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 14 من  2 صفحة رقم  

 

 

 

 اإلعارة الذاتية  الخدمة اسم

 AC092-119 الخدمة رقم

 (G-Cأفراد ) –حكومة  الخدمة نوع

   باالستعارة لهم المصرح المجتمع عمومولطلبة ا المستفيدة الجهة

 عمادة شؤون المكتبات  للخدمة المقدمة الجهة

 تفاعلية الحالي الخدمة نضج مستوى

 الخدمة تقديم قنوات
 في مقر الجهة الذاتية الخدمة أجهزةخالل من 

https://goo.gl/KR8Krc 

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

013-5899302 

 library@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني
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 14 من  3 صفحة رقم  

 جدول المحتويات

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

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

 5............................................................................................................................ .…الخدمة طلب نموذج-2

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

 9............................................................................................... .……الخدمة على الحصول ومتطلبات شروط-4

 01........................................................................................................................ ..……الخدمة عمل مسار-5

 00........................................................................................... ..……(Output) للخدمة النهائية البيانات عرض-6

 01...................................................................................................................... ....الخدمة على ملحوظات-7

 03................................................................................................................... …النظام من الخروج تسجيل-8
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 14 من  4 صفحة رقم  

 الخدمة في سطور -1
 بدون الكتب استعارة من الجامعة مكتبات من باإلعارة لهم المصرح المجتمع عموم او الجامعة طلبة كافة الخدمة هذه تمكن

 .لذلك مخصصة اجهزة خالل من وذلك موظف أي تدخل
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 14 من  5 صفحة رقم  

 

 نموذج طلب الخدمة -2

 .نموذج أي تعبئةدون على أجهزة الخدمة الذاتية الخدمة متاحة 
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 14 من  6 صفحة رقم  

 (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -3

 
 

في أسفل الشاشة قم باللمس على ايقونة ) أدخل المعرف ( -0  
 

 

)إدخال(أدخل رقمك األكاديمي / الوظيفي ثم انقر على  –1   
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 14 من  7 صفحة رقم  

 

 4 – أدخل كلمة المرور )يمكنك الحصول عليها من موظف اإلعارة(

 

  
 

ضع الكتب فوق بعضها في منتصف الجهاز -3  
)وتأكد من ظهور أسماء جميع الكتب على الشاشة(   
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 14 من  8 صفحة رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(ثم  انقر على ايقونة ) اطبع اإليصال ارفع الكتب -5  
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 14 من  9 صفحة رقم  

 شروط ومتطلبات الحصول على الخدمة -4
 

 لهم المصرح المجتمع عموملاو كود يتم صرفه من المكتبة  األكاديميالتسجيل بالنظام من خالل الرقم 

   باالستعارة
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 14 من  10 صفحة رقم  

 عمل الخدمةمسار  -5
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 14 من  11 صفحة رقم  

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -6
 

– اسحب اإليصال من الجهاز ومالحظة تاريخ االسترجاع للكتب )المستحق( حتى 

 تتفادى غرامة التأخير
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 14 من  12 صفحة رقم  

 ملحوظات على الخدمة -7

  ال يوجد
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 14 من  13 صفحة رقم  

  تسجيل الخروج من النظام -8
 

 الكتب المعارة.سيتم تسجيل الخروج من النظام بشكل تلقائي عند استالم 
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 14 من  14 صفحة رقم  
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