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 للطالب األكاديمي الوضع عن االستعالم خدمة اسم الخدمة

 AC092-143 رقم الخدمة

 (G-Cأفراد ) –حكومة  نوع الخدمة

 المستمر / الطالبة( الطالب) الجهة المستفيدة

 والتسجيلالقبول عمادة  هة المقدمة للخدمةالج

 إجرائية مستوى نضج الخدمة الحالي

  iKFUتطبيق الهواتف الذكية من خالل  قنوات تقديم الخدمة

 رابط مباشر على الخدمة

 من خالل الرابط التالي: iKFU، يتم تحميل تطبيق Androidلنظام تشغيل أندرويد 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kingfisal.university 

 

 من خالل الرابط التالي: iKFU، يتم تحميل تطبيق IOSلنظام تشغيل آي أو أس 

 https://itunes.apple.com/sa/app/ikfu-student/id878939031?mt=8 

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

0135897075 

 admission@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني

 

mailto:admission@kfu.edu.sa
mailto:admission@kfu.edu.sa
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 جدول احملتويات

 

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

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

 4 ....................................................................................................................... سطور في خدمةال -1

 4 ............................................................................................. (ورقياوالكتروني) الخدمة طلب نموذج -2

 5-6-7-8-9 ................................................................................. (Inputs) النظام على الدخول طريقة -3

 10 .......................................................................................... ةالخدم على الحصول ومتطلبات شروط -5

 10 ..................................................................................................................... الخدمة مسارعمل -6
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 اخلدمة يف سطور -1

( وعدد إنذار-وضع الطالب األكاديمي )فعال عن  والطالبات لالستفسارللطالب متاحة هذه الخدمة 

  اإلنذارات الحاصل عليها 

 منوذج طلب اخلدمة -2
 يتم تحميل التطبيق الخاص بالخدمات الطالبية من خالل متجر تطبيقات الهواتف الذكية

 من خالل الرابط التالي: iKFU، يتم تحميل تطبيق Androidلنظام تشغيل أندرويد 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kingfisal.university 

 

 من خالل الرابط التالي: iKFUيل تطبيق ، يتم تحمIOSلنظام تشغيل آي أو أس 

 https://itunes.apple.com/sa/app/ikfu-student/id878939031?mt=8 
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 (Inputs) احلصول على اخلدمةطريقة  -3
 

 تحميل التطبيق من متجر التطبيقات  -1

 

 

 الب.تسجيل الدخول بإسم المستخدم )الرقم الجامعي( وكلمة المرور الخاصة بالط -2
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 إظهار المعلومات الخاصة بالطالبسيتم  -3
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 شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة - 4
 

 طالبات( مسجالً بالنظام ولديه رقم جامعي وكلمة مرور -أن يكون المستفيد )طالب 

 مسار عمل اخلدمة - 5
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