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 15 من  1 صفحة رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمةاستخدام دليل 

 ( لمدينتك وثيقتك) التخرج وثيقة ارسال 

  

W 

W 

W 

.   

K 

F 

U 

.   

E 

D 

U 

.   

S 

A 

VERSION 1.0 

JUNE 4, 2015 



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions  التعامالت االلكترونية الحكوميةلجنة  

 

 

 15 من  2 صفحة رقم  

 

  خدمة ارسال وثيقة التخرج )وثيقتك لمدينتك( الخدمة اسم

 AC092-151 الخدمة رقم

 (G-Cأفراد ) – حكومة الخدمة نوع

  ينالخريج الطلبة المستفيدة الجهة

 عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد للخدمة المقدمة الجهة

 تكاملية الحالي الخدمة نضج مستوى

 من خالل الموقع اإللكتروني الخدمة تقديم قنوات

 http://del.kfu.edu.sa/AramexService/lists/LoginPage.aspx الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

8003030308 

 del@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني
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 15 من  3 صفحة رقم  

 جدول المحتويات

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

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

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

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

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

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

 11 .......................................................................................................................... .... مسار عمل الخدمة -6

 12 ................................................................................................... (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -7

 13 ..................................................................................................................... .. ملخص خطوات الخدمة: -8

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

 اخلدمة يف سطور -1

 

 لكذ ويشمل مجانا عنوانك إلى بك الخاصة التخرج وثيقة ارسال طلب من تمكنهم الخريجين للطلبة متاحة خدمة

 .ةالوثيق من االصل طبق وصورة االنجليزية و العربية باللغتين االكاديمي والسجل العامة الثانوية شهادة
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 15 من  5 صفحة رقم  

 

 منوذج طلب اخلدمة )ورقي او الكرتوني( -2
 

تسجيل دخول الطالب باسم المستخدم وكلمة المرور.        
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 15 من  6 صفحة رقم  

 (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -3
 

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

 اضغط رابط بوابة التعليم عن بعد. -2
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 15 من  7 صفحة رقم  

 اضغط على رمز الخدمات الطالبية. -3
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 15 من  8 صفحة رقم  

 اسم المستخدم أو الرقم الجامعي وكلمة المرور، ثم اضغط زر دخول. ادخل -4
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 15 من  9 صفحة رقم  

 اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -4
 انتقل إلى تبويب "خدمات الشؤون األكاديمية". -1

 ".خدمة آرامكساضغط رمز " -2
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 15 من  10 صفحة رقم  

 

 شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -5
 

 حساب إلكتروني.بالنظام، وله  مسجل( الطالب) المستفيد يكون أن

 المطلوب؟ ما هو

 من االيقونة الخاصة بذلك عمل اخالء طرف الكتروني اوال: عليك

 لن تتمكن من الدخول على الخدمة بدون عمل اخالء الطرف

 ثانيا: عليك الدخول وتعبئة بياناتك واهمها

 المدينة ورقم الجوال

 متوفرة لديكعالمة لمنزلك ان كانت  وأقربويفضل تعبئة اسم الشارع والحي 

 فقدان الشهادة ال يتمحتى  يرجى توخي كتابة المعلومات بشكل دقيق وخصوصا الرمز البريدي

ابعة شحنتك وتستطيع بهذا الرقم مت رقم البوليصة )رقم التتبع( بعد تعبئة بياناتك ستتمكن من الحصول على

 لرابطومعرفة سير رحلتها من االحساء الى عنوانك عبر هذا ا ارامكسعبر موقع 

http://www.aramex.com/default.aspx 

)وتتوقف خالل اجازات العمل الرسمية  الطلبات سيتم التعامل معها خالل ايام العمل من االحد الى الخميس

 مثل اجازة عيد الفطر وعيد االضحى(

 عملية تجهيز االرساليات تستغرق من يوم عمل الى يومين عمل

استخدامه لهذه الخدمة وعليه ان يتأكد من عدم اعطاء اسم مستخدمه يتحمل الطالب كامل المسؤولية في 

 والكلمة السرية للغير لطلب هذه الخدمة

 في حال عدم استالم الطالب للشحنة واعادتها للجامعة فان على الطالب الحضور واستالم الوثيقة شخصيا

التعديل الالزم وسيتم اصدار  إلجراءفي حال وجود اي تعديل على الوثيقة على الطالب مراجعة العمادة 

 .وثيقة بديلة خالل يومين الى ثالث ايام عمل
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 15 من  11 صفحة رقم  

 مسار عمل اخلدمة -6
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 15 من  12 صفحة رقم  

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -7
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 15 من  13 صفحة رقم  

 ملخص خطوات اخلدمة: -8
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 15 من  14 صفحة رقم  

  تسجيل اخلروج من النظام -9

 

 اضغط رمز "الخروج من النظام" الموجود أسفل اليسار.
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 15 من  15 صفحة رقم  
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