
 وعملیات تسجیل الدخول إلیھا Seattle Collegesحسابات  
 ."MySeattleColleges"و "ctcLink"یتلقى جمیع الطالب، وأعضاء ھیئة التدریس، والموظفین حسابات 

 
 ؟   ctcLinkما المقصود بـ 

للتسجیل، ودفع الرسوم، واالطالع على سجالتك األكادیمیة، وتحدیث معلوماتك الشخصیة،  ctcLinkستستخدم 
 .    وغیر ذلك الكثیر

 

 . حتى تتمكن من استخدامھ) جعلھ نشًطا(یتعین علیك تنشیط حسابك 
 .ھناك خطوتان للتنشیط

   

         .Seattle Collegesلكل   ctcLinkتنشیط حساب  .الخطوة األولى   
                                                                                                             

 

الستخدامھ في الحرم الجامعي؛  (الخاص بك  MySeattleColleges إنشاء حساب. الثانیة الخطوة   
North  أو ،Central  أو ،South Seattle College(         * على الجانب اآلخر من ھذه الورقة 

 
 

 .  الخاص بك ctcLinkكیفیة تنشیط حساب   :الخطوة األولى    
فات الطالب القدیمة  ctcLink ID (EmplID)تحتاج إلى رقم    ) SID(أو یمكن للطالب العائدین استخدام ُمعّرِ

 .   الخاصة بھم
 

 https://myaccount.ctclink.usانتقل إلى .  1

ف .  2  .ctcLinkأدِخل رقم ُمعّرِ
 

 " Activate Your Account"انقر فوق الرابط .  3
 ).تنشیط حسابك(

 في الشاشات التالیة، ستقوم  
 بإعداد أسئلة األمان، و -
 الشخصیة الخاصة بك  ctcLinkإعداد كلمة مرور  -

 

ف .  4  الخاص بك   ) EmplIDctcLink(سترى ُمعّرِ
ف الطالب الخاص بك  . ھذا ھو رقم ُمعّرِ

 

   ف   !مھم  الخاص بك  ctcLinkقم بتدوین ُمعّرِ
 وكلمة المرور؛ فإنك بحاجة إلیھما إلعداد 

 وتسجیل الدخول إلى  MySeattleCollegesحساب 
ctcLink وCanvas. 

 

ف *  ! وكلمة المرور ctcLinkال تنس تدوین ُمعّرِ

https://myaccount.ctclink.us/


 
 

 ، Central، أو North(لمدرستك الخاص بك  MySeattleColleges إنشاء حساب. الثانیة الخطوة
 ).South Seattle Collegeأو 

ف  فات الطالب القدیمة  .   وكلمة المرور ctcLink (EmplID)تحتاج إلى ُمعّرِ ویمكن للطالب العائدین استخدام ُمعّرِ
)SID (الخاصة بھم . 
 

 
            

 https://tools.seattlecolleges.edu انتقل إلى.  1

 . انقر فوق الزر                              في صفحة األدوات.  2

ف .  3  .ctcLinkوكلمة مرور  ctcLinkأدِخل ُمعّرِ

 . MySeattleCollegesأنشئ كلمة المرور الخاصة بك لحساب  .  4

 .CAPTCHAأكمل اختبار .  5

 )  إعادة تعیین كلمة المرور" (Reset Password" انقر فوق .  6
 مثال على اسم المستخدم  . (اسم المستخدم الخاص بك وسترى

  ") االسم األخیر.االسم األول"

 

   اكتب اسم المستخدم  !مھم 
 . MySeattleCollegesوكلمة المرور الخاصین بـ 

 . لموارد الحرم الجامعي ھذه ھي بیانات تسجیل دخول حسابك 

 

     
 

 

 
 

 
 

د المربع وقم  حّدِ
بإجراء اختبار 
CAPTCHA. 

 MySeattleColleges تسجیل الدخول إلى 

  ) @seattlecolleges.edu  االسم األخیر . االسم األول   على سبیل المثال، (   اسم المستخدم   : تسجیل الدخول بیانات اعتماد  
 التي أنشأتھا بشكٍل شخصي  كلمة المرورو

 :     توفیر إمكانیة الوصول عبر تسجیل الدخول إلى
 <Starfish  وMyNorth/MyCentral/MySouth )للطالب المقبولین( 

، وخدمات الطباعة والمكتبة WIFI، وأجھزة كمبیوتر، واالتصال بشبكة Office 365برید إلكتروني، ومجموعة برامج > 
 )للطالب المسجلین(

https://tools.seattlecolleges.edu/

