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 23 من  2 صفحة رقم  

 

 

 ومرافق الجامعةطلب صيانة لمباني  الخدمة اسم

 AC092-136 الخدمة رقم

 (G-C) أفراد –حكومة  الخدمة نوع

 جميع الطلبة ومنسوبي الجامعة المستفيدة الجهة

 اإلدارة العامة للمشاريع والتشغيل والصيانة للخدمة المقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى

 إلدارة العامة للمشاريع والتشغيل والصيانةل من خالل الموقع اإللكتروني الخدمة تقديم قنوات

 http://kfuapps02.kfu.edu.sa/Maintainence_App/Login2.aspx?Companysort=1 الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

013-5899203 

 ualbaghli@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني

 

  

http://kfuapps02.kfu.edu.sa/Maintainence_App/Login2.aspx?Companysort=1
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 23 من  3 صفحة رقم  

 جدول احملتويات

 

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

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

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

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

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

 18 ..................................................................................................اخلدمة عمل مسار -6

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

 .Error! Bookmark not defined ......................................... النظام من اخلروج تسجيل -8
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 23 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

مبني من مباني الجامعة بما  أيتتيح هذه الخدمة للمستفيد من إرسال طلبات صيانة من منسوبي الجامعة وكذلك الطالب عن 

 فيهم مباني المدينة الجامعية
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 منوذج طلب اخلدمة -2
 باسم المستخدم وكلمة المرور  المستفيدتسجيل دخول 
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 23 من  6 صفحة رقم  

 (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -3
 kfu.edu.saادخل على موقع جامعة الملك فيصل  -1

 .برامج مشاريع الجامعة والمدينة الجامعيةاضغط  -2



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions لجنة التعامالت االلكترونية الحكومية  
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 .برنامج طلبات صيانة مشاريع الجامعةاضغط على  -3
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 .لمنسوبي الجامعةاضغط على زر برنامج إرسال الطلبات  -4
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 ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور, ثم اضغط زر الدخول -5
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 23 من  10 صفحة رقم  

 

 الصفحة الرئيسية للمستخدم, اضغط على زر طلب جديد في -6
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 23 من  11 صفحة رقم  

 

 قم بتعبئة طلب الصيانة, ثم اضغط على زر إرسال الطلب -7
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 23 من  12 صفحة رقم  

 

 الطلب قمستظهر لك رسالة بها ر -8

 

 



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions لجنة التعامالت االلكترونية الحكومية  

 

 

 23 من  13 صفحة رقم  

 

 في الصفحة الرئيسية للمستخدم, سوف يظهر لك قائمة بالطلبات التي قمت بإرسالها بالتفاصيل كما في الصورة -9

 



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions لجنة التعامالت االلكترونية الحكومية  

 

 

 23 من  14 صفحة رقم  

 

 اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -4
 "قيد الموافقة"في الصفحة الرئيسية للمستخدم, اضغط على زر  -1
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 سوف يظهر لك تفاصيل الطلب وحالته -2
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 23 من  17 صفحة رقم  

 اخلدمة شروط ومتطلبات احلصول على -5
 

 بالنظام, وله حساب إلكتروني. مسجل المستفيد يكون أن
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 مسار عمل اخلدمة -6
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 23 من  19 صفحة رقم  

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -7
 في بيانات الطلب, يظهر كما في الصورة حالة الطلب "قيد الموافقة, تم الموافقة على الطلب واستالمه, تم -1

 وقيد االغالق"

 وافقةمقيد ال 
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 23 من  20 صفحة رقم  

  

  على الطلب واستالمهتم الموافقة 
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 23 من  21 صفحة رقم  

 تم وقيد االغالق 
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  تسجيل اخلروج من النظام -8

 

 اليسار. على" الموجود أتسجيل الخروجاضغط رمز "

 

  



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions لجنة التعامالت االلكترونية الحكومية  

 

 

 23 من  23 صفحة رقم  
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