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 12 من  1 صفحة رقم  
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 12 من  2 صفحة رقم  

 

 

 والسموم التدخين لمكافحة االلكترونية العيادة من استشارات طلب خدمة الخدمة اسم

 AC092-135 الخدمة رقم

 (G-Gحكومة ) –(  حكومة G-Bأعمال ) –حكومة   (G-C) أفراد –حكومة  الخدمة نوع

 عموم المجتمع المستفيدة الجهة

 المجتمعية الشراكة تطوير إدارة للخدمة المقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى

 إلدارة تطوير الشراكة المجتمعية من خالل الموقع اإللكتروني الخدمة تقديم قنوات

 clinic/Pages/Consulting.aspx-http://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/E الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

013-5899803 

 cpa@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني

 

  

http://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/E-clinic/Pages/Consulting.aspx
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 12 من  3 صفحة رقم  

 جدول المحتويات

 رقم الصفحة            المحتوى
 4.......................................................................................... سطور في الخدمة -1

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

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

 01........................................................................................ الخدمة عمل مسار -4

 00...........................................................(Output) للخدمة النهائية ياناتالب عرض -5
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 12 من  4 صفحة رقم  

 الخدمة في سطور -1
 

 نم وذلك والسموم التدخين مكافحة عن االستشارات وتلقي االستفسارات طرح من والمجتمع المواطنين لعموم الخدمة هذه تتيح

 متطوعين استشاريين خالل
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 12 من  5 صفحة رقم  

 نموذج طلب الخدمة -2

 ال يحتاج إلى تسجيل دخول.
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 12 من  6 صفحة رقم  

 (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -3

 kfu.edu.saادخل على موقع جامعة الملك فيصل  -0

 ملكال اختر من القائمة الرئيسية "المراكز العلمية والبحثية", ثم قم بالضغط على زر "عيادة جامعة -2
    فيصل لمكافحة التدخين والسموم".
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 12 من  7 صفحة رقم  

 زر االستشارات.اضغط على من القائمة الجانبية  -3

 

 

 

 



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions لجنة التعاملات الالكترونية الحكومية  

 

 

 12 من  8 صفحة رقم  

 .تقديم استشارة جديدةاضغط على  -4
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 12 من  9 صفحة رقم  

   ثم اضغط على نوعهااالستشارة، وتتضمن عنوان االستشارة, ونص  قم بإدخال المعلومات كما في الصورة -5
 زر موافق.
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 12 من  10 صفحة رقم  

 

 الخدمةمسار عمل  -4
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 12 من  11 صفحة رقم  

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -5
 قمت بتقديمها كما في الصورة التالية: التيسوف تظهر لك رسالة تتضمن رقم االستشارة  االستشارة،بعد تقديم               
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 12 من  12 صفحة رقم  
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