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 15 من  2 صفحة رقم  

 

 

 

 

 قرض أو اعانة طلب  الخدمة اسم

 AC092-114 الخدمة رقم

 (G-Cأفراد ) –حكومة  الخدمة نوع

 لطلبةا المستفيدة الجهة

 شؤون الطالبعمادة  للخدمة المقدمة الجهة

 فاعليةت الحالي الخدمة نضج مستوى

 من خالل الموقع اإللكتروني الخدمة تقديم قنوات

 http://apps.kfu.edu.sa/StudentAffairs/LoanRequest/LoanLogin.asp الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

3105335505 

 stfinaspt@kfu.edu.sa واالستفسارللتواصل بريد إلكتروني 
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 15 من  3 صفحة رقم  

 جدول المحتويات

 
 رقم الصفحة ...................................................................................................................................... الموضوع

 3 ........................................................................................................................................... المحتويات جدول

 4 ............................................................................................................. سطور في الخدمة -1

 5 ............................................................. (الكتروني او ورقي) الخدمة طلب نموذج -2

 6 ................................................................................ (Inputs) النظام على الدخول طريقة -3

 9 .................................................................. الخدمة على للحصول المتبعة الخطوات -4

 11 ............................................................... الخدمة على الحصول ومتطلبات شروط -5

 12 .............................................................................................................. الخدمة عمل مسار -6

 13 ................................................................... (Output) للخدمة النهائية البيانات عرض -7

 4414 ................................................................................................. الخدمة على ملحوظات -8
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 15 من  4 صفحة رقم  

 الخدمة في سطور -1

 شؤون عمادة لدى المعتمدة والشروط للضوابط وفقا   وذلك اعانة او قرض على للحصول طلب تقديم للطلبة الخدمة هذه تتيح

 .الطالب صندوق خالل من ذلك يتم. الطالب

 تسديد كذلك. وتقييمها الحالة لدراسة االجتماعية الباحثة/  االجتماعي الباحث مع شخصية مقابلة إجراء الطالب على ويجب

 قرض صرف يمكن كما واإلعانة، القرض بين الجمع وعدم المتبقية الدراسة مدة حسب أو واحد دراسي عام خالل القرض
 .فيه صرفت الذي الدراسي الفصل خالل تسدد أن على لاير 4511 أقصى بحد المستجدين للطلبة
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 15 من  5 صفحة رقم  

  نموذج طلب الخدمة -2
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 15 من  6 صفحة رقم  

 

 (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -3

 kfu.edu.saادخل على موقع جامعة الملك فيصل  -4

 العماداتاضغط رابط  -2
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 15 من  7 صفحة رقم  

 .شئون الطالبخيار  اضغط على  -3

 

  .اإللكترونية اختار الخدمات -4  
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 .اختار خدمة طلب قرض أو اعانة      -5

 

 -
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 15 من  9 صفحة رقم  

       

 الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة -5

 قوم بتسجيل الرقم األكاديمي وكلمة السر الخاصة باإليميل الجامعي -4

 

 قراءة الشروط ومتطلبات تقديم الخدمة والمستندات المطلوبة .  -2
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 15 من  10 صفحة رقم  

 تحديد نوع الخدمة المطلوبة -3

 
 

 تعبئة كافة الخانات المطلوبة وإرفاق المستندات الرسمية   -4

 
 بعد االنتهاء اضغط موافق . -5
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 15 من  11 صفحة رقم  

 

 شروط ومتطلبات الحصول على الخدمة -6

 خدمة طلب القرض         

  خالل الفصل الدراسي الذي يتم التقديم فيه بطلب القرض.االنتظام في الدراسة 

 .استمرار المكافأة الشهرية 
 .تسديد القرض خالل عام دراسي واحد، أو حسب المدة المتبقية الستمرار المكافأة 

 .يتم صرف الحد األقصى لمبلغ القرض وفق المعدل التراكمي 

 2.00-2.50 2.74-2.51 3.00-2.75 3.74-3.01 4.24-3.75 فما فوق 4.25 المعدل التراكمي

 لاير 1500 لاير 2000 لاير 2500 لاير 3500 لاير 4000 لاير 5000 مبلغ القرض

  ( على أن يتم 0022( المستجدين بحد أقصى ) 0022يمكن صرف قرض للطلبة الذين تقل معدالتهم عن ) لاير
 سدادها خالل الفصل الدراسي التي تم التقديم فيه بطلب القرض.

 .عدم الجمع بين القرض واإلعانة 

  مقابلة الباحث االجتماعي/ الباحثة االجتماعية لدراسة الحالة، وذلك بعد التقديم مباشرة بشرط استكمال جميع
 المستندات المطلوب إرفاقها لطلب صرف القرض.

  نقداً في حالة توقف المكافأة ألي التوقيع على إقرار بسداد قيمة القرض وفق األقساط المحددة من المكافأة الشهرية، أو
 سبب كان.

 .لن ينظر في الطلب غير المكتمل 
 إرفاق جميع المستندات الرسمية لطلب صرف القرض. 

   خدمة طلب اإلعانة   

 .االنتظام في الدراسة خالل الفصل الدراسي الذي يتم التقديم فيه بطلب اإلعانة، مع حسن السيرة والسلوك 

  الشهرية.انقطاع المكافأة 
 .عدم الحصول على فرصة التشغيل الطالبي 

 .عدم الجمع بين القرض واإلعانة 
  مقابلة الباحث االجتماعي/ الباحثة االجتماعية لدراسة الحالة، وذلك بعد التقديم مباشرة بشرط استكمال جميع

 المستندات المطلوب إرفاقها لطلب صرف اإلعانة.
 .لن ينظر في الطلب غير المكتمل 

 جميع المستندات الرسمية لطلب صرف اإلعانة. إرفاق 
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 15 من  12 صفحة رقم  

 مسار عمل الخدمة -7
 

 

  

الدخول على موقع الجامعة ثم صفحة عمادة 
 شؤون الطالب 

 خدمة طلباختيار الخدمات الطالبية ثم اختيار 
  قرض او اعانة

قراءة الشروط والمستندات المطلوبة . االشارة 

 بالموافقة  على كافة الحقول المطلوبة

  طلوبة تعبئة كافة الحقول ورفع كافة المستندات الم
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 15 من  13 صفحة رقم  

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -8
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 15 من  14 صفحة رقم  

 ملحوظات على الخدمة -9

 . يجب االلتزام بكافة الشروط وارفاق كافة المستندات المطلوبة  
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 15 من  15 صفحة رقم  
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