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  غسان برنجي

 

 

 

 

الوطنیة  ةیقوم الطالب بتسجیل رقم الھوی
 الخاص بھ

ع الطالب اإلنتقال إلى أي خیار یستطی
 بعد البحث ذلك بالضغط على أي منھاو

إدخال رمز الصورة في المكان 
 المخصص ثم الضغط على مفتاح بحث
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ظھر لك رقم السجل المدني ی
یظھر لك الطالب من  الخاص بك

غیر مدقق  أي نوع
 إلخ..

یظھر لك 
رقم الطالب 
 في الملحقیة
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) *  (بالكامل و النجمة الحمراء  ةسجیل كل البیانات المطلوبیقوم الطالب بت
 عني حقل إجباريت
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  غسان برنجي

 

 

 

 

یقوم الطالب بإدخال البیانات الدراسیة والتى تمثل وضع الطالب في كندا 
التخصص و فئة اإلبتعاث و ؤسسة التعلیمیة و مجال الدراسة ومثل الم

 إلخ....الدرجة العلمیة 

لیس إجباري و یقصد 
 المشرف من الجامعة 
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  غسان برنجي

 

 

 

یقوم الطالب بتسجیل المؤھالت التي تسبق المرحلة 
ستطیع اضافة و ی. الدراسیة الحالیة التي یدرس بھا الطالب 

 اكثر من مؤھل دراسي وذلك بالضغط على مفتاح إضافة 



  وحدة الحاسب اآللي 6
  غسان برنجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في عناوین اإلتصال سواء في بلد البعثة أو كل رقم ھاتف یقوم الطالب بتسجیل 
لسعودیة األقرباء في المملكة العربیة افي المملكة العربیة السعودیة أو أرقام 

 ً یجب أن یسجل  6132385555فمثال رقم الھاتف لیبدأ برقم الدولة أوال
0016132385555 

  00966و أي رقم من السعودیة یجب أن یبدأ 
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یجب على الطالب أن یقوم بتسجیل البرید 
اإللكتروني بشكل صحیح و حیث أن احد 
قنوات التواصل بین الطالب و الملحقیة و 

 الوزارة ھو البرید اإللكتروني
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  غسان برنجي

 

 

 
كما ھو مسجل  ةبات المطلوالبیان یقوم الطالب بتسجیل

  و التأشیرة في جواز السفر
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بناءً على  ةیقوم الطالب بتسجیل البیانات المطلوب

 قرار اإلبتعاث 
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  غسان برنجي

 

 

ً على شیك للطالب ملغي أو  یقوم الطالب بتسجیل  بینات الحساب البنكي إعتمادا
یظھر بھورقة تفاصیل الحساب الذي یزود البنك بھ الطالب   

رقم و اسم البنك   

رقم الفرع     Transit Number 

 Account Number  رقم الحساب
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  غسان برنجي

 

 

لطالب بتسجیل المرافقین التابعین لھ بحسب دفتر العائلة ایقوم  
ثیقة تثبت ارتباط المرافق بالطالبوأو اي   
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 تحمیل المرفقات من خالل الرابطمكن للطالب مشاھدة فیدیو عن كیفیة ی
كما ھو موضح في الصور التالیة التالي  

http://www.youtube.com/watch?v=UxS051r_CtI&feature
=player_embedded  
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إقرار الطالب بأن البیانات التي قدمھا 
 صحیحة

التأكد من إكمال جمیع و بعد 
الحقول و البیانات یتم الضغط 

لیتم وصول  على مفتاح تسلیم
 الطلب إلى الملحقیة

یمكن للطالب حفظ اإلدخال من 
 خالل الضغط على مفتاح حفظ

وھذا في كل صفحة من صفحات 
  الطلب 
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 یجب علیك إكمال عند تسلیم الطلبرسالة باللون األحمرظھور  ةفي حال 
و إعادة التسلیم النواقص في ذلك القسم  


