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 13 من  2 صفحة رقم  

 

 

 

 البحث بفهارس المكتبة  الخدمة اسم

 AC092-121 الخدمة رقم

 (G-Cأفراد ) –حكومة  الخدمة نوع

 منسوبي الجامعةو طالبال المستفيدة الجهة

 المكتبات عمادة شؤون للخدمة المقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى

 اإللكتروني  الموقع خالل من الخدمة تقديم قنوات

 http:/elibrary.kfu.edu.sa الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

013-5895938 

 library@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني
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 13 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

 00.................................................................................................................... ……الخدمة على ملحوظات-7

 11............................................................................................................... ........النظام من الخروج تسجيل-8
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 13 من  4 صفحة رقم  

 الخدمة في سطور -1
تصفح ع اتاحة مجامعة لاالبحث بفهارس مكتبات بهيئة التدريس  عضاءامنسوبي الجامعة بمن فيهم هذه الخدمة للطالب وتتيح 

ويزود الباحث برقم التصنيف المناسب الستخراج المادة العلمية  والمطبوعات الحكوميةوالدوريات  الببليوغرافية للكتبالبيانات 

 .المطلوبة من الرف

االستعالم عن حالة الكتب المعارة وتجديدها ويتطلب ذلك ادخال  من باالستعارة لهم المصرح المجتمع عمومويمكن للطلبة او 

  الممنوح من قسم االعادة مع كلمة المرور. او الكود األكاديميالرقم 
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 13 من  5 صفحة رقم  

 نموذج طلب الخدمة -2

 .نموذج أي تعبئةالخدمة متاحة دون 
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 13 من  6 صفحة رقم  

 (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -3
 

 من موقع الجامعة نذهب الى العمادات ثم نختر عمادة شؤون المكتبات                      
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 13 من  7 صفحة رقم  

 

 ثم نختر ايقونة فهرس المكتبات                            
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 13 من  8 صفحة رقم  

 

 سيظهر فهرس المكتبات كما هو ادناه ويمكن تحويله الى العربي
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 13 من  9 صفحة رقم  

 شروط ومتطلبات الحصول على الخدمة -4
 

.ال يوجد متطلبات للحصول على الخدمة في حالة البحث الببليوغرافي   

  وفي حالة تجديد االعارة يجب ادخال الرقم االكاديمي او الكود الممنوح من قسم االعارة.
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 13 من  10 صفحة رقم  

 مسار عمل الخدمة -5
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 13 من  11 صفحة رقم  

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -6
 

 
 

 

 

 

 

 الخدمةملحوظات على  -7

  ال يوجد
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 13 من  12 صفحة رقم  

  الخروج من النظامتسجيل  -8
 

 .تسجيل الخروج من النظام من خالل ايقونة خروج 
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 13 من  13 صفحة رقم  
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