
 كيفية التقديم علي برامج الدراسات العليا بجامعة الدمام؟
هذا الدليل يوضح الخطوات التي يجب إتباعها للتقديم علي برامج الدراسات العليا بجامعة الدمام. الرجاء قراءة جميع خطواته بعناية 

 لضمان حفظ طلبك وبالتالي زيادة فرصة قبولك علي البرنامج الذي تريد.

 .أو إضغط هنا للدخول علي بوابة القبولأوالً أدخل علي بوابة القبول ، عن طريق الرابط الموجود علي موقع الجامعة ،  •

 اآلن إتبع الخطوات التالية: •

 

 

 

أدخل رقم بطاقة األحوال ، أو اإلقامة. للمتقدمين من 
 دول الخليج ، يمكن إدخال الرقم الوطني الخاص بهم.

أدخل اإلسم األول ، واإلسم األخير (إسم العائلة) ، 
 والنوع.

http://sis.ud.edu.sa:8035/psp/hcs9gst_p/EMPLOYEE/HRMS/c/UOD_PG_MENU.UOD_PG_ADM_CP.GBL?PORTALPARAM_PTCNAV=UOD_PG_ADM_CP_GBL&EOPP.SCNode=HRMS&EOPP.SCPortal=EMPLOYEE&EOPP.SCName=ADMISSIONS&EOPP.SCLabel=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85&EOPP.SCPTfname=ADMISSIONS&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.ADMISSIONS.UOD_PG_ADMISSIOM.UOD_PG_ADM_CP_GBL&IsFolder=false&languageCd=ARA�
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 Mozillaيستحسن إستعمال متصفح اإلنترنت 
Firefoxيمكنك تحميل هذا المتصفح من هذا الرابط . 

 إسم األب

في حال كان المتقدم غير سعودي ، 
أو من أم سعودية يجب عليه تحديد 

 الجنسية

إضغط علي هذه األيقونة الصفراء 
 إلختيار تاريخ ميالدك.

حدد الحالة اإلجتماعية. 
في الوضع الوظيفي إختر 

) ال تعمل ، 1ما إذا كنت (
) تعمل في جامعة 2أو (

) تعمل في 3الدمام ، أو (
 جهة أخري.

يقوم النظام بإختيار رقم السجل المدني بإعتبارة نوع معرف 
الهوية الذي أدخلته في حالة الجنسية سعودي. إذا كانت 
الجنسية غير سعودي تظهر لك خيارات أخري حسب 

 جنسيتك. إختر أنسبها لك.

 حدد الجنسية:
 ) سعودي.1(
 ) غير سعودي من أم سعودية.2(
 ) غير سعودي.3(

 

 إضغط هنا لتحديد نوع العنوان

 إلختيار المنطقة إضغط هنا إضغط هنا إلختيار بلد اإلقامة

 أدخل تفاصيل العنوان

أدخل رقم الجوال (المحمول) ، 
والذي سيكون المفضل تلقاءياً . 
يمكن إضافة رقم آخر بالضغط 

علي عالمة الزائد. الموجودة 
علي اليمين (غير موجودة اآلن 

ألننا أضفنا الرقم الثاني 
 بالفعل).

يمكنك إدخال أكثر من بريد  أدخل البريد اإللكتروني حدد نوع البريد اإللكتروني
بالضغط علي عالمة (+)  

هنا ، إال أنه يجب تحديد 
 إيميل واحد كمفضل.

يمكن حذف بيانات الهاتف 
المدخل بالضغط علي 

 عالمة (-).

أضغط علي هذا الزر 
 إلكمال بيانات طلبك.



 
 

 
 

أدخل بيانات المؤهل 
(المؤهالت) الذي حصلت 

 عليه.

يمكنك إضافة بيانات أكثر 
من مؤهل بالضغط علي 

) ، وإدخال +عالمة (
بيانات المؤهل اآلخر بنفس 

 الطريقة.

 أدخل مقياس المعدل التراكمي

أدخل المعدل التراكمي ، خانة 
تحقق من صحة المعدل  خانة

 التراكمي.
حدد بيانات إمتحان قدرات 

الخريجين. إذا كانت اإلجابة 
(نعم) ، يجب إدخال الدرجة 

 التي أحرزتها.

أدخل بيانات مؤهل اللغة 
اإلنجليزية. في حال كان 

 (أخري) ، Otherالمؤهل 
 يجب إدخال الوصف.

إذا أردت إدخال بيانات أكثر 
من مؤهل لغة ، إضغط علي 

عالمة (+) ، سيظهر لك سطر 
جديد ، بنفس الطريقة أدخل 

 بيانات المؤهل.

 أختر الدرجة المستهدفة

 أختر البرنامج أختر الكلية

بعض البرامج تحتوي علي أكثر من خطة 
، في هذه الحالة يجب إختيار الخطة أيضاً 

 بالضغط علي هذه األيقونة.

إضغط هذا الزر إلكمال بيانات 
 طلبك.



 
 
 

 
 
 

أدخل بيانات الخبرات لديك 
 بداية من األقرب.

يمكنك إضافة خبرة جديدة 
 ).+بالضغط علي عالمة (

أدخل بيانات األشخاص 
اللذين نستطيع التواصل معهم 

 كمراجع لك.

أدخل بيانات التدريب الخاصة 
 بك.

أدخل بيانات التزكيات التي 
 لديك.

إضغط هذا الزر إلكمال بيانات 
 طلبك.



 
 
 
 
 

 

بعد قراءة التعهد بدقة ، إختر نعم 
(في حال موافقتك علي كل ما ذكر 
بهذا التعهد) ، أو ال في حال عدم 

الموافقة ، وبالتالي سيتم إلغاء 
 الطلب.

في حال موافقتك علي التعهد ، 
إدخل كلمة المرور التي ستستخدم 

لحماية حسابك. يجب أن تتكون من 
  رموز علي األقل.6

إضغط هذا الزر إلكمال بيانات 
 طلبك.

 أقراء هذه المالحظات بعناية

قم بإرفاق المرفقات ، بالضغط 
علي الزر (تحميل المرفق) ، 

ستظهر لك شاشة فرعية أختر فيها 
)Choose File لتحديد مكان (

المرفق. إختر المرفق الذي تريد ، 
وقم بإعطاء المرفق وصف باللغة 

العربية أو اإلنجليزية (مع مالحظة 
أن إسم المرفق نفسه البد أن يكون 

باإلنجليزية كما موضح في 
المالحظات أعاله). يمكنك 

إستعراض المرفق للتأكد أو حذف 
المرفق بالضغط علي الزر المحدد 

 لذلك

كما يمكنك دائماً إضافة مرفق جديد 
 بالضغط علي عالمة (+).

إضغط علي حفظ إلكمال حفظ 
 طلبك.



 
 
 
 

 ستأتيك رسالة توضح لك نجاح العملية. •
اآلن ، في بريدك اإللكتروني ستجد رسالة عليها إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك ، ورابط النظام لمتابعة طلبك. في  •

 .إضغط هنا للدخول علي النظام ومتابعة طلبك). وعموماً SPAMحال لم تجد هذه الرسالة ، راجع صندوق البريد العشوائي (
يمكن الدخول عبر الرابط إعاله  لحسابك ، وتعديل أي معلومة (عدا المعلومات األساسية الموجودة ببداية الصفحة األولي) ،  •

 فبراير) ، بعدها سيتم تجميد حسابك ، ولن تستطيع 7 مساء يوم السبت الموافق 11:30وذلك خالل فترة القبول (تنتهي الساعة 
 تعديل أي معلومة.

تستطيع اإلطالع علي حالة الطلب الخاص بك، من الصفحة األخيرة في طلبك (الموافقة والتصريح) كما موضح في الصورة  •
 التالية. في حال تم قبول طلبك سيتم التواصل معك عبر اإليميل أو برسالة نصية.

 كما يمكنك دئماً اإلطالع علي حالة الطلب كما موضح في الصورة التالية: •

 

 

 **** مع تمناياتنا لكم بالتوفيق *****

) ، أي In Processحالة الطلب (
 قيد المعالجة.
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