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 20 من  2 صفحة رقم  

 

 

 ومحاضر معيد وظائف على التقديم طلب الخدمة اسم

 AC092-130 الخدمة رقم

 (G-C) أفراد –حكومة  الخدمة نوع

 الجامعة خارج من المتميزين لمواطنينعموم ا المستفيدة الجهة

 والموظفين ون أعضاء هيئة التدريسؤشعمادة  للخدمة المقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى

 من خالل الموقع اإللكتروني  الخدمة تقديم قنوات

 asp2http://apps.kfu.edu.sa/FacultyDeanship/jobs. الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

013-5807831 

 help@kfu.edu.sa-dfa  بريد إلكتروني للدعم الفني
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 20 من  3 صفحة رقم  

 جدول المحتويات

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

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

 4............................................................................................................. سطور في الخدمة 

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

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

 11 ................................................................ الخدمة على للحصول المتبعة الخطوات 

 15 ............................................................... الخدمة على الحصول ومتطلبات شروط 

 16 .............................................................................................................. الخدمة عمل مسار 

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

 18 ......................................................................................................الخدمة على ملحوظات 

 19 ........................................................................................... النظام من الخروج تسجيل 

 

  



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 الملك فيصلجامعة 

Committee of e-Government Transactions لجنة التعاملات الالكترونية الحكومية  

 

 

 20 من  4 صفحة رقم  

 الخدمة في سطور -1
ريق عن طين رسميين يتم ذلك محاضراو  ينمعيد وظائفطلب على  تقديم منهذه الخدمة المواطنين  تمكن

 .(المؤهالت العلمية-الدورات والخبرات –شخصية البيانات اللذلك ) الالزمةادخال البيانات 
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 20 من  5 صفحة رقم  

 نموذج طلب الخدمة -2

  للتمكن من الدخول للنظام البيانات الشخصية األوليةتسجيل 
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 20 من  6 صفحة رقم  

 (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -3

 kfu.edu.saادخل على موقع جامعة الملك فيصل  -1

 ادخل على موقع عمادة شئون أعضاء هيئة التدريس -2

 .وظائف معيد / محاضر )لالبتعاث الخارجي(الضغط على رابط  -3
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 20 من  7 صفحة رقم  

 .اختار الكلية المراد التقدم عليها -4
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 20 من  8 صفحة رقم  

 

 .القسم المراد التقدم عليه اختار -5
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 20 من  9 صفحة رقم  

 

 قراءة الشروط والموافقة عليها والضغط على زر التالي -6

 
 

 تسجيل اولي للتمكن من الدخول على النظام ومتابعة تعبئة باقي البيانات ثم الضغط على زر التسجيل -7
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 20 من  10 صفحة رقم  

 

 ثم الضغظ على زر الدخول الى النظام -8
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 20 من  11 صفحة رقم  

  

 المتبعة للحصول على الخدمةالخطوات  -4

 .السجل المدني وكلمة المرور ثم الضغط على زر الدخولتعبئة رقم -1

 

 .الضغط على زر البيانات الشخصية -2
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 20 من  12 صفحة رقم  

.تعبئة البينات الشخصية  -3  

 

 

.الضغط على زر البيانات الوظيفية -4  
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 20 من  13 صفحة رقم  

.نات في النموذج التالياتعبئة البي -5  

 

.ميةياالكاد ناتاالضغط على زر البي -6  
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 20 من  14 صفحة رقم  

 .ذج التاليوتعبئة النم -7

 

ارفاق جميع المستندات المطلوبة في النموذج ثم رفعها في ملف واحد -8  
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 20 من  15 صفحة رقم  

 

 شروط ومتطلبات الحصول على الخدمة -5
 

 الخدمة رابط على الدخول .1

 جديد مستخدم حساب تسجيل .2

 الخدمة شروط استيفاء .3

 (والخبرات - العلمي والمؤهل الشخصية البيانات) االلكتروني النموذج تعبئة .4

 للوظيفة المطلوبة والمستندات الوثائق رفع .5
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 20 من  16 صفحة رقم  

 

 مسار عمل الخدمة -6
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 20 من  17 صفحة رقم  

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -7
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 20 من  18 صفحة رقم  

 ملحوظات على الخدمة -8

 يمكن للمستفيد ان يقوم بعمل اآلتي:

 تقديم الطلب -1

 تحديث الطلب -2
  متابعة الطلب -3
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 20 من  19 صفحة رقم  

  تسجيل الخروج من النظام -9
 

 .ج من النظام" الموجود أسفل الشاشةرمز "الخرواضغط 
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 20 من  20 صفحة رقم  
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