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 12 من  1 صفحة رقم  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمةاستخدام دليل 

   الصفحات الشخصية ألعضاء هيئة التدريس 
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 12 من  2 صفحة رقم  

 

 

 ألعضاء هيئة التدريسالصفحات الشخصية  الخدمة اسم

 AC092-161 الخدمة رقم

 (G-Cأفراد  ) –حكومة  الخدمة نوع

 أعضاء هيئة التدريس  المستفيدة الجهة

 عمادة تقنية المعلومات للخدمة المقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى

 من خالل الموقع اإللكتروني وأجهزة الخدمة الذاتية الخدمة تقديم قنوات

 https://goo.gl/R5BLAk 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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 12 من  3 صفحة رقم  

 جدول احملتويات

 

 3 ...................................................................................................................................................... احملتويات جدول

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

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

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

 7 ............................................................. اخلدمة على للحصول املتبعة اخلطوات -4

 9 .......................................................... اخلدمة على احلصول ومتطلبات شروط -5

 10 ................................................................................................................ اخلدمة عمل مسار -6

 11 .......................................................... (Output) للخدمة النهائية البيانات عرض -7
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 12 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

ضاةة يياناتمم واتتررا  تيرتمم الذاتية إنشاء مواقع إلتتيح هذه الخدمة ألعضاء هيئة التدريس 

 .وتخصصاتمم الرلمية
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 12 من  5 صفحة رقم  

 منوذج طلب اخلدمة -2
 

 دخول ياتم المتتخدم وكلمة المرور التتجيل 
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 12 من  6 صفحة رقم  

 (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -3
 kfu.edu.saادخل على موقع جامرة الملك ةيصل  -1

 ."الصفحات الشخصية"أيقونة اضغط  -2
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 12 من  7 صفحة رقم  

 اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -4
 .وتجل دخولك ياتم المتتخدم وكلمة المرور" تتجيل الدحولاضغط رايط " -1 
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 12 من  8 صفحة رقم  

 

 .صفحتي" الذي تيظمر أعلى اليتار"رايط اضغط  -2

 

 .قم يالضغط على أجزاء الصفحة المختلفة لتكوين تيرتك الذاتية -3
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 12 من  9 صفحة رقم  

 شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -5
 

 أن يكون المتتخدم عضو هيئة تدريس، وله حتاب إلكتروني على النظام.
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 12 من  10 صفحة رقم  

 مسار عمل اخلدمة -6
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 12 من  11 صفحة رقم  

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -7
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 12 من  12 صفحة رقم  
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