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الدليل اإلرشادي لمنصة بوابة الخريجات.
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الدليل اإلرشادي لمنصة بوابة الخريجات.

1_من موقع جامعة األميرة نورة الدخول الى صفحة منصة الخريجات.

٣_ ثم أدخل ) أسم المستخدم و كلمة المرور( وسيتم دخولك كمشرف كلية .

خطوات الدخول الخاصة
 لمشرف الكلية
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الدليل اإلرشادي لمنصة بوابة الخريجات.

ادارة الخدمات االلكترونية » يظهر جميع طلبات خريجات الكلية من توصيات او تصريح 
دخول لكي يتم اعتمادها او رفضها .

الخدمات االلكترونية
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الدليل اإلرشادي لمنصة بوابة الخريجات.

يظهر قائمة جميع الطلبات المقدمة من قبل الخريجات من توصيات علمية او تصريح 
دخول لكي يتم اعتمادها او رفضها .

  إدارة الخدمات االلكترونية 
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الدليل اإلرشادي لمنصة بوابة الخريجات.

»تقدم  تقارير واحصائيات لجميع الخدمات المقدمة للخريجات«
وتحتوي على :

 1_الخريجات مقدمي الخدمة للجامعة.
2_الخريجات طالبي تصريح دخول.

٣_الخريجات الملتحقات بالدراسات العليا.
4_االحصائيات العامة.

التقارير و اإلحصائيات   •
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الدليل اإلرشادي لمنصة بوابة الخريجات.

خدماتي

1_األنشطة الالمنهجية
2_اإلرشاد المهني
٣_عرض الوظائف

األنشطة االمنهجية.



8

الدليل اإلرشادي لمنصة بوابة الخريجات.

  اإلرشاد المهني.
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الدليل اإلرشادي لمنصة بوابة الخريجات.

عرض الوظائف.
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الدليل اإلرشادي لمنصة بوابة الخريجات.

شرح الخدمات المتعلقة بالباك اند

يتم تسجل الدخول لمشرف الكلية إلدخال )بيانات الدورات , االسئلة الشائعة , االخبار 
اإلعالنات ,اعتماد قصة النجاح (
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الدليل اإلرشادي لمنصة بوابة الخريجات.

االنشطة الالمنهجية 
NonApproachActivities

  
) NonApproachActivities ( يتم اختيار تبويب

  
ثم تظهر قائمة الدورات التي تم اضافة من قبل المشرف الكلية , كما يستطيع حذف 

و تعديل و اضافة على الدورات التي تم تعبئتها
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الدليل اإلرشادي لمنصة بوابة الخريجات.

  
يتم تعبئة البيانات المطلوبة كما موضح في الصورة
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الدليل اإلرشادي لمنصة بوابة الخريجات.

االرشاد المنهجي  
ProfessionalGuidance

ثم يظهر قائمة الدورات التي تم اضافة من قبل المشرف الكلية , كما يستطيع حذف 
و تعديل و اضافة على الدورات التي تم تعبئتها

   )ProfessionalGuidance(  يتم اختيار تبويب
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الدليل اإلرشادي لمنصة بوابة الخريجات.

  
يتم تعبئة البيانات المطلوبة كما موضح في الصورة
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الدليل اإلرشادي لمنصة بوابة الخريجات.

FAQ  االسئلة الشائعة

  
  FAQ  يتم اختيار تبويب

  
ثم تظهر قائمة  االسئلة الشائعة  التي تم اضافة من قبل المشرف الكلية , كما 

يستطيع حذف و تعديل و اضافة على الدورات التي تم تعبئتها  
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الدليل اإلرشادي لمنصة بوابة الخريجات.

  
يتم اختيار ايقونة New item  ألضافه اسئلة جديدة
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الدليل اإلرشادي لمنصة بوابة الخريجات.

  
   News يتم اختيار تبويب األخبار و االعالنات

األخبار واالعالنات

  
ثم تظهر قائمة  األخبار و االعالنات  التي تم اضافة من قبل المشرف الكلية , كما 

يستطيع حذف و تعديل و اضافة على الدورات التي تم تعبئتها
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الدليل اإلرشادي لمنصة بوابة الخريجات.

  
ثم تظهر قائمة  األخبار و االعالنات  التي تم اضافة من قبل المشرف الكلية , كما 

يستطيع حذف و تعديل و اضافة على الدورات التي تم تعبئتها
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الدليل اإلرشادي لمنصة بوابة الخريجات.

SuccessStory  قصة نجاح

 
  SuccessStory  يتم اختيار تبويب

  ثم يظهر قائمة  قصة نجاح  التي تم اضافة من قبل المستخدمين لكي يتم 
اعتمادها من قبل مشرف الكلية  , كما يستطيع حذف و تعديل و اضافة على الدورات 

التي تم تعبئتها 
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الدليل اإلرشادي لمنصة بوابة الخريجات.

 
العتماد القصص يتم اتباع الخطوات التالية[

                      )الخطوة األولى(

 
                       )الخطوة الثانية(
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الدليل اإلرشادي لمنصة بوابة الخريجات.

ContactUs  تواصلي معنا

 
  ContactUs  يتم اختيار تبويب 

 
 ثم يظهر قائمة  االستفسارات  التي تم اضافة من قبل المستخدمين لكي يتم الرد 

عليها  من قبل مشرف الكلية  
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الدليل اإلرشادي لمنصة بوابة الخريجات.

 
 في هذه الصفحة يتم استعراض االقتراحات واالستفسارات 

ويتم الرد عليها عن طريق ايميل المستفسر
 


