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 15 من  2 صفحة رقم  

 

 

 البريد اإللكتروني  الخدمة اسم

 AC092-154 الخدمة رقم

 (G-C) أفراد –حكومة  الخدمة نوع

 جميع الطالب المستفيدة الجهة

 عمادة تقنية المعلومات للخدمة المقدمة الجهة

 جرائيةإ الحالي الخدمة نضج مستوى

  من خالل الموقع اإللكتروني الخدمة تقديم قنوات

 http://www.outlook.com/student.kfu.edu.sa الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

013-5801805 

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

 جدول المحتويات

 

 الصفحة            المحتوى
  

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

 5................................................................................ الخدمة طلب نموذج -2

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

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

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

 01................................................................................ الخدمة عمل مسار -6

 01................................................... (Output) للخدمة النهائية البيانات عرض -7
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 15 من  4 صفحة رقم  

 الخدمة في سطور -1
 

التواصل من خالل ارسال واستقبال ومنسوبي الجامعة بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس بتتيح هذه الخدمة للطالب 

  One Driveرسائل البريد االلكتروني، انشاء جداول المواعيد، ورفع الملفات على 

منسوبي الجامعة حالة في لطالب. للتقديم الخدمة  One Driveخدمة مايكروسوفت للحوسبة السحابية  وفيرتيتم 

خوادم ي ف يتم استضافتها والتي Microsoft Exchangeهيئة التدريس يتم توفير الخدمة من خالل منصة  وأعضاء

 الجامعةمخصصة ب
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 15 من  5 صفحة رقم  

 نموذج طلب الخدمة -2

 إدخال اسم المستخدم أو الرقم األكاديمي
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 15 من  6 صفحة رقم  

 (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -3

 kfu.edu.saادخل على موقع جامعة الملك فيصل  -0

 .البريد اإللكترونياضغط رابط  -1
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 15 من  7 صفحة رقم  

 . النظام" الخاص بالطلبة ضغط على زر "الدخول علىثم قم بال -1
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 15 من  8 صفحة رقم  

 .على زر تسجيل الدخول ، ثم اضغطاسم المستخدم او الرقم الجامعي وكلمة المرورادخل  -4
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 15 من  9 صفحة رقم  

يظهر لك تحديد المنطقة الزمنية المفضلة والتوقيت, قم بتحديد المنطقة والوقت المفضل لديك, وف س -5

 "حفظ" لإلنتقال الى صفحة البريد الرئيسية.ثم اضغط على زر 
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 15 من  10 صفحة رقم  

 الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة -4

 ".جامعة الملك فيصلانتقل إلى تبويب " -0

 ".البريد االلكتروني اضغط على رابط " -1
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 15 من  11 صفحة رقم  

 شروط ومتطلبات الحصول على الخدمة -5
 

 الدخول باسم المستخدم وكلمة المرورتسجيل و .نسوبي الجامعةان يكون احد م :للمنسوبينبالنسبة 

معي الجا)الرقم  وتسجيل الدخول على الرابط بـ الجامعة في قبول على الطالب حصول: حالة الطلبةفي 
 وكلمة المرور(

 

  



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  

 

 

 15 من  12 صفحة رقم  

 مسار عمل الخدمة -6
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 15 من  13 صفحة رقم  

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -7
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 15 من  14 صفحة رقم  

 تسجيل الخروج من النظام  -8
 

 اليسار. على" الموجود أتسجيل الخروجاضغط رمز "
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 15 من  15 صفحة رقم  
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