
 المملكة العربية السعودية  

 وزارة التعليم 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 الدراسات العلياعمادة 

 الدليل اإلرشادي للتقديم 

 برامج الدراسات العليا على

 



 

 عزيزي الطالب/عزيزتي الطالبة ..

اإلسالمية، وتضع ترحب بك عمادة الدراسات العليا بجامعة اإلمام محمد بن سعود 

بين يديك آلية التقديم عبر بوابة القبول اإللكتروني للراغبين بااللتحاق ببرامج 

 الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه  من الطالب والطالبات.

عمادة الدراسات العليا لالطالع على شروط القبول  لموقع الدخول الطلبة وعلى

إعالنات االختبار التحريري والمقابلة الشخصية إن والبرامج المتاحة، ومتابعة 

 وجدت.

رابط موقع عمادة الدراسات العليا: 
https://units.imamu.edu.sa/deanships/GRADUATE 

 

  

https://units.imamu.edu.sa/deanships/GRADUATE


 

 القبول: لنظام الدخول آلية

 اآلتية: الخطوات اإللكتروني، واتباع القبول رابط على الضغط

 رابط التقديم:

 https://iussb.imamu.edu.sa/PROD_ar/bwskalog.P_DispLoginNon 

https://iussb.imamu.edu.sa/PROD_ar/bwskalog.P_DispLoginNon


  
 ".جديدإنشاء حساب مستخدم إذا كنت تدخل النظام ألول مرة، اضغط على أيقونة "

 ولمتابعة طلبك، ادخل سجلك المدني والرمز السري.

 



أدخل جميع البيانات المطلوبة، علمًا بأن رقم الهوية سيكون اسم المستخدم للدخول لنظام القبول   

 يرجى اختيار نوع الدراسة قبل تعبئة حقل الرمز السري تنبيه:مرة أخرى ومتابعة طلبك 

 





 

 

 اختر فصل القبول 

 االسم كما في بطاقة األحوال أو سجل األسرة للطالبات أدخل ثم





 

 
 "متابعةالمطلوبة. ثم اضغط على زر " الحقول في بدقة معلوماتك أدخل



  

 "متابعةالمطلوبة. ثم اضغط على زر " الحقول في بدقة معلوماتك أدخل



 

 
(، ثم اضغط على زر 9665أدخل جميع البيانات، مع العلم بأن رقم الهاتف الجوال يبدأبـ ) 

 "متابعة"



 

  
أدخل جميع البيانات علما بأن رقم  خاص بالمتقدمين من خارج المملكة العربية السعودية:

 رقم 12الجوال يتكون من 

 "متابعةبالضغط على "للمتقدمين داخل المملكة العربية السعودية: تجاهل الصفحة 

 



 

  

ثم  99.99اختر نوع االختبار وأدخل الدرجة التي حصلت عليها علمًا بأن تنسيق الدرجة هو 

 "متابعةاضغط على "

  "Noneوإللغاء درجة سابقة اختر خيار "ال يوجد" واترك حقل النتيجة فارغًا واختر "

 "متابعةفي حقل الشهر، واترك حقل السنة فارغًا ثم اضغط "

 أي تعديل في بيانات هذه الصفحة يتسبب في حذف جميع الرغبات المدخلة

 
 



  

 "متابعةأدخل جميع البيانات، ثم اضغط على زر "



  

 "متابعةاخترالبرنامج الدراسي المطلوب ، ثم اضغط "



 تظهر شاشة تحميل المرفقات (الوثائق) عليك الضغط على رابط الملفات التي يجب تحميلها
ستفتح صفحة جديدة اتبع التعليمات الواردة لتحميل الملفات
 وبعد إرسالها يجب العودة إلى هذه الشاشة الستكمال الطلب 



اختر من قائمة نوع المرفق اسم الملف الذي ترغب في تحميله
اضغط استعراض لتحميله من جهاز الحاسب

اضغط أضف سيظهر الملف الذي قمت بتحميله
كرر الطريقة لتحميل بقية المرفقات
ثم أدخل رمز التحقق المرئي ثم إرسال

 يجب العودة للشاشة السابقة الستكمال الطلب





  
حفظ والضغط على " نتهاء من جميع البيانات السابقةبعد اال )الطلبات المكتملة( شاشة تظهر

 ". الطلب نهائيا

 الطلب ملخص إلى "لالنتقالفصل القبولعلى" قم بالضغط



  
 واالحتفاظ به لحين إعالن نتائج القبول.  عرض لملخص طلبك، قم بمراجعته وطباعته

علما بأنه " تعديل الطلبوبإمكانك تعديل طلبك خالل فترة التقديم وذلك بالضغط على رابط "

 " بعد تعديلهحفظ الطلب نهائياعلى " يلزمك الضغط



  
 جميع إكمال دون القبول نظام من الخروج مكتملة( عند الغير شاشة )الطلبات ستظهر

  البيانات، أو عند عدم حفظ الطلب نهائيا.

قائمة بيانات طلب القبول وإكمال البيانات المتبقية  إلى لالنتقال "فصل القبول" على اضغط

 نهائيا.وحفظ الطلب 



Graduate_imam Graduate@imamu.edu.sa 


