دليل المستخدم للتسجيل في الدراسات العليا
شاشة عرض الخدمات المقدمة للتسجيل في برنامج الدراسات العليا

هذه الشاشة لعرض كافة الخدمات التي يقدمها الموقع للمتقدمين للتسجيل في برنامج الدراسات
العليا.
*عند اختيار الرئيسية تنتقل الى الشاشة الرئيسية.
*عند تسجيل الدخول تنتقل الى شاشة تسجيل الدخول.
*عند اختيار الدعم والمساعدة تنتقل الى شاشة الدعم والمساعدة.
* عند اختيار أماكن دفع الرسوم تنتقل الى شاشة أماكن دفع الرسوم.
الشاشة الرئيسية

هذه الشاشة لعرض كافة خطوات التسجيل وللسهولة تم تقسيم ادخال بيانات المتقدم الى عدة شاشات
يتم من خالل هذه الشاشات إدخال البيانات على خطوات لكل خطوة شاشة خاصة بها ويمكن للمتقدم ان ينتقل
من شاشة الى أخرى قبل اكمالها ويمكن له أيضا اختيار الخطوة التي يريدها قبل األخرى أي ال يلزم
بالترتيب في االدخال وبإمكانه الرجوع للشاشة الرئيسية كلما أراد ذلك للتأكد من اكمال ادخال كافة بياناته
فكلما أكمل بيانات شاشة معينة تتغير اإلشارة المبينة فوق كل شاشة من خطأ الى صح كما في الصورة
التالية

وبإمكان المتقدم التغيير في بياناته مالم يؤكدها في الخطوة األخيرة وهي شاشة تأكيد البيانات في هده الحالة
تترحل البيانات ويتم ارسال الطلب.
*عند اختيار الخطوة األولى ينتقل الى شاشة تسجيل الدخول إذا كان مسجال من قبل او الى شاشة
تسجيل متقدم جديد ومن ثم ينتقل الى شاشة ادخال البيانات األساسية
*عند اختيار الخطوة الثانية ينتقل الى شاشة بيانات العنوان والتواصل
*عند اختيار الخطوة الثالثة ينتقل الى شاشة المؤهالت العلمية
*عند اختيار الخطوة الرابعة ينتقل الى شاشة اختيار التخصص
*عند اختيار الخطوة الخامسة ينتقل الى شاشة التاريخ الوظيفي
*عند اختيار الخطوة السادسة ينتقل الى شاشة الدراسة في جامعة حضرموت
*عند اختيار الخطوة السابعة ينتقل الى شاشة المرفقات
*عند اختيار الخطوة الثامنة واألخيرة ينتقل الى شاشة تأكيد البيانات

شاشة تسجيل متقدم

شاشة ادخال البيانات األساسية

هذه الشاشة هي الخطوة األولى إلدخال بيانات المتقدم األساسية عند نقر الزر حفظ تنتقل الى الشاشة التالية
وهي شاشة تفاصيل البيانات المدخلة للتأكد من صحتها وامكانية التعديل إذا لزم أو االنتقال الى الخطوة
التالية في االدخال

شاشة ادخال بيانات العنوان والتواصل

هذه الخطوة الثانية في أخال البيانات الخاصة بالعنوان والتواصل عند النقر على زر السابق ترجع للشاشة
السابقة وتستطيع التعديل فيها أو النقر على زر حفظ لالنتقال الى الشاة الخاصة بعرض التفاصيل للخطوة
الثانية كما في الشاشة التالية

شاشة إضافة المؤهالت االعلمية

هذه الشاشة هي الخطوة الثالثة إلدخال البيانات وهي بيانات المؤهالت العلمية وعند اختيار زر إضافة
يضاف المؤهل العلمي في جدول المؤهالت وتنتقل الى الشاشة التالية التي تمكنك من إضافة مؤهل جديد
اخر او الرجوع للشاشة السابقة او االنتقال الى الخطوة الرابعة في ادخال البيانات

شاشة اختيار التخصص

هذه الشاشة الختيار التخصص المراد التسجيل فيه واختيار الكلية والقسم والتخصص والدرجة العلمية ثم
الحفظ واالنتقال الى شاشة الخطوة الخامسة او الرجوع للشاشة السابقة

شاشة التاريخ الوظيفي

هذه الشاشة هي الخطوة الخامسة إلدخال البيانات وهي بيانات التاريخ الوظيفي وعند اختيار زر حفظ
يضاف في جدول التاريخ الوظيفي وتنتقل الى الشاشة التالية التي تمكنك من إضافة جديد او الرجوع للشاشة
السابقة او االنتقال الى الخطوة السادسة في ادخال البيانات

شاشة الدراسة بجامعة حضرموت

هذه الشاشة يتم فيها سؤال المتقدم هل سبق له ان درس بجامعة حضرموت إذا كان اإلجابة بنعم يقوم بإدخال بياناته السابقة ورقم قيده لكي
يتم ربط بياناته الجديدة كما هو موضح في الشاشة إذا تم اختيار ال فتظهر له الشاشة التالية

شاشة بيانات اخر مؤهل

هذه الشاشة إلدخال بيانات اخر مؤهل علمي تم الحصول علية من قبل المتقدم وعند ادخال البيانات والنقر
على زر حفظ تظهر الشاشة التالية وهي تفاصيل البيانات المدخلة التي تمكن المتقدم من الرجوع للشاشة
السابقة للتعديل او االنتقال الى الشاشة التالية الستكمال ادخال البيانات

شاشة المرفقات

هذ الشاشة لرفع المرفقات أي صور الشهادات المطلوبة الستكمال التسجيل ويضهر جدول بكافة الشهادات
المطلوبة وبجانب كل شهادة إضافة مرفق تم النقر على زر التالي او الرجوع للشاشة السابقة

شاشة تأكيد البيانات

هذه الشاشة هي الخطوة األخيرة في ادخال البيانات وتطلب من المتقدم تأكيد كافة البيانات المدخلة او الرجوع للشاشات السابقة والتعديل
عند اختيار تأكيد البيانات تنتقل الى الشاشة التالية

هذه الشاشة األخيرة التي تظهر في حال تم ادخال البيانات يشكل سليم تخبرك بالنجاح وإمكانية طباعة كرت التنسيق أو الرجوع للسابقة
عند اختيار طباعة يطبع كرت التنسيق وتنتقل الى الشاشة الرئيسية وتكون جميع الخطوات بإشارة الصح كما هو في الشاشة التالية

