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 20 من  1 صفحة رقم  
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 20 من  2 صفحة رقم  

  الداخلية التدريبية البرامج في التسجيلطلب  الخدمة اسم

 AC092-124 الخدمة رقم

 (G-Cأفراد ) –حكومة  الخدمة نوع

 الطلبة ومنسوبي الجامعة المستفيدة الجهة

 وضمان الجودةتطوير العمادة  للخدمة المقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى

 للعمادة  من خالل الموقع اإللكتروني الخدمة تقديم قنوات

 https://services.kfu.edu.sa/Services/?ReturnUrl=%2fAcademicWorkshops  الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

0135895380 

 alamawi@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني

 

  

https://services.kfu.edu.sa/Services/?ReturnUrl=%2fAcademicWorkshops
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 20 من  3 صفحة رقم  

 جدول احملتويات

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

 3 ........................................................................................................................................................ احملتويات جدول

 4 ......................................................................................................................................... سطور يف اخلدمة          -1

 5 ..................................................................................................................................... اخلدمة طلب منوذج           -2

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

 10 ........................................................................................................اخلدمة على للحصول املتبعة اخلطوات           -4

 10 ...............................................................................................................التدريبية بالبرامج التسجيل: أولا                       

ا                         12 ............................................................................................................. التسجيل حالة عن الستعالم: ثانيا

ا                        13 ............................................................................................................................... التسجيل الغاء: ثالثا

 15 ...................................................................................................... اخلدمة على احلصول ومتطلبات شروط           -5

 16 ................................................................................................................................... اخلدمة عمل مسار           -6

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

 19 ............................................................................................................................. اخلدمة على ملحوظات           -8

 20 ........................................................................................................................ النظام من اخلروج تسجيل           -9

 

  



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 التعليموزارة 

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions لجنة التعاملات الالكترونية الحكومية  

 

 

 20 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

تقدم هذه الخدمة للطلبة ومنسوبي الجامعة بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس اتاحة تقديم طلب الكتروني للتسجيل 

 في الدورات التدريبية التي تقدمها عمادة تطوير التعليم الجامعي.

 عة( إلىبالجامالبرامج التدريبية للطالب  )تقديمهذه الخدمة وهي تهدف عمادة تطوير التعليم الجامعي من تنفيذ 

الحياتية والعملية التي تعينهم على إدارة شؤونهم بأنفسهم والتعامل اإليجابي مع اآلخرين.  تزويدهم بالمهارات

واإلبداع،  تهدف إلكسابهم مهارة االعتماد على النفس، إضافة إلى التركيز على مهارات القيادة والحوار كما

التي يحتاجونها في العمل واإلنتاج عن طريق  سوق العمل من خالل إكسابهم المهارات األوليةوتهيئة الطالب ل

  .لها هذه البرامج التدريبية والبرامج المصاحبة
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 20 من  5 صفحة رقم  

 منوذج طلب اخلدمة -1
 الطالب باسم المستخدم وكلمة المرور تسجيل دخول 
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 20 من  6 صفحة رقم  

 (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -2
  www.kfu.edu.saالدخول على موقع اإللكتروني الخاص بالجامعة  -1

 

 

 : تبويبة العمادات ومن ثم اختيار )) عمادة تطوير التعليم الجامعي ((الدخول على  -2
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 20 من  7 صفحة رقم  

 ذلك يتم الدخول على صفحة عمادة تطوير التعليم الجامعي بعد  -3

 

 

 :اختيار التسجيل للبرامج التدريبية الداخلية من التبويبات الموجودة في الصفحة الرئيسية للعمادة -4

 

 

 

 

 

 

 صفحة عمادة تطوير التعليم الجامعي على موقع الجامعة
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 20 من  8 صفحة رقم  

 :بعد ذلك ينتقل إلى الصفحة الخاصة بالبرامج التدريبية الخاصة بكافة منسوبي الجامعة -5

 

 

 التسجيل بالبرامج التدريبية الخاصة بالطالب والطالبات : -6

 التدريبية المقدمة للطالب والطالبات )الدراسات العليا والبكالوريوس ( تحت قائمة المهارات العامةتنحصر البرامج 

 

 

 ولالطالع على البرامج المقدمة يتم الضغط على )) مهارات عامة ((
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 20 من  9 صفحة رقم  
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 20 من  10 صفحة رقم  

 اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -3
 أوالً: التسجيل بالبرامج التدريبية        

تظهر التفاصيل الكاملة لكل برنامج تدريبي وللتسجيل في أي برنامج تدريبي يتم الضغط على )) للتسجيل في هذه الشاشة  -1

 في الدورات اضغط هنا ((

 

 بعد ذلك ينتقل إلى الصفحة التالية التي تطلب منك القيام بإدخال اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور -2
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 20 من  11 صفحة رقم  

والضغط على الزر )) موافق (( ينتقل إلى قائمة البرامج التدريبية المتاحة بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور  -3

 للتسجيل كما في الشكل التالي:

  

 

 تحديد البرامج المراد تسجيلها ومن ثم الضغط على الزر )) تسجيل (( -4

 بعد ذلك يعطي رسالة للتأكيد أن عملية التسجيل قد تمت بنجاح -5
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 20 من  12 صفحة رقم  

 عن حالة التسجيل ثانياً: االستعالم
 التالية:الطريقة ببالنسبة لالستعالم عن حالة التسجيل فإنه يتم 

 

بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على الزر )) موافق (( ينتقل إلى قائمة البرامج التدريبية المتاحة للتسجيل  -1

 كما في الشكل التالي:

 

التي سجلت فيها وحالتك (( وبعد ذلك ينتقل إلى قائمة البرامج التدريبية التي سجلت نقوم بالضغط على )) الدورات التدريبية  -2

بها وحالة التسجيل الخاصة بك في هذه البرامج، حيث أن هناك ثالث حاالت للتسجيل وهي ) غير محدد بعد، مقبول، 

 مرفوض ( كما هو مبين بالشكل التالي:
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 20 من  13 صفحة رقم  

 التسجيلالغاء ثالثاً: 
 التالية:الطريقة بالتسجيل فإنه يتم  إللغاءبالنسبة 

 

كما في  المسجلةبعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على الزر )) موافق (( ينتقل إلى قائمة البرامج التدريبية  -1

 الشكل التالي:
 

  

ية التي سجلت البرامج التدريبنقوم بالضغط على )) الدورات التدريبية التي سجلت فيها وحالتك (( وبعد ذلك ينتقل إلى قائمة  -2

بها وحالة التسجيل الخاصة بك في هذه البرامج، يتم تحديد البرامج المراد الغاء تسجيله ومن ثم الضغط على )) الغاء تسجيل 

 (( كما هو مبين بالشكل التالي:
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 20 من  14 صفحة رقم  
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 20 من  15 صفحة رقم  

 شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -4
 

 لمن طالب جامعة الملك فيص( الطالب) المستفيد يكون أنل في البرامج التدريبية: يبالنسبة للتسج. 

  بعض سجالً م( الطالب) المستفيد يكون في البرامج التدريبية: أن لالستعالم عن حالة التسجيلبالنسبة

 .في النظامالبرامج 

  امج في مسجالً بعض البر( الطالب) المستفيد يكون ل في البرامج التدريبية: أنيلتسجإللغاء ابالنسبة

 .النظام

  



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 التعليموزارة 

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions لجنة التعاملات الالكترونية الحكومية  

 

 

 20 من  16 صفحة رقم  

 مسار عمل اخلدمة -5
 التسجيل في البرامج التدريبية 

 

 

 في البرامج التدريبية االستعالم عن التسجيل: 

 

 في البرامج التدريبية إلغاء التسجيل: 
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 20 من  17 صفحة رقم  

 

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -6
 التسجيل في البرامج التدريبية 

 

 

  في البرامج التدريبية التسجيلاالستعالم عن: 
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 20 من  18 صفحة رقم  

 

 

 

 

 في البرامج التدريبية إلغاء التسجيل: 
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 20 من  19 صفحة رقم  

 ملحوظات على اخلدمة -7
تقدم هذه الخدمة للطالب والطلبات في جامعة الملك فيصل )سواء البكالوريوس أو مراحل الدراسات العليا( حيث 

  تطرح البرامج في كل فصل دراسي.
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 20 من  20 صفحة رقم  

  النظامتسجيل اخلروج من  -8

 

 اليسار. أعلىاضغط رمز "الخروج من النظام" الموجود 
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