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 . 0نبذة عامة عن النظام
عن النظام:
موقع إلكتروني للتقدي م على االبتعاث (الداخلي  /الخارجي ) واالستفادة من الخدمات
المتعلقة باالبتعاث .
الخدمات الرئيسية التي يقدمها النظام:


الترشيح لالبتعاث الداخلي



الترشيح لالبتعاث الخارجي



طلب الضمان المالي (عام  /خاص).



استكمال طلب االبتعاث الخارجي بعد الحصول على القبول الجامعي



تمديد بعثة



ترقية بعثة



رحلة علمية



تغيير تخصص



االنتقال



حضور مؤتمر



إنهاء بعثة



تعديل تاريخ بدء الدراسة

المستفيدون من النظام:


يقدم النظام خدماته لمنسوبي جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل من
(المعيدين  ،المحاضرين  ،مدرسي اللغات  ،مساعدي الباحثين  ،الموظفين )



رابط النظام:

/https://scholar.iau.edu.sa

(نظام مبتعث) |

0

 . 7كيفية الوصول إلى النظام
يمكنن االطنالو والتسنجيل فني نظنام مبتعنا عبنر الندخول علنى منفحة الخندمات االلكترونيننة
في موقع جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل0
http://www.iau.edu.sa



ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور

(نظام مبتعث) |

7



خدمات أكاديمية وبحثية



نظام مبتعا

(نظام مبتعث) |

3

أو الدخول مباشرة على النظام من الرابط التالي
/https://scholar.iau.edu.sa



للتسجيل في نظام مبتعا



النقر على تبويب تسجيل عضو

(نظام مبتعث) |

4



تظهننر شاشننة التسننجيل (يننتم مننن خننالل ال اشننة الظننا رة التسننجيل فنني نظننام مبتعننا )
وذلك بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في أنظمة الجامعة .



ادخال اسم المستخدم



ادخال كلمة المرور



تأكيد كلمة المرور



ومن ثم النقر على زر تسجيل
تظهر مفحة المعلومات ال خصية والوظيفية  ،يتطلب من المرشح إدخال المعلومات
ال خصية والجهة التابع لها المرشح (المست فى – الكلية – العمادة  -المعهد) والقسم
التابع له والتخصص باللغة العربية واللغة االنجليزية باإلضافة الى المرتبة الوظيفية
للمرشح مع إرفاق السيرة الذاتية للمرشح .

(نظام مبتعث) |

5



اختيار المرتبة الوظيفية للمرشح



تأكيد محة المعلومات المدخلة بالنقر على (المعلومات محيحة )



ومن ثم النقر على زر استكمال التسجيل

(نظام مبتعث) |

6

 تسجيل الدخول الى نظام مبتعث
/1الدخول على النظام عن طريق الرابط المباشر :
/https://scholar.iau.edu.sa
ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور
-2الدخول عن طريق الصفحة الرئيسية لموقع لجامعة :
http://www.iau.edu.sa


الخدمات االلكترونية.



ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.



خدمات أكاديمية وبحثية.



نظام مبتعا.



ادخال اسم المستخدم



ادخال كلمة المرور



النقر على زر تسجل دخول

(نظام مبتعث) |

2

الداخلي :
االبتعاث
النظام
 -.03خدمات

 -0االبتعاث الداخلي :
تمكن

ذه الخدمة أعضاء الهيئة التعليمية (المعيدين  ,المحاضرين  ,مدرسي اللغات  ,مساعدي

الباحثين ) ومنسوبي الجامعة من التقدم بطلب ابتعاث للداخل (داخل المملكة أو داخل الجامعة )
للحصول على (ماجستير  -الدكتوراه  -الزمالة  -التدريب في تخصص دقيق  -دبلوم عالي)حسب
اللوائح واألنظمة المتبعة بالجامعة.
متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:


الحصول على قبول من جامعة معتمدة .



قبول دراسة اللغة اذا اشترط.



أن يرافق المبتعثة محرم لها طيلة مدة ابتعاثها0

خطوات التنفيذ:
 -1الدخول على نظام مبتعا
 -2اختيار تبويب طلب جديد (الترشيح لالبتعاث داخلي )

(نظام مبتعث) |

8

 -3تظهننننر مننننفحة طلننننب الترشننننيح لالبتعنننناث الننننداخلي يطلننننب مننننن المسننننتخدم تعبئننننة
بيانات االبتعاث الخامة بالمرشح ( إضافة المؤ الت  ,معلومات االبتعاث )

عند ادخال المؤ الت يجب النقر
على زر إضافة إلضافة المؤ ل في
كل مرة يتم ادخال مؤ ل جديد .

 -4في معلومات االبتعاث يطلب من المرشح ادخال (مدينة االبتعاث  ,الدرجة المطوبة
لالبتعاث  ,التخصص المطلوب دراسته ,تاريخ بدء الدارسة  ,مدة الدراسة  ,شروط القبول
إن وجدت )

(نظام مبتعث) |

9

 -5ارفاق مور من المرفقات التالية (الهوية  ,آخر قرار تعين  ,آخر مؤ ل دراسي  ,جميع
المؤ الت العلمية  ,خطاب قبول الجامعة وخطاب قبول اللغة إن اشترط  ,إقرار المحرم
للسيدات )

ارفاق بصيغة PDF , JPEG ,doc

 -6اقرار مرافقة المحرم وذلك للسيدات


يتم طباعة االقرار من النظام



تعبئة االقرار من قبل المحرم



يتم رفع االقرار مرة أخرى على النظام

 -7عند االنتهاء من الطلب يظهر خيارين


ً
الحقا للتعديل على الطلب
حفظ كمسودة  :يتم حفظ الطلب بالنظام للعودة اليه



إرسال إلى رئيس القسم  :التخاذ القرار على الطلب وإدخال قرار مجلس القسم

(نظام مبتعث) |
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 -7االبتعاث الخارجي :
تمكن ذه الخدمة أعضاء الهيئة التعليمية (المعيدين  ,المحاضرين  ,مدرسي اللغات ,
مساعدي الباحثين ) ومنسوبي الجامعة من التقدم بطلب الترشيح لالبتعاث الخارجي
(ماجستير -دكتورة  -زمالة  -تدريب تخصص دقيق)وللحصول على موافقة وزارة التعليم .
خطوات التنفيذ:


الدخول على نظام مبتعا.



اختيار تبويب (طلب جديد ).



اختيار (الترشيح لالبتعاث الخارجي ).



تقديم طلب جديد.

(نظام مبتعث) |

00

 -1تظهر مفحة طلب الترشيح لالبتعاث الخارجي تطلب من المستخدم تعبئة بيانات
االبتعاث الخامة بالمرشح (دولة االبتعاث  ,درجة االبتعاث  ,اسم الجامعة باللغة
العربية واالنجليزية  ,تاريخ بدء الدراسة )

الدولة المراد االبتعاث لها
الدرجة المراد دراستها
(ماجستير -دكتوراه )....

التخصص المراد دراسته
بالعربي واالنجليزي

 -2إرفاق مور من المرفقات التالية (الهوية  ،آخر قرار تعيين  ،مورة آخر مؤ ل  ,مورة
جواز السفر)

ارفاق المستندات بصيغة PDF ,

JPEG ,doc

(نظام مبتعث) |
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 -3طلب الضمان المالي :
تمكن ذا الخدمة أعضاء الهيئة التعليمية (المعيدين  ,المحاضرين  ,مدرسي اللغات ,
مساعدي الباحثين ) ومنسوبي الجامعة من التقدم بطلب ضمان مالي عام للحصول
على قبول من الجامعات المختلفة أو ضمان مالي خاص موضح به اسم جامعة محددة
حسب اللوائح واألنظمة المتبعة بالجامعة).

تحديد نوو الضمان المالي

أدخال أخر مؤ ل دراسي
(التخصص ,اسم الجامعة  ,سنة
التخرج (بالميالدي))

 -3عند االنتهاء من الطلب يظهر خيارين:


ً
الحقا للتعديل على الطلب
حفظ كمسودة  :يتم حفظ الطلب بالنظام للعودة اليه



إرسال  :يتم ارسال الطلب الى عميد الدراسات العليا إلمدار الضمان المالي وأ ً
يضا
يصل تنبيه الى رئيس القسم بتقديم أحد موظفي القسم لالبتعاث الخارجي .

(نظام مبتعث) |
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 -4استكمال الطلب بعد الحصول على القبول من الجامعة :
تمكن ذه الخدمة أعضاء الهيئة التعليمية (المعيدين  ,المحاضرين  ,مدرسي اللغات  ,مساعدي
الباحثين ) ومنسوبي الجامعة من التقدم بطلب ابتعاث إلى الخارج للحصول على درجة
(الماجستير  -الدكتوراه  -الزمالة  -التدريب تخصص دقيق) حسب اللوائح واألنظمة المتبعة
بالجامعة بعد الحصول على القبول الجامعي.
متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:


الحصول على قبول من جامعة مومى بها من قبل وزارة التعليم وللتأكد يرجى زيارة
الرابط التالي للبحا عن الجامعات المومى بها .

https://ru.moe.gov.sa/Search


قبول دراسة اللغة اذا اشترط .



أن يرافق المبتعثة محرم لها طيلة مدة ابتعاثها.
خطوات التنفيذ :


الدخول على نظام مبتعا



النقر على تبويب استكمال الطلب بعد الحصول على القبول من الجامعة.

(نظام مبتعث) |

04

تظهر مفحة يوجد بها رقم الطلب ونوعه وتاريخ التقديم وحالة الطلب.
يوجد خيارين الستعراض الطلب :


عرض  :لعرض الطلب فقط  ،ننقر على عرض وذلك لمراجعة الطلب



استكمال  :و و الستكمال الطلب بعد الحصول على القبول من الجامعة

لالستكمال ننقر على زر استكمال تظهر

 -1تظهر مفحة تطلب من المستخدم تعبئة بيانات االبتعاث الخامة بالمرشح
( إضافة المؤ الت  ,معلومات االبتعاث )

عند ادخال المؤ الت يجب النقر
على زر إضافة إلضافة المؤ ل في
كل مرة يتم ادخال مؤ ل جديد .

(نظام مبتعث) |

05

 -2إضافة اللغات االجنبية التي يجيد ا المرشح

عند ادخال اللغات يجب النقر على زر
إضافة إلضافة اللغة في كل مرة
يتم ادخال لغة جديد .

 -3إضافة القبول المتحصل عليه

 -4إضافة شروط اللغة إذا وجد مع ارفاق خطاب لقبول دراسة اللغة

(نظام مبتعث) |

06

 -5إرفاق القبول المتحصل عليه من الجامعة ب رط أن تكون مومى بها من قبل وزارة
التعليم وارفاقه على النظام على الرابط التالي
https://ru.moe.gov.sa/Search

 -6اقرار مرافقة المحرم للسيدات


يتم طباعة االقرار من النظام



تعبئة االقرار من قبل المحرم والتعهد



يتم رفع االقرار مرة أخرى على النظام

 -7عند االنتهاء من الطلب يظهر خيارين


ً
الحقا للتعديل على الطلب
حفظ كمسودة :يتم حفظ الطلب بالنظام للعودة اليه



إرسال إلى رئيس القسم  :التخاذ القرار على الطلب وإدخال قرار مجلس القسم

(نظام مبتعث) |
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 . 3خدمات ما بعد االبتعاث الداخلي

تمكن ذه الخدمات أعضاء الهيئة التعليمية (المعيدين  ,المحاضرين  ,مدرسي اللغات ,
ً
داخليا من التقدم على الخدمات المتعلقة
مساعدي الباحثين ) ومنسوبي الجامعة المبتعثين
باالبتعاث حسب اللوائح واألنظمة المتبعة بالجامعة.
خطوات التنفيذ:


طلب جديد.



ابتعاث داخلي.



تظهر مفحة يوجد بها جميع خدمات االبتعاث الداخلي.

(نظام مبتعث) |

08

 -0تمديد بعثة :

تمكن



تمديد دراسة لغة .



تمديد فترة دراسة اللغة .

ذه الخدمة أعضاء الهيئة التعليمية (المعيدين  ,المحاضرين  ,مدرسي اللغات ,

ً
داخليا من التقدم بطلب تمديد فترة االبتعاث
مساعدي الباحثين ) ومنسوبي الجامعة المبتعثين
حسب اللوائح واألنظمة المتبعة بالجامعة.
متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:
الحصول على خطاب قبول من الجامعة لتمديد االبتعاث  ،أو تمديد دراسة اللغة.
خطوات التنفيذ:


طلب جديد.



ابتعاث داخلي.



تمديد بعثة.



تظهر مفحة تمديد البعثة يطلب من المبتعا تعبئة البيانات المطلوبة وارفاق خطاب
الم رف موضحه به أسباب التمديد



نوو التمديد  :يختار منه المبتعا نوو التمديد (تمديد دراسة اللغة  ،دكتوراه  ،ماجستير ،
زمالة ).



المدة  :يحدد المبتعا مدة التمديد باألشهر أو بالسنوات .



التاريخ  :بداية مدة التمديد.

(نظام مبتعث) |
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السبب  :يذكر المبتعا أسباب التمديد .



خطاب الم رف  :يرفق المبتعا خطاب من الم رف موضح به أسباب التمديد وتاريخ
بدء التمديد والمدة المطلوبة 0



ً
الحقا لتعديل الطلب أو ارفاق مرفقات
حفظ كمسودة :وذلك لحفظ الطلب والعودة اليه
ومن ثم ارساله .



ارسال الى رئيس القسم  :ارسال الطلب الى رئيس القسم لعرضه على اللجان
المختصة وابداء الرأي فيه .

 -7ترقية بعثة :
تمكن

ذه الخدمة أعضاء الهيئة التعليمية (المعيدين  ,المحاضرين  ,مدرسي اللغات  ,مساعدي

ً
داخليا من التقدم بطلب ترقية البعثة لدراسة مرحلة أعلى
الباحثين ) ومنسوبي الجامعة المبتعثين
من المرحلة الحالية.
متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:
الحصول على قبول من الجامعة المراد الدراسة بها لدرجة أعلى .
خطوات التنفيذ:


طلب جديد.



ابتعاث داخلي.



ترقية بعثة.



تظهر مفحة ترقية البعثة ،يطلب من المبتعا تعبئة البيانات المطلوبة وإضافة
المرفقات

(نظام مبتعث) |

71



التخصص  :كتابة التخصص المراد ترقية البعثة له .



مدة الدراسة  :ادخال مدة الدراسة للدرجة المراد الترقية لها باألشهر أو السنوات .



ً
حاليا.
من درجة  :اختيار الدرجة التي يدرس بها المبتعا



الى درجة  :اختيار الدرجة المراد ترقية البعثة لها .



خطاب قبول الدرجة المراد الترقية لها  :ارفاق القبول الجامعي المتحصل عليه المبتعا
للدرجة المراد الترقية لها.



خطاب إفادة من الجامعة الحالية بالتاريخ المتوقع للحصول على الدرجة الحالية.



ً
الحقا لتعديل الطلب أو ارفاق مرفقات
حفظ كمسودة :وذلك لحفظ الطلب والعودة اليه
ومن ثم ارساله .



ارسال الى رئيس القسم  :ارسال الطلب الى رئيس القسم لعرضه على اللجان
المختصة وابداء الرأي فيه .

 -3رحلة علمية :
تمكن

ذه الخدمة أعضاء الهيئة التعليمية (المعيدين  ,المحاضرين  ,مدرسي اللغات  ,مساعدي

ً
داخليا من التقدم بطلب القيام برحلة علمية داخل
الباحثين ) ومنسوبي الجامعة المبتعثين
المملكة أو خارجها .
متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:
الحصول على خطاب من الم رف بالموافقة .
الحصول على خطاب من الجهة المستضيفة للمبتعا للقيام بالرحلة العلمية.
خطوات التنفيذ:


طلب جديد.



ابتعاث داخلي.



رحلة علمية .



تظهر مفحة رحلة علمية ،يطلب من المبتعا تعبئة البيانات المطلوبة وإضافة
المرفقات

(نظام مبتعث) |

70



الدولة  :اختيار الدولة .



المدينة  :المدينة التي يقضي فيها المبتعا بالرحلة العلمية .



المدة  :تحدد المدة باألشهر أو باأليام.



ً
اعتبارا من  :يحدد تاريخ بدء الرحلة العلمية.



الغرض  :يوضح فيه المبتعا األسباب التي تتطلب الرحلة العلمية.



خطاب الم رف  :خطاب من الم رف للقيام يوضح فيه مبررات الرحلة العلمية 0



خطاب الجهة المستضيفة  :خطاب يوضح موافقة الجهة التي سيقضي فيها المبتعا
الرحلة العلمية .



الجدول الزمني  :جدول زمني يوضح مراحل الرحلة العلمية .



ً
الحقا لتعديل الطلب أو ارفاق مرفقات
حفظ كمسودة :وذلك لحفظ الطلب والعودة اليه
ومن ثم ارساله .



ارسال الى رئيس القسم  :ارسال الطلب الى رئيس القسم لعرضه على اللجان
المختصة وابداء الرأي فيه .

 -4تغيير تخصص :
تمكن

ذه الخدمة أعضاء الهيئة التعليمية (المعيدين  ,المحاضرين  ,مدرسي اللغات  ,مساعدي

ً
داخليا من التقدم بطلب تغيير تخصص.
الباحثين ) ومنسوبي الجامعة المبتعثين
متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:
الحصول على خطاب قبول من البرنامج المراد دراسته.
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خطوات التنفيذ:


طلب جديد.



ابتعاث داخلي.



تغيير تخصص.



تظهر مفحة تغيير تخصص ،يطلب من المبتعا تعبئة البيانات المطلوبة وإضافة
المرفقات .



التخصص الحالي  :التخصص الذي ابتعا عليه المرشح .



التخصص المراد التغيير له  :اسم البرنامج الجديد المراد التغيير له .



السبب  :ذكر أسباب تغيير التخصص .



خطاب قبول  :ارفاق الخطاب الجديد المتحصل عليه المبتعا .



ً
الحقا لتعديل الطلب أو ارفاق مرفقات
حفظ كمسودة :وذلك لحفظ الطلب والعودة اليه
ومن ثم ارساله .



ارسال الى رئيس القسم  :ارسال الطلب الى رئيس القسم لعرضه على اللجان
المختصة وابداء الرأي فيه .
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 -5االنتقال :
تمكن ذه الخدمة أعضاء الهيئة التعليمية (المعيدين  ,المحاضرين  ,مدرسي اللغات ,
ً
داخليا من التقدم بطلب تغيير جامعة
مساعدي الباحثين ) ومنسوبي الجامعة المبتعثين
واالنتقال الى جامعة أخرى حسب اللوائح واألنظمة المتبعة بالجامعة.
متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:
الحصول على خطاب قبول من الجامعة المراد الدراسة بها .
خطوات التنفيذ:


طلب جديد.



ابتعاث داخلي.



االنتقال.



تظهر مفحة االنتقال البعثة تطلب من المبتعا تعبئة البيانات المطلوبة وإضافة
المرفقات .



الجامعة الحالية  :يذكر فيها اسم الجامعة الحالية المبتعا لها المبتعا .



المدينة الحالية  :يذكر المدينة الحالية المبتعا لها المرشح 0



الجامعة المراد االبتعاث لها  :كتابة اسم الجامعة المراد االبتعاث لها.



المدينة  :المدينة التي تتواجد بها الجامعة الجديدة .



السبب  :ذكر مبررات االنتقال من الجامعة الحالية إلى الجامعة االخرى .
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خطاب قبول من الجامعة المراد االنتقال لها  :خطاب قبول يوضح اسم البرنامج الذي تم
قبول المرشح عليه .



خطاب من الجامعة الحالية  :خطاب من الجامعة الحالية يوضح وضع المبتعا الدراسي .



ً
الحقا لتعديل الطلب أو ارفاق مرفقات
حفظ كمسودة :وذلك لحفظ الطلب والعودة اليه
ومن ثم ارساله .



ارسال الى رئيس القسم  :ارسال الطلب الى رئيس القسم لعرضه على اللجان
المختصة وابداء الرأي فيه .

 -6حضور مؤتمر :
تمكن ذه الخدمة أعضاء الهيئة التعليمية (المعيدين  ,المحاضرين  ,مدرسي اللغات  ,مساعدي
الباحثين ) من التقدم بطلب حضور دورة أو ندوة أو مؤتمر داخل المملكة أو خارجها.
متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:
خطاب من الم رف بالموافقة على حضور دورة أو ندوة أو مؤتمر
خطوات التنفيذ:


طلب جديد.



ابتعاث داخلي.



حضور مؤتمر.



تظهر مفحة حضور مؤتمر ،يطلب من المبتعا تعبئة البيانات المطلوبة وإضافة
المرفقات



عنوان المؤتمر :كتابة اسم المؤتمر الذي يود المبتعا حضوره .

(نظام مبتعث) |

75



الدولة  :الدولة التي سوف يقام بها المؤتمر.



المدينة  :المدينة التي سوف يقام بها المؤتمر .



نوو الم اركة :





حضور



م اركة

الجهة المنظمة للمؤتمر  :ذكر اسم الجهة المنظمة للمؤتمر



تاريخ انعقاد المؤتمر  :تحديد بدء تاريخ المؤتمر .



مدة المؤتمر  :تحديد مدة انعقاد المؤتمر باأليام .



السبب  :ذكر سبب الم اركة في المؤتمر .



موافقه الم رف الدراسي  :ارفاق موافقة الم رف الدراسي .



خطاب القبول للم اركة بالمؤتمر  :ارفاق خطاب القبول موضح به الموافق على
الم اركة بالمؤتمر .



ً
الحقا لتعديل الطلب أو ارفاق
حفظ كمسودة :وذلك لحفظ الطلب والعودة اليه
مرفقات ومن ثم ارساله .



ارسال الى رئيس القسم  :ارسال الطلب الى رئيس القسم لعرضه على اللجان
المختصة وابداء الرأي فيه .
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 -2إنهاء بعثة :
تمكن ذه الخدمة أعضاء الهيئة التعليمية (المعيدين  ,المحاضرين  ,مدرسي اللغات ,
ً
داخليا من التقدم بطلب إنهاء البعثة
مساعدي الباحثين ) ومنسوبي الجامعة المبتعثين
و إيقاف المخصصات حسب اللوائح واألنظمة المتبعة بالجامعة.
متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:
مراجعة الطلب  +التوميات
خطوات التنفيذ:


طلب جديد.



ابتعاث داخلي.



إنهاء بعثة.



تظهر مفحة إنهاء بعثة ،يطلب من المبتعا تعبئة البيانات المطلوبة وإضافة المرفقات
.



تاريخ بداية الدراسة :تحديد تاريخ بدء الدراسة .



تاريخ التوقف عن الدراسة :تحديد تاريخ توقف المبتعا عن الدراسة .



خطاب من الجامعة الحالية :إرفاق خطاب من الجامعة الحالية يوضح به وضع المبتعا
الحالي .



إرفاق الوثائق الخامة بالمبررات :ارفاق خطاب يوضح مبررات انهاء البعثة .



السبب  :ذكر األسباب التي أدت لطلب إنهاء البعثة .



ً
الحقا لتعديل الطلب أو ارفاق مرفقات
حفظ كمسودة :وذلك لحفظ الطلب والعودة اليه
ومن ثم ارساله .
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ارسال الى رئيس القسم :أرسال الطلب الى رئيس القسم لعرضه على اللجان
المختصة وابداء الرأي فيه .

 -8تعديل تاريخ بدء الدراسة :
تمكن ذه الخدمة أعضاء الهيئة التعليمية (المعيدين  ,المحاضرين  ,مدرسي اللغات ,
ُ
داخليا من التقدم بطلب تعديل تاريخ بدء
مساعدي الباحثين ) ومنسوبي الجامعة المبتعثين
الدراسة البعثة حسب اللوائح واألنظمة المتبعة بالجامعة.
متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:
مراجعة الطلب  +التوميات
خطوات التنفيذ:


طلب جديد.



ابتعاث داخلي.



تعديل تاريخ بدء الدراسة.



تظهر مفحة تعديل تاريخ بدء دراسة تطلب من المبتعا تعبئة البيانات المطلوبة
وإضافة المرفقات .



تعديل تاريخ بدء دراسة :تحديد التاريخ الجديد لبدء الدراسة .



المبررات :ذكر أسباب تعديل تاريخ بدء الدراسة .



ً
موضحا به تاريخ بدء الدراسة الجديد.
ارفاق ما يثبت ذلك :ارفاق القبول الجديد



مالحظات :ذكر مالحظات على الطلب إن وجدت .
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 -9الطلبات :
يوضح للمستخدم جميع طلبات المرشح الخامة به من (ابتعاث داخلي  /ابتعاث خارجي
) وكذلك جميع خدمات االبتعاث الداخلي التي االستفادة منها .
 -01إللغاء طلب االبتعاث أو خدمات االبتعاث :


الدخول على نظام مبتعا



تبويب طلبات



طلبات جاري معالجتها



عرض الطلب



في اسفل الصفحة يتم النقر على زر الغاء الطلب
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 -00الملف الشخصي :
يحتوي على المعلومات الخامة للمرشح والجهة الوظيفية التي اختار ا المرشح عند
بداية التسجيل في النظام ومن خاللها يستطيع المرشح حذف و أضافة السيرة الذاتية.
.
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الخروج من النظام
النقر على تسجيل خروج من أعلى الصفحة .
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طرق التواصل
البريد اإللكتروني

رقم التحويلة

الجهة  /الشخص المسؤول عن النظام

الدعم الفني للنظام

Dgs.scholar@iau.edu.sa

32520

اميمة العبداللطيف

omalabdullatif@iau.edu.sa

33032

mmjurifani@iau.edu.sa

32520

منى الجريفاني
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