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 14 من  1 صفحة رقم  

 الشريفة النبوية والسنة الكريم القرآن مسابقة في االشتراك طلب
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 14 من  2 صفحة رقم  

 

 

 الشريفة النبوية والسنة الكريم القرآن مسابقة في االشتراك طلب الخدمة اسم

 AC092-115 الخدمة رقم

 (G-Cأفراد ) –حكومة  الخدمة نوع

  لطالبا المستفيدة الجهة

 شؤون الطالبعمادة  للخدمة المقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى

 من خالل الموقع اإللكتروني الخدمة تقديم قنوات

 http://apps.kfu.edu.sa/StudentAffairs/qurancontest/ContestLogin.asp الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

3105335505 

  stsocial@kfu.edu.sa واالستفسارللتواصل بريد إلكتروني 
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 14 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

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

 00.............................................................................................................. الخدمة عمل مسار -6

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

 03......................................................................................................الخدمة على ملحوظات -8
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 14 من  4 صفحة رقم  

 الخدمة في سطور -1

 النبوية والسنة الكريم القرآن وتالوة لحفظ الطالبية بالمسابقة االشتراك من الطالب الخدمة هذه تمكن

 .الشريفة

  



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  

 

 

 14 من  5 صفحة رقم  

  نموذج طلب الخدمة -2

3-   
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 14 من  6 صفحة رقم  

 

 (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -4

 kfu.edu.saادخل على موقع جامعة الملك فيصل  -0

 العماداتاضغط رابط  -2
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 14 من  7 صفحة رقم  

 .شئون الطالبخيار  اضغط على  -3

 

  .اإللكترونية اختار الخدمات -4  
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 14 من  8 صفحة رقم  

األشتراك في مسابقتي القران الكريم ) الحفظ التالوة ( ومسابقة السنة  اختار خدمة     -5

 .النبوية الشريفة 

 
 

       - 



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  

 

 

 14 من  9 صفحة رقم  

       

 الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة -5

 الرقم األكاديمي وكلمة السر الخاصة باإليميل الجامعيقوم بتسجيل  -0

 

 المطلوب االلتحاق بها اختيار المسابقة  – 2
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 14 من  10 صفحة رقم  

 

 شروط ومتطلبات الحصول على الخدمة -6
 

 الخدمة رابط على الدخول -0

 المرور وكلمة االكاديمي بالرقم الدخول تسجيل -2

 الخدمة ومتطلبات شروط استيفاء -3

 بالمسابقة لالشتراك طلب تقديم -4
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 14 من  11 صفحة رقم  

 مسار عمل الخدمة -7
 

  
الدخول على موقع الجامعة ثم صفحة عمادة 

 شؤون الطالب 

 اختيار الخدمات الطالبية 

 كتابة  الرقم الجامعي والرقم السري

  اختيار المسابقة المطلوب االلتحاق بها

   اضغط موافق

ريم اختياراالشتراك في مسابقتي القران الك

   السنة النبوية الشريفة
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 14 من  12 صفحة رقم  

 

عرض البيانات النهائية للخدمة  -8
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 14 من  13 صفحة رقم  

 ملحوظات على الخدمة -9

  . لجنة تحكيم المسابقة لها الحق في وضع الشروط     
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 14 من  14 صفحة رقم  
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