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 10 من  2 صفحة رقم  

 

 

 دولة لىإ االنتقال طلب الخدمة اسم

 AC092-214 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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 10 من  3 صفحة رقم  

 جدول احملتويات

 

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

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

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

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

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

 8 ................................................................................................................. :اخلدمة عمل مسار -5

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

 اخلدمة يف سطور -1

 

 ثاالبتعا دولة تغيير  بطلب التقدم من خارجيا املبتعثين الجامعة ومنسوبي التدريس هيئة أعضاء الخدمة هذه تمكن

 .بالجامعة املتبعة واألنظمة اللوائح حسب أخرى  دولة لىإ واالنتقال
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 10 من  5 صفحة رقم  

 منوذج طلب اخلدمة -2
 

 

 :اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -3
  safeer.moe.gov.saوذلك من خالل موقع سفير  أخرى  دولة إلى االنتقال طلببتقديم  يقوم املبتعث املقيم بالخارج (1

 عتماد وتوجيه الطلب داخل مسار العمل في حال املوافقة.ذهب مباشرة للملحقية الثقافية لال حيث ي طلب بتقديم 

بتعاث داخل الجامعة من نظام اال يقوم الشخص املسؤول من قبل الجامعة )لجنة االبتعاث والتدريب( بالدخول على  (2

  https://services.kfu.edu.sa/ScholarshipServices خالل الرابط : 

بعد تسجيل الدخول بنجاح من قبل الشخص املسؤول من قبل الجامعة )لجنة االبتعاث والتدريب( يقوم النظام تلقائيا  (3

 تقوم بإرسال Web Serviceمع قاعدة بيانات نظام سفير عن طريق  ث الطلبات الجديدة من خالل تواصلهبتحدي

https://services.kfu.edu.sa/ScholarshipServices


Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions لجنة التعاملات الالكترونية الحكومية  

 

 

 10 من  6 صفحة رقم  

 حتى تصل ملوافقة الجامعة 
ً
الطلبات فقط التي تم املوافقة عليها من قبل امللحقية الثقافية وأخذت مسار العمل كامال

 .التابع لها املبتعث
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 10 من  7 صفحة رقم  

 .Web serviceداخل الـ  املتاحةستعراض جميع البيانات ايقوم النظام بالجامعة ب (4

 

و أخذ أيقوم املسؤول من قبل اللجنة بإرسال الطلبات الجديدة  للكلية املنسوب لها الطالب بالجامعة ألخذ املوافقة  (5

قرار من حسابة مباشرة حسب ما تطلب األمر.

 

 

 

 :شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -4
 

 .على نظام سفير حساب للمستفيد يكون  أن .1

 مسجلة على أنه أحد منسوبي جامعة امللك فيصل.أن تكون بياناته داخل نظام سفير  .2
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 10 من  8 صفحة رقم  

 :مسار عمل اخلدمة -5
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 10 من  9 صفحة رقم  

 نظام سفري(-التكامل مع اجلهات األخرى )وزارة التعليم -6
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