
 

  

 املنللة العزبية السعودية

 وسارة التعليه العالي

 جامعة اإلماو حمند بً سعود اإلسالمية

 عنادة شؤوٌ القبول والتسجيل

 الدليل اإلرشادي للقبول اإللكرتوني 

 هـ6341/6341للعام اجلامعي 



 

 

 ..الطالبة  عزيزتي/الطالبعزيزي

 

تزحب بم عنادة شؤوٌ القبول والتسجيل جبامعة اإلماو حمند بً سعود 

 التقديه عرب بوابة القبول اإلللرتوىي آليةاإلسالمية، وتضع بني يديم 

لزاغبني بااللتحاق بللية الشزيعة والدراسات اإلسالمية باألحساء مً ل

 .الطالب والطالبات

 

 



 

 :القبول لهظام الدخول آلية

 

كلية الشزيعة والدراسات اإلسالمية  وععمل الدخول الطلبة على

 org.imamsh.www://http  عرب الزابط باألحساء

 :اآلتية اخلطوات اتباعو، اإلللرتوىي القبول رابط على الضػط ثه

http://www.imamsh.org/


 

  

 ."جديد تقديه" يقوىةأإذا كيت تدخل اليظاو ألول مسة، اضػط على 

 .ملتابعة طلبك، ادخل ضجلك املدىي والسمص الطسيو

****** 

****** 



 

  

 أدخل مجيع البياىات املطلوبة، علنًا بأٌ زقه اهلوية ضيكوٌ اضه املطتخدو للدخول

 متابعة طلبكوليظاو القبول مسة أخسى  



 

  

 واملقس الري تسغب الدزاضة فيُ( بياًء على ىوع الجاىوية)اجلامعة اخرت ىوع الدزاضة يف 



 

 

 ( 6341-6341 الفصلني على التقديه)اخرت فصل القبول 

 االضه كنا يف بطاقة األحوال أو بطاقة العائلة أدخل ثه



 

 

على مجيع √ تظَسعالمة حتى احملددة احلقول يف املعلومات مجيع إدخال عليك تظَس قائنة بياىات طلب القبول، وجيب

 .إلكنال البياىات" الشخصية املعلومات"اضػط على  .األيقوىات



 

  

 "متابعة"ثه اضػط على شز  .املطلوبة احلقول يف بدقة معلوماتك أدخل

 .بعد فيناألٍنيتَا  األخرييً احلقلني يف املعلوماتعسفة مب وىسغب



 

 

 "متابعة"، ثه اضػط على شز (6115) ـ اهلاتف اجلوال يبدأبمجيع البياىات، مع العله بأٌ زقه أدخل 



 

 

 "متابعة"، ثه اضػط ( 666.666)التخسج،ومعدل الجاىوية بتيطيق  تازيخ أدخل

 (064.110: )على ضبيل املجال



 

  

 "متابعة"العلنية، ثه اضػط  للتخصصات التخصيلي االختباز اختبازالقدزات،ودزجة دزجة أدخل

 66.66علنًا بأٌ تيطيق الدزجة ٍو 



 

 

 "متابعة"اخرتمجيع التخصصات مستبة حطب زغباتك، ثه اضػط 

 علنًا بأٌ التخصصات تظَس بياَء على ىوع الجاىوية ومقس الدزاضة



 

  

جلنيع  √  بعد االىتَاء مً إدخال بياىاتك، تأكد مً وجود عالمة

 "حفظ الطلب ىَائيَا"احلقول، ثه اضػط على 

 ."تػيري ىوع طلب القبول"شزاضػط  لتػيري ىوع الدزاضة واملقس *

 ".تػيري معلومات الدخول"لتػيري ىوع الجاىوية او املعدل اضػط شز  *

 



 

 

 على التقديه"على قه بالضػط". حفظ الطلب ىَائيا"الضػط على بعد االىتَاء مً مجيع البياىات الطابقة، و (الطلبات املكتنلة) شاشة تظَس

 الطلب ملخص إىل لالىتقال"الفصلني



 

 

 .البياىات مجيع إكنال دوٌ القبول ىظاو مً اخلسوج عيد (مكتنلة الػري الطلبات) شاشة ضتظَس

 .قائنة بياىات طلب القبول وإكنال البياىات املتبقية إىل لالىتقال "ٍـ6341-6341الفصلني  على التقديه" على اضػط



 

  

 . بُ حلني إعالٌ ىتائج القبولاالحتفاظ و طباعتُساجعتُ وطلبك، قه مبلخص عسض مل

 " تعديل الطلب"وبإمكاىك تعديل طلبك خالل فرتة التقديه وذلك بالضػط على زابط 



 

 :مالحظات

  تػيري "لتػيري ىوع طلب القبول ومقز الدراسة، اضػط على سر

يف صفحة عائنة بياىات طلب القبول، مع العله " ىوع طلب القبول

 .مجيع رغباتم املدخلة إٌ وجدت ه سيته حذفبأى

 

  لتعديل بياىات الدخول كيوع الجاىوية واملعدل، عه بالضػط

يف صفحة عائنة بياىات طلب " تػيري معلومات الدخول"على سر 

تم ستحذف وعليم إدخاهلا مً القبول، علنًا بأٌ مجيع بياىا

 .اتباع اآللية السابقةجديد ب

 



 

 

 إعداد

 القبول والتطجيل عنادة شؤوٌ

 وحدة التطويس والربدلة واخلدمات االلكرتوىية

 : لالضتفطاز، التواصل عرب

 
 

sa.edu.imamu@admission 
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