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 Wi-Fi Internet Connection لالنترنت الالسلكية بالشبكة االتصال 
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 40 من  2 صفحة رقم  

 

 

 Wi-Fi Internet Connection لالنترنت الالسلكية بالشبكة االتصال خدمة الخدمة اسم

 AC092-153 الخدمة رقم

 (G-C) أفراد –حكومة  الخدمة نوع

 الطالب / الطالبة، باإلضافة إلى جميع منسوبي الجامعة المستفيدة الجهة

 المعلومات قسم الشبكات وأنظمة التشغيل بعمادة تقنية للخدمة المقدمة الجهة

 تفاعلية الحالي الخدمة نضج مستوى

 مقر الجامعة الخدمة تقديم قنوات

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

013-5801805 

 info-tech@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني
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 40 من  3 صفحة رقم  

 جدول احملتويات
 المحتوى

 4 ...................................................................................................... سطور يف اخلدمة -1

 5 ................................................................................................. اخلدمة طلب منوذج -2

 6 .......................................................................... (Inputs) النظام على الدخول طريقة -3

 37 ..................................................................................................اخلدمة عمل مسار -4

 38 ............................................................... (Output) للخدمة النهائية البيانات عرض -5

 

  



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions  الحكوميةلجنة التعاملات الالكترونية  

 

 

 40 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

 .تتيح هذه الخدمة لجميع منسوبي وطلبة الجامعة من االتصال الالسلكي باالنترنت
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 منوذج طلب اخلدمة -2
 

 وكلمة المرور.إدخال اسم المستخدم 

 

  



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions  الحكوميةلجنة التعاملات الالكترونية  

 

 

 40 من  6 صفحة رقم  

 (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -3
 kfu.edu.saادخل على موقع جامعة الملك فيصل  -1
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 ".Wi-Fi Internet Connection لالنترنت الالسلكية بالشبكة االتصال خدمة ضغط على زر "قم بال -2

 .كيفية إعداد الشبكة الالسلكيةسوف يتم فتح دليل مصّور عن  -3
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1)  
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4)  
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5)  
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9)  
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11)  
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12)  

  



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions  الحكوميةلجنة التعاملات الالكترونية  

 

 

 40 من  20 صفحة رقم  
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 مسار عمل اخلدمة -4
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1)  

 

 

 



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions  الحكوميةلجنة التعاملات الالكترونية  

 

 

 40 من  39 صفحة رقم  
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