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 14 من  1 صفحة رقم  
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 14 من  2 صفحة رقم  

 

 

 

 الطبية مجمع العيادات لمراجعي الكتروني موعد حجز الخدمة اسم

 AC092-139 الخدمة رقم

 (G-Cأفراد ) –حكومة  الخدمة نوع

 لمنسوبي الجامعةباإلضافة  الطالبات(،/  )الطالب  المستفيدة الجهة

 الطبيةمجمع العيادات  للخدمة المقدمة الجهة

 ةرائيجإ الحالي الخدمة نضج مستوى

 خالل الموقع اإللكترونيمن  الخدمة تقديم قنوات

 http://kfuapps02.kfu.edu.sa/healthcenter الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

013-5896067 

 malghareeb@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني
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 14 من  3 صفحة رقم  

 جدول احملتويات

 
 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

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

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

 10 ........................................................................................................................ الخدمة عمل مسار -6

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

 12 ............................................................................................................... الخدمة على ملحوظات -8

 13 ................................................................................................... النظام من الخروج تسجيل -9
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 14 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1
 

 بياناتهم عن االستعالم مثل وظائف بعدة يقوموا أن النظام هذا خالل من الطبية العيادات مجمع لمراجعي يمكن

والقيام  السابقة، التابعين زيارات وكذلك السابقة واستعراض زياراتهم بالمجمع، المسجلين لهم التابعين وبيانات

 الدورية الطبية بالنصائح واالستفادة المجمع أخبار جديد ومتابعة العيادات، إحدى لدى مسبق موعد بحجز

 ... األطباء من المقدمة
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 14 من  5 صفحة رقم  

 منوذج طلب اخلدمة -2
 باسم المستخدم وكلمة المرور دخول التسجيل 
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 14 من  6 صفحة رقم  

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

 .العيادات الطبية االلكترونيةاضغط رابط  -2
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 14 من  7 صفحة رقم  

 .دخول.الثم اضغط زر ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور  -3
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 14 من  8 صفحة رقم  

 اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -4
 من خالل رابط على موقع الجامعة
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 14 من  9 صفحة رقم  

 شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -5
 

 بالنظام،  مسجل( عضو هيئة التدريس / الموظف / الموظفة / الطالب / الطالبة ) المستفيد يكون أن

 وله حساب إلكتروني.
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 14 من  10 صفحة رقم  

 مسار عمل اخلدمة -6
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 14 من  11 صفحة رقم  

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -7
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 14 من  12 صفحة رقم  

 ملحوظات على اخلدمة -8
  ال يوجد
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 14 من  13 صفحة رقم  

  تسجيل اخلروج من النظام -9

 

 اعلى الشاشة على اليمين" الموجود تسجيل الخروجاضغط رمز "
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 14 من  14 صفحة رقم  
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