
Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions لجنة التعامالت االلكترونية الحكومية  

 

 

 10 من  1 صفحة رقم  
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 10 من  2 صفحة رقم  

 

 

   إنشاء حساب جامعي )حساب مستخدم( الخدمة اسم

 AC092-316 الخدمة رقم

 (G-Cأفراد  ) –حكومة  الخدمة نوع

 أعضاء هيئة التدريس جميع منسوبي الجامعة بما فيهم  المستفيدة الجهة

 عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس والموظفين للخدمة المقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى

 من خالل الموقع اإللكتروني  الخدمة تقديم قنوات

 https://apps.kfu.edu.sa/Create_User/ar/login.aspx الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

013-5807831 

 help@kfu.edu.sa-dfa  بريد إلكتروني للدعم الفني

 

  



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions لجنة التعامالت االلكترونية الحكومية  

 

 

 10 من  3 صفحة رقم  

 جدول احملتويات

 

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

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

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

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

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

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

 9 .................................................................................................................. اخلدمة عمل مسار -6
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 10 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

لمنسوبي الجامعة الجدد بمن فيهم اعضاء هيئة التدريس بإنشاء حساب مستخدم جامعي تتيح هذه الخدمة 

 تلقائياً بحيث ال يتكرر يعن طريق إدخال البيانات على النظام ومن ثم يقوم النظام بإنشاء حساب جامع

 .العائلي واالسماألول  االسممع مستخدم آخر ومعتمداً في ذلك على معادلة بين 
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 10 من  5 صفحة رقم  

 خلدمةمنوذج طلب ا -2
 

  بالرقم الوظيفي، ورقم السجل المدني، أو رقم جواز السفر.دخول التسجيل 
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 10 من  6 صفحة رقم  

 (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -3
 kfu.edu.saادخل على موقع جامعة الملك فيصل  -1

 الموجودة باألسفل. "إنشاء حساب جامعي"أيقونة اضغط  -2
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 10 من  7 صفحة رقم  

 اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -4
 سجل الدخول برقمك الوظيفي، ورقم السجل المدني، أو رقم جواز السفر، ثم ادخل ذر "دخول".  -1 

 

   قدم طلب إنشاء الحساب الجامعي، وسجل البيانات المطلوبة به. -2



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions لجنة التعامالت االلكترونية الحكومية  

 

 

 10 من  8 صفحة رقم  

 شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -5
 

 أو أحد منسوبي الجامعة، وأال يكون قد سبق له إنشاء حساب جامعي. أن يكون المستخدم عضو هيئة تدريس
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 10 من  9 صفحة رقم  

 مسار عمل اخلدمة -6
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 10 من  10 صفحة رقم  
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