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https://mawhiba.sa/Gifted: أو الرابطالبانرمن خالل  1

(.نشاء حساب جديدإ)تنتقل لصفحة التعليمات الخاصة بالتسجيل والضغط على  2

.يتطلب منك إدخال رقم الهوية فقط للتحقق من عدم وجود تسجيل سابق للطالب 3

مية، تظهررر صررفحة البيانررات ويجررب تسررجيل البيانررات الشخصررية صررحيحة كمررا فرري الو ررا ق الرسرر
(.لم يسبق استخدامه في تسجيل طالب آخر)وتسجيل إيميل خاص بالطالب  4

.ينسيتم تأكيد التسجيل من خالل إرسال أكواد تفعيل للبريد االلكتروني والجوال المسجل 5

إكمال عملية التسجيل في المقياس بدء من الخطوة الثانية لطالب مسجل مسبقٍا 6

د التسجيل بالبوابة لطالب مستج

https://mawhiba.sa/Gifted: أو الرابطالبانرمن خالل  1

(.تسجيل)تنتقل لصفحة التعليمات الخاصة بالتسجيل والضغط على  2

ا قرررار وتظهررر صررفحة البيانررات الشخصررية والتعلميررة يجررب تعبئررة البيانررات بدقررة و ا  ررارة علررى
.بصحة البيانات 3

.تعبئة صحفة الميول 4

هرر   . اتظهررر صررفحة لبيانررات الطالررب الشخصررية والتعليميررة ونرروت االختبررار يجررب تأكيرردها وإكمالهرر
:وتحوي ما يلي( قياس)الصفحة تخص  5

ًا الدخول للحساب لطالب مسجل مسبق

.اختيار مقر االختبار المناسب•

.ةتعبئة نموذج التعريف من المدرس•
وفررق سياسررة )ريررال 200الرسرروم دفرر  •

(قياس

ار إحضر)لترتمكن مرن دخرول االختبرار " قيراس" ررو  وسياسرة يتوجب على الطالب مراعاة •
(  الهويةالتعريف يوم االختبار، وإحضار إ بات 

يتم تأكيد التسجيل من خالل ارسال كود

.المناسبلغة االختبار اختيار •

نتظرار في حال رغبة الطالرب تغييرنروت أولغرة االختبرار يتوجرب عليره دفر  الرسروم أوال أو اال•
.إلغاء االختبار من المركز الوطني للقياسساعة حتى تصله رسالة 48

https://mawhiba.sa/Gifted
https://login.mawhiba.org/Check/RegisterationPage.aspx
https://mawhiba.sa/Gifted


خطوات التسجيل لطالب مستجد: أواًل

خطوات التسجيل

https://mawhiba.sa/Gifted

زيارة موق  موهبة 

البانروالدخول عن طريق  1

https://mawhiba.sa/Gifted


االطالت على الشرو  وخطوات 

التسجيل 2



الضغط على التسجيل 3



ةا قام/ يتم الدخول برقم الهوية 4



ظهور ه   الرسالة تعني أن 

الطالب سبق تسجيله

***************



تعبئة البيانات بدقة  5



لب إكمال عملية التسجيل كما للطا

المسجل مسبقا 6



قًاخطوات التسجيل لطالب مسجل مسب:  انيًا

https://mawhiba.sa/Gifted

زيارة موق  موهبة 

البانروالدخول عن طريق  1

https://mawhiba.sa/Gifted


االطالت على الشرو  وخطوات 

التسجيل 2



الضغط على التسجيل 3



الدخول ببيانات الطالب 4



في حال نسيان البيانات يتم

استرجاعها 4



بريد يتم إرسال رمز تفعيل على ال

ا لكتروني 5



الأو إرسال رمز تفعيل على الجو



تأكيد بيانات الحساب للطالب 6



إكمال نموذج بيانات الطالب 7



تحديد بيانات الميول للطالب 8



االنتقال لصفحة بيانات قياس

9 كمالها



رونييتم ارسال كود تفعيل على البريد ا لكت

بعد تفعيل الرمز عن طريق االيميل تظهر 

الصفحة 

نضغط على تعديل 

تظهر لنا مواعيد االختبار

10



ة يتم اال ارة على االقرار بصح

البيانات 11



يتم قراءة  ال حة المخلفات 12



د ا  ارة إلى أن االختبار عن بع

فيظهر تاريخ االختبار 13



التأ ير على الموافقة على 

بيانات االختبار والموعد  14



ار االنتقال لصفحة السداد واختي

حدى الطرق المناسبة لكإ 15



ت عند اختيار الطريقة تظهر تعليما

طريقة تسديد المقابل المالي 16



نتيجة عملية الدف  17



تأكيد التسجيل وحالة الدف  18
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