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 14 من  2 صفحة رقم  

 

 

 التدريس هيئة اعضاء استقطاب الخدمة اسم

 AC092-132 الخدمة رقم

 (G-Cأفراد ) –حكومة  الخدمة نوع

 الخبرات ذوي من سعوديين الغير التدريس هيئة أعضاء المستفيدة الجهة

 عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين للخدمة المقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى

 الموقع اإللكتروني من خالل  الخدمة تقديم قنوات

 http://apps.kfu.edu.sa/FacultyDeanship/facultyapplogin.asp 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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 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

 7 .................................................................. الخدمة على للحصول المتبعة الخطوات -4

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

 13 .............................................................................................................. الخدمة عمل مسار -6
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 14 من  4 صفحة رقم  

 الخدمة في سطور -1
 من من خريجي الجامعات المرموقة حول العالم سعوديين الغير التدريس هيئة أعضاءهذه الخدمة  تمكن

نظام توظيف غير لقاً توظيفهم طبذلك لو الذاتية السيرعلى قديم طلب مشتمالً ت من الخبرات ذوي

انات بيال –شخصية البيانات اللذلك ) الالزمةعن طريق ادخال البيانات يتم ذلك ، السعوديين بالجامعات
 .كاديمية اال
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 14 من  5 صفحة رقم  

 نموذج طلب الخدمة -2

  البيانات الشخصية األولية للتمكن من الدخول للنظامتسجيل 
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 14 من  6 صفحة رقم  

 (Inputs)طريقة الدخول على النظام  -3

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

 ادخل على موقع عمادة شئون أعضاء هيئة التدريس -2

 استقطاب أعضاء هيئة التدريسالضغط على رابط  -3
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 14 من  7 صفحة رقم  

 الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة -4

 

على انشاء حساب جديد لو كان المتقدم لم يعبأ الطلب او تسجيل الدخول في حالة اذا أراد تعديل  الضغط -1
 .بينات قد قام بتسجيلها من قبل
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 14 من  8 صفحة رقم  

 .ناتاتعبئة النموذج بالشاشة التالية ثم الضغط على حفظ البي -2
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 14 من  9 صفحة رقم  

 

 ابستقطادارة نظام العمادة والضغط على بالنسبة للعمداء فيتم الدخول على الصفحة الرئيسية ل -3
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 14 من  10 صفحة رقم  

 

 ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور المخصصة لتلك الكلية -4
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 14 من  11 صفحة رقم  

 نات والسير الذاتية وتحديد مجموعة منهااثم القيام باالطالع على البي -5
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 14 من  12 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

 الطلب تقديم .6
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 14 من  13 صفحة رقم  

 مسار عمل الخدمة -6
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 14 من  14 صفحة رقم  
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