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                                                 بسم هللا الرحمن الرحيم  

    
موظفين أو أعضاء هيئة تدريس أو  واكانأالمقدم إليها بدخول منسوبي الجامعة فقط سواء الجهة المسؤولة عن النموذج المنشأ  سمحت تإذا كان

، الرقم السري" سم المستخدمعلى الموقع "ا دخولسجيل إلى ت ستحتاجف طالب وطالبات  
 :الدخول إلى موقع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عن طريق الرابط التالي -١

 http://www.imamu.edu.sa  
  

 :الدخول تسجيل -٢

 سم المستخدم (اUser name( 
 ) الرقم السريPassword( 

  

  

  
 مين حتى وإن كان من خارج الجامعةكان نظام النماذج المنشأ من الجهة المقدم إليها يسمح بدخول كافة المستخدوإذا 

 فال تحتاج إلى تسجيل دخول

 

 



 

 

  
  

  أوآل: التوجه إلى األنظمة اإللكترونية :
سوف تظهر مجموعة أيقونات نختار منها أيقونة "بوابة التقديم اإللكتروني" كما  ، وعندهايتم الضغط بزر الفأرة األيسر على األنظمة اإللكترونية

  :في الشكل التالي

  

  

  :ثم نحرك الفأرة إلى أسفل الصفحة ونختار النموذج المراد التقديم عليه كما هو موضح بالشكل التالي

  



 

   تي:اآل التسجيل عليه عن طريقنك أيضآ في أعلى الصفحة أن تبحث عن النموذج المراد ويمك

 عنوان النموذج -١

 لة عن النموذجوالجهة المسؤ -٢

 تاريخ النموذج "من" -٣

 تاريخ النموذج "إلى" -٤

 الفئات المستهدفة "أي المستفيدة من النموذج" -٥

 ضغط على "بحث"ثم ال -٦
  

  :الشكل التاليكما هو موضح في 
  

 

  
  بزر الفأرة األيسر على النموذج المراد التسجيل عليه ثم يتم الضغط

  "نظام النماذج"ويتم الدخول إلى النموذج 

  :الموضحة بالشكل التالي تم تعبئة الحقولبعد ذلك ت

 

 

 



 

 

  ، وإن كان الحقل ليس بجانبه هذه العالمة فهذا يعني أنه غير إلزامي  توجد أيضآ حقول إلزامية يجب تعبئتها يوجد بجانبها عالمة  (*)

  :الحقل اإللزامي موضح بالشكل التالي

 

 

   :حقول مثل "حقل التاريخ" يجب تسجيلها بهذا الشكل

 بالضغط على أيقونة التاريخ -١

  ختيار التاريخ المراد من القائمةا -٢

  :كما هو موضح بالشكل التالي

  



  

  :تحميل المستندات يتم تعبئته بهذا الشكلحقل 

 ختيارهالذهاب إلى مكان الملف المطلوب وا، ثم  )Browseالضغط على أيقونة ( -١

 فقط واحدة مرة الملف على الضغط -٢

 )Open( أيقونة ختيارا ثم -٣
  

 
 

  
 ميجا بايت ٢ختيار الملف المطلوب للتحميل يجب أن اليزيد حجمه عن عندما يتم ا ملحوظة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  : موضحة بالشكل التالي يوجد أيضآ ثالثة مربعات صغيرة

 في حالة عدم الرؤية الجيدة للكلمة الظاهرة باللون األسود الداكن يتم تغييرها عن طريق الضغط على هذا الزر -١

 يسمح لك بسماع نطق الكلمة بدآل من أن تغيرهاختيار ا -٢

 رابط للمساعدة -٣

 

  :النموذج ، يظهر لك مربع وبه كلمة مكتوبة باللون األسود الداكن يجب إعادة كتابتها في المربع الصغيرتم تعبئة حقول وبعد أن ت

 كتابة الكلمة -١

  ضغط "حفظ"ا -٢

  :كما بالشكل التالي

  

  الكلمات االسترشادية:

 تعليمات حول الدخول إلى الموقع اإللكتروني


