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 20 من  2 صفحة رقم  

 

 االلكتروني القبول طلب تقديم الخدمة اسم

 AC092-149 الخدمة رقم

 (G-Cأفراد ) –حكومة  الخدمة نوع

 لطلبة ا المستفيدة الجهة

 يلجوالتس القبول عمادة للخدمة المقدمة الجهة

 تكاملية الحالي الخدمة نضج مستوى

 من خالل الموقع اإللكتروني الخدمة تقديم قنوات

 https://apps.kfu.edu.sa/2k15_admgate الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

3700981310 

 admission@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني
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 20 من  3 صفحة رقم  

 جدول المحتويات

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

 4................................................................................................................................. .... الخدمة في سطور -1

 5...................................................................................................... ............ نموذج طلب الخدمة )او الكتروني( -2

 6............................................................................................................... (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -3

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

 17............................................................................................................................... .... مسار عمل الخدمة -5

 18........................................................................................................(Outputالنهائية للخدمة ) عرض البيانات -6

 19.......................................................................................................................... .. ملخص خطوات الخدمة: -7
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 20 من  4 صفحة رقم  

 الخدمة في سطور -1
 

 البيانات لىع يحتوي الكتروني طلب تقديم من فيصل الملك جامعة في بالدراسة الراغبين للطلبة الخدمة هذه تتيح

 يرغب التي ةاالكاديمي البرامج اختيار إلى باإلضافة اتالقدر اختبار ونتائج العامة الثانوية درجات وبيان الشخصية

 ميعج يرسل ان الطالب على ويجب بالقبول للطالب اشعار ارسال ويتم رغباته ترتيب حسب دراستها الطالب

 يفاءاست الطالب على يجب كما. قبوله طلب الستكمال الجامعة الى الممتاز البريد خالل من االصلية مستنداته
 (مطور انتساب البكالوريوس - الدبلوم - البكالوريوس) ببرامج للقبول المطلوبة الشروط

 لالزمةا المستندات أصل وارسال القبول إشعار وطباعة القبول، نتيجة ومعرفة الطلب حالة متابعة للطالب يمكن
 .السعودي الممتاز البريد في جامعي خدمة مع التكامل خالل من للقبول
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 20 من  5 صفحة رقم  

 لكتروني(إنموذج طلب الخدمة ) -2
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 20 من  6 صفحة رقم  

 (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -3
 

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

 .من خالل رابط العمادات اختر رابط القبول والتسجيل -2
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 20 من  7 صفحة رقم  

 .على رابط بوابة القبول اإللكترونىاضغط  -3
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 20 من  8 صفحة رقم  

مطور البكالوريوس التعليم ال –بكالوريوس انتظام الإختر طلب القبول التي ترغب في الحصول عليها )  -4
 .االنتقالي + الدبلوم ( –لالنتساب 
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 20 من  9 صفحة رقم  

 الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة -4

 ".البكالوريوس انتظامانتقل إلى " -1
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 20 من  10 صفحة رقم  

 

غط ثم الغط على )للمتابعة اض ثم إضغط على المربع الفارغ بعد اإلطالع والموافقه عليهاإقرأ التعليمات  -2
 .هنا(
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 20 من  11 صفحة رقم  

 

 ثم إختيار تقديم طلب قبول جديد. -3
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 20 من  12 صفحة رقم  

 المطلوبة بدقة ثم الضغط على متابعة.الشخصية إدخال المعلومات  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

 

 20 من  13 صفحة رقم  

 .تشاهد الطلبات المتاحة وملخص كل طلب ، قم بإختيار الطلب ثم إضغط إرسالهذه الصفحة سوف في  -5
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 20 من  14 صفحة رقم  

 ثم ملئ البيانات بكل دقة وتضغط على الصفحة التالية إلستكمال الطلب. -6
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 20 من  15 صفحة رقم  

 

 

 

على حسب تخصصك ودرجاتك سوف تظهر جميع الكليات المتاحة لك ، والمطلوب منك هو ترتيبها  -7
 األولوية التي تفضلها ، ثم الضغط على تنفيذ.حسب 
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 20 من  16 صفحة رقم  

 

 

، وإلستعراض طلبك اضغط على  تتأكد من إكتمال طلبك من وجود كلمة )تام( في الحالة وفى النهاية -8

 .عرض ، وفى حالة الحاجة إلى التعديل اضغط على تحرير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحالة: تام

 

 تحرير

 

 عرض
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 20 من  17 صفحة رقم  

 

 مسار عمل الخدمة -5
 

 

  

 البدء
الدخول على موقع 

الجامعة ثم صفحة 
 العمادة

الدخول على بوابة 
 القبول اإللكترونى

ثم إنتقل إلى 
 البكالوريوس انتظام

تسجيل الدخول باسم 

المستخدم وكلمة 
 المرور

تسجيل البيانات 
 الشخصية

إدخال بيانات الثانوية 
 العامة

إدخال ترتيب 

الرغبات حسب 
 التخصص

التقديم طباعة إشعار 
 على الجامعة
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 20 من  18 صفحة رقم  

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -6
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 20 من  19 صفحة رقم  

 ملخص خطوات الخدمة: -7
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 20 من  20 صفحة رقم  
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