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 16 من  2 صفحة رقم  

 

 العليا للدراسات االلكتروني القبول الخدمة اسم

 AC092-150 الخدمة رقم

 (G-Cافراد ) –حكومة  الخدمة نوع

 الطلبة المستفيدة الجهة

 العليا الدراسات عمادة للخدمة المقدمة الجهة

 تكاملية الحالي الخدمة نضج مستوى

 من خالل الموقع اإللكتروني الخدمة تقديم قنوات

 submit.asp-https://apps.kfu.edu.sa/PostGradute_adm/gate الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

3105125915 

 graduate@kfu.edu.sa للدعم الفنيبريد إلكتروني 

 

 

 

  

https://apps.kfu.edu.sa/PostGradute_adm/gate-submit.asp
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 16 من  3 صفحة رقم  

 جدول المحتويات

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

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

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

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

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

 10............................................................................................................................... .... مسار عمل الخدمة -5

 11........................................................................................................(Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -6

 15.......................................................................................................................... .. ملخص خطوات الخدمة: -7
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 16 من  4 صفحة رقم  

 الخدمة في سطور -1
 

 لكترونيا طلب تقديم طريق عن فيصل الملك جامعة في دراستهم استكمال من الراغبين للطلبة الخدمة هذه تتيح

 اللغة بارواخت البكالوريوس درجات وبيان الشخصية البيانات على ويحتوى العليا الدراسات برامج في للقبول

 إلى باإلضافة الشخصية، والهوية الذاتية والسيرة العمل جهة وموافقة (TOEFL) او IELTS) )الرسمي االنجليزية

 سالار ويتم دراسته الطالب يرغب والذي( دكتوراه - ماجستير - علي دبلوم) العليا الدراسات برنامج اختيار

 الجامعة لىا الممتاز البريد خالل من االصلية مستنداته جميع يرسل ان الطالب على ويجب بالقبول للطالب اشعار

 .قبوله طلب الستكمال
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 16 من  5 صفحة رقم  

 نموذج طلب الخدمة )ورقي او الكتروني( -2
 

 .عمادة القبول والتسجيل ومن ثم إنشاء حساب مستخدم للمرة األولىل اإللكترونيدخول الطالب على الموقع 
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 16 من  6 صفحة رقم  

 (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -3
 

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

 العليا. ادخل على رابط عمادة الدراسات -2
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 16 من  8 صفحة رقم  

 .اضغط على زر تقديم طلب قبول جديد -4
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 16 من  9 صفحة رقم  

 إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة بدقة ثم الضغط على متابعة
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 16 من  10 صفحة رقم  

 اختيار التخصص المطلوب دراسته
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 16 من  11 صفحة رقم  

 مسار عمل الخدمة -4
 

 

 

 

  

 البدء
الدخول على موقع 

الجامعة ثم صفحة 

 العمادة

على بوابة  الدخول
 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

 طباعة إشعار القبول
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 16 من  12 صفحة رقم  

 

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -5
 

يتم استعراض طلب القبول محتوياً على المعلومات الشخصية، وبيان بالوثائق التي تم رفعها على بوابة القبول 
 كما في الصورتين التاليتين.
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 16 من  15 صفحة رقم  

 ملخص خطوات الخدمة: -6
 

  

 البدء
الدخول على موقع 

الجامعة ثم صفحة 
 العمادة

الدخول على بوابة 
 القبول اإللكتروني

تقديم طلب قبول 
 جديد

تسجيل الدخول باسم 

المستخدم وكلمة 
 المرور

تسجيل البيانات 
 الشخصية

إدخال بيان الدرجات 
 في المرحلة الجامعية

ورفع المستندات 
 المطلوبة

إدخال ترتيب 

الرغبات حسب 
 البرنامج االكاديمي

التقديم طباعة إشعار 
 على الجامعة
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 16 من  16 صفحة رقم  
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