جامعة ذمار

بسم اهلل الرحمن الرحيم

إدارة موقع الجامعة

دليل بوابة الطالب
في كيفية تفعيل االيميل الجامعي وحسابه في بوابة الطالب اإللكترونية وكذلك عرض الخدمات
التي تقدمها الجامعة عبر البوابة
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ماذا سأستفيد من االيميل الجامعي؟!
ان امتالكك إليميل جامعي يعتبر بمثابة بطاقة جامعية على االنترنت حيث يحدد هذا االيميل
بأنك عضو في جامعة ذمار وكذلك يتيح بعض المزايا الغير متوفرة في االيميل العادي
كما ان هناك مكتبات عالميه ال تسمح لك بتحميل الكتب العلمية اال إذا كنت تمتلك ايميل
جامعي الى غير ذلك من المزايا المختلفة........

من اين سأحصل على ايميل جامعي؟!
للحصول على االيميل قم بالتواصل مع كليتك او اإلدارة الخاصة بتوزيع االيميالت للطالب في
جامعتك ,ستحصل على ايميل خاص بك وكذلك كلمة مرور مؤقتة ولكنك تحتاج تفعيله اوالً
ومن ثم استخدامه .........

كيف سأقوم بتفعيل االيميل الخاص بي؟!
بعد الحصول على االيميل الخاص بك قم بالدخول الى حسابات جوجل او من خالل الذهاب
لموقع الجامعةhttps://tu.edu.ye
والدخول لجوجل من اجل تفعيل االيميل وذلك بالنقر على تسجيل دخول البريد اإللكتروني
في الشريط العلوي لموقع الجامعة
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ستظهر لك الواجهة التالية

قم بإدخال ايميلك الجامعي في الخانة

واضغط على next

سيتم التحقق من االيميل وضهور الواجهة التالية لتطلب منك ادخال كلمة المرور الذي
حصلت عليها مرفقه مع االيميل

بعد التحقق من كلمة المرور سيطالبك بتغيير كلمة المرور القديمة الخاصة بإيميلك قم بكتابة
كلمة المرور الجديدة الخاصة بك لتظهر بعدها صفحتك الشخصية
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واآلن تهانينا أصبح لديك ايميل جامعي خاص بك
الستعادة الحساب في حالة نسيان كلمة المرور.
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قم بتغيير رقم الهاتف المستخدم

ما العالقة بين بوابة الطالب وايميلي الجامعي؟!
ال توجد عالقة كبيرة لكن بإمكانك استخدام االيميل اثناء تفعيل حسابك في بوابة الطالب
وذلك من اجل استعادة الحساب في حالة نسيان كلمة المرور .........
لكن االيميل هو الرابط الذي يربطك معك الجامعة سواء ً اثناء الدراسة او حتى بعد التخرج
فباإلضافة الى ما يمتلكه ايميلك الجامعي من مزايا وفوائد إال انه ايضاً سيستخدم من قبل
الجامعة اذا كانت ترغب في التواصل معك او ارسال الرسائل اليك ومخاطبتك .......
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ماذا ستستفيد من تفعيل حسابك في بوابة الطالب؟!
 -1يمكنك االطالع على بياناتك الشخصية
 -2يمكنك االطالع على نتائج االمتحانات النهائية لجميع مستوياتك الدراسية
 -3يمكنك رفع صورتك الشخصية وكذلك اسمك في اللغة اإلنجليزية اإلنجليزي والتي
ستظهر في سجلك األكاديمي والبطاقة وكذلك بقية الوثائق
الشروط التي يجب مراعاتها عند رفع الصورة وكذلك االسم
أ) يجب ان تكون الصورة رسميه  6*4وبخلفية بيضاء
ب) يجب ان تكون في وضع عمودي بحيث ال تظهر بشكل مقلوب
ت) يجب ان ال يزيد حجمها عن  500كيلو بايت (هناك الكثير من البرامج وكذلك
المواقع التي تقوم بضغط الصور مثل برنامج مايكروسوفت يمكنك استخدامها
لتقليل حجم الصورة وكذلك الحفاظ على دقتها)
 -4يمكنك االطالع على حالتك المالية والرسوم المتوجبة عليك والمدفوع واالعفاءات وأي
رسوم أخرى
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كيف تستطيع تفعيل حسابك في بوابة الطالب؟!
ستحصل على رمز تفعيل خاص بك من كليتك او من إدارة شؤون الطالب تستخدمه مرة
واحده فقط وهي اثناء تفعيل الحساب
بعد حصولك على رمز تفعيل الحساب الخاص بحسابك في بوابة الطالب
اذهب الى موقع الجامعة واضغط على بوابة الطالب في القائمة الرئيسية

او الدخول الى عبر الرابط التالي https://tu.edu.ye/studentgate/
ثم نتبع الخطوات التالية لتفعيل الحساب الخاص بك
مالحظه (عملية التفعيل للحساب نقوم بها مره واحده فقط وهي اول مره يستخدم فيها
الحساب)
اآلن نتبع الخطوات
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-1ستظهر لنا الواجهة األتية :ننقر على الصورة لتظهر حقول الكتابة

 -2إذا كان الحساب مفعل من قبل فقط تقوم بإدخال الرقم الجامعي في حقل اسم
المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في حقل كلمة المرور وتنقر على زر الدخول لتدخل
الى صفحتك ,لكن إذا لم يكن الحساب مفعل فسنضطر الى تفعيل الحساب اوالَ وذلك
بالنقر على زر تفعيل الحساب في الصورة التأليه

 -3عند النقر على زر تفعيل الحساب ستظهر الواجهة التأليه ,تقوم بتعبئة الحقول كما هو
مطلوب في الصورة
ا-رمز التفعيل الذي حصلت عليه
ب-الرقم الجامعي الخاص بك
ج-كلمة المرور الذي ستستخدمها من األن وصاعداّ للدخول الى حسابك
د -تعيد كتابة كلمة المرور مرة أخرى في حقل تأكيد كلمة المرور (تأكد بأن تكون
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كلمة المرور متطابقة في

الخانتين)

هـ  -البريد اإللكتروني المستخدم الستعادة كلمة المرور في حالة نسيتها (تأكد من
البريد االلكتروني خاص بك حتى ال تفقد حسابك نهائياّ  ---مثال على البريد
االلكتروني )Najm_Al-Mansoub@tu.edu.ye
يفضل ان يكون البريد المستخدم ايميل جامعي إذا لم تكن تمتلك ايميل جامعي فأحصل
على بريدك الخاص من ادارة شؤون الطالب في كليتك
األن بعد انتهائك من تعبئة الحقول قم بالنقر على زر تفعيل

بعد تعبئة البيانات
نضغط على تفعيل
 -5أنتظر حتى تظهر لك رسالة بأنه تمت عملية التفعيل بنجاح ,ننقر على موافق ثم ننقر
على زر (تسجيل الدخول كطالب) اسفل الصفحة لتنقلك الى صفحة الدخول الرئيسية

نضغط على تسجيل
الدخول كطالب لنعود
الى صفحة الدخول
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(تهانينا لقد تم تفعيل حسابك بنجاح في المرة التالية لتسجيل الدخول لن تحتاج الى عملية
التفعيل السابقة فقط قم بالدخول برقمك الجامعي وكلمة المرور الخاصة بك )

 -6األن وبعد ان عدنا الى صفحة تسجيل الدخول الرئيسية نقو م بإدخال الرقم الجامعي في
حقل اسم المستخدم وكلمة المرور الذي قمنا بإدخالها اثناء تفعيل الحساب والنقر على زر
الدخول

 -7بعد الدخول الى البوابة ستظهر لك الصفحة الرئيسية لحسابك والذي تعرض لك كافة
الخدمات التي تقدمها الجامعة لك كما هو موضح في الصور التالية:
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يمكنك تغيير كلمة المرور الخاصة بك وكذلك البريد المستخدم الستعادة الحساب في أي
وقت وذلك من (حسابك في بوابة الطالب او بالنقر على صورتك الشخصية)

في حالة نسيان كلمة المرور
كل ما عليك فعله هو ادخال رقمك الجامعي في خانة اسم المستخدم
ثم النقر على زر نسيت كلمة المرور وسيقوم الموقع بأرسال رسالة تحتوي على كلمة المرور
الى ايميلك الذي استخدمته الستعادة الحساب وكل ما عليك سوى الذهاب وتفقد صندوق
الريد الوارد اذا لم تجد الرسالة في البريد اذهب الوارد اذهب الى صندوق ال  spamفي
نفس االيميل
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اضغط هنا لتظهر لك نافذة كتابة االسم
ورفع الصورة في اللغة االنجليزية

اضغط هنا لرؤية بياناتك
الشخصية

اختر العام الدراسي
والفصل
ثم اضغط على زر فحص في االسفل
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لالطالع على الحالة المالية لك قم بالنقر على البيانات المالية في االسفل

اضغط زر الفحص للتحقق من
حالتك المالية
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خدمة بعد التخرج
نحن نهدف من خالل جمع بياناتك الى تحسين جودة التعليم من خالل مراقبة المجاالت
التي يتم الطلب عليها في سوق العمل وتحسين مستوى التعليم في نلك المجاالت
وأيضا نهدف الى توجيه الوظائف واالعالنات المناسبة اليك والتقديم نيابة عنك في عروض
الوظائف المتاحة في اي شركه
كذألك بنائنا على سيرتك الذاتية ومهاراتك فسنسعى الى ايصال الوظائف المتوفرة اليك
والتواصل معك عبر بيانات التواصل الخاصة بك
واذا كنت تعمل في وظيفة حالياَ فنرجو تزويدنا ببعض البيانات عنها والتي سنبحث اذا ما
كان هناك معلومات نستطيع ان نقيدك من خاللها
ويمكنك الوصول لهذه الخدمة من خالل القائمة
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لالستفسار او المساعدة التواصل مع فريق الدعم على الرقم اآلتي 773086817
(م/نجم الدين رياض المنصوب )
او عبر البريد اإللكتروني negmalmansoub@gmail.com
او
Najm_Al-Mansoub@tu.edu.ye

نتمنى لكم مزيد من التفوق والنجاح
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