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 12 من  2 صفحة رقم  

 

 

 خارجي ابتعاث طلب الخدمة اسم

 AC092-208 الخدمة رقم

 G-Cأفراد  -حكومة  الخدمة نوع

 الطلبة املستفيدة الجهة

 العليا الدراسات عمادة للخدمة املقدمة الجهة

 تكامليةتحولية/ الحالي الخدمة نضج مستوى 

 من خالل البوابة االلكترونية الخدمة تقديم قنوات

  https://services.kfu.edu.sa/ScholarshipServices الخدمة على مباشر  رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة املقدمة 

 للخدمة

0135895217 

  graduate@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني
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 12 من  3 صفحة رقم  

 جدول احملتويات

 

 3 ...................................................................................................................................................... احملتويات جدول

 4 ..................................................................................................................... سطور يف اخلدمة -1

 5 ................................................................................................................ اخلدمة طلب منوذج -2

 6 .......................................................... :اخلدمة على للحصول املتبعة اخلطوات -3

 8 ........................................................ :اخلدمة على احلصول ومتطلبات شروط -4

 10 ............................................................................................................... :اخلدمة عمل مسار -5

 11 ......... (سفري نظام-التعليم وزارة) األخرى اجلهات مع التكامل -6
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 12 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

 .ةخارجي ةبعث بطلب التقدم من الجامعة ومنسوبي التدريس هيئة أعضاء الخدمة هذه تمكن
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 12 من  5 صفحة رقم  

 منوذج طلب اخلدمة -2
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 12 من  6 صفحة رقم  

 

 :اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -3

 

 

 الدخول على بوابة خدماتي  -1

 

 تسجيل الدخول  -2
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 12 من  7 صفحة رقم  

 

 الدخول على الخدمة من بوابة التسجيل الموحد  -3
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 12 من  8 صفحة رقم  

مع نظام سفير بالتحقق من مقدم الطلب والتأكد من يب سيرفيس متصلة و يقوم النظام بشكل تلقائي وعن طريق   -4

أن مقدم الطلب لم يدرس من قبل كمبتعث ولغى إبتعاثة ففي هذة الحالة ال يحق له بعد عودتة للجامعة لتقديم 

 طلب إبتعاث آخر إال بعد عامين من أخر فترة له كمبتعث

 في حال يحق للمبتعث تقديم طلب يفتح له تلقائي تقديم الطلب  -5

 يقوم املرشح لالبتعاث برفع ملف او عدة ملفات يحتوي على املستندات التالية:  -6

 خطاب من املتقدم بطلب االبتعاث.

 ( بعد تعبئته.1 –موذج املعلومات األساسية عن املرشح )رقم ث ن

 الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.صورة من بطاقة األحوال املدنية أو 

 صورة من املؤهالت العلمية.

 صورة من قرار التعيين بالجامعة.

صورة من خطاب القبول من الجهة املراد االبتعاث إليها )ضرورة أن تكون من الجهات املعترف بها من قبل وزارة 

 التعليم العالي(.

ها فيها )إذا اقتضت الحاجة لذلك( مثال: الرخصة التي تتطلب صورة من املوافقات التي تتطلبها بعض الدول للدراسة

ل الجهات الرسمية باململكة املتحدة من املرشحين للدراسة فيها في بعض التخصصات العلمية بعد الحصول على القبو 

 وقبل التقدم لطلب تأشيرة الدخول للمملكة املتحدة لغرض الدراسة.

 مج املراد االبتعاث إليه )في حالة االشتراط بذلك(.صورة من خطاب قبوله لدراسة لغة البرنا

ؤية وال يستطيع مقدم الطلب ر يتم إرسال الطلب للجنة اإلبتعاث والتدريب لتوجيه للكلية ومتابعة سير اإلجراءات   -7

 سير العمل إال بعد أخذ قرار نهائي.

 .مصادقة( لقسم االبتعاث وليس املبتعث لحين الحصول على موافقة وزارة الداخلية (يتم إرسال القرار التنفيذي  -8

 .يتم إصدار القرار التنفيذي لالبتعاث   -9
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 12 من  9 صفحة رقم  

 :شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -4
 

 االبتعاثنظام  على الدخول  (1

 مقدم الطلب لم يسبق له الدراسة كمبتعث ان يكون  (2

 ابتعاث خارجي  طالب / املرور  وكلمة املستخدم باسم الدخول  تسجيل   (3

 تقديم الطلب  (4

 موافقة وزارة التعليم على الطلب. (5
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 12 من  10 صفحة رقم  

 :مسار عمل اخلدمة -5
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 12 من  11 صفحة رقم  

 

 نظام سفري(-التكامل مع اجلهات األخرى )وزارة التعليم -6
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 12 من  12 صفحة رقم  
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