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 11 من  1 صفحة رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمةاستخدام دليل 

 (IP Phone)  طلب جهاز هاتف شبكي 
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 11 من  2 صفحة رقم  

 

 

 طلب جهاز هاتف شبكي الخدمة اسم

 AC092-162 الخدمة رقم

 (G-Cأفراد  ) –حكومة  الخدمة نوع

 أعضاء هيئة التدريس المنسوبين بمن فيهم جميع  المستفيدة الجهة

 عمادة تقنية المعلومات للخدمة المقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى

 من خالل الموقع اإللكتروني  الخدمة تقديم قنوات

 https://goo.gl/4mG6dA الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

013-5807831 

 help@kfu.edu.sa-dfa  بريد إلكتروني للدعم الفني
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 11 من  3 صفحة رقم  

 جدول المحتويات

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

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

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

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

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

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

 9........................................................................................................الخدمة عمل مسار -6

 01...................................................... (Output) للخدمة النهائية ياناتالب عرض -7
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 11 من  4 صفحة رقم  

 الخدمة في سطور -1
 

تتيح هذه الخدمة للمنسوبين الجدد بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس بتقديم طلب للحصول على هاتف شبكي 

 IP Telephone  جديد
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 11 من  5 صفحة رقم  

 نموذج طلب الخدمة -2
 

 باسم المستخدم وكلمة المرور عضو هيئة التدريستسجيل دخول 
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 11 من  6 صفحة رقم  

 (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -3

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

 .اليسار أسفلالموجودة  طلب هاتف شبكيأيقونة  اضغط-2
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 11 من  7 صفحة رقم  

 الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة -4

 " .طلب هاتف جديداضغط رابط " -0 
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 11 من  8 صفحة رقم  

 الحصول على الخدمةشروط ومتطلبات  -5
 

 بالنظام، وله حساب إلكتروني. مسجل( عضو هيئة التدريس) المستفيد يكون أن
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 11 من  9 صفحة رقم  

 مسار عمل الخدمة -6
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 11 من  10 صفحة رقم  

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -7
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 11 من  11 صفحة رقم  
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