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 12 من  1 صفحة رقم  
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 12 من  2 صفحة رقم  

 

 

 تعريف  إصدار شهادة الخدمة اسم

  AC092-416 الخدمة رقم

 (G-Cأفراد  ) –حكومة  الخدمة نوع

 أعضاء هيئة التدريسجميع منسوبي الجامعة و المستفيدة الجهة

 عمادة اعضاء هيئة التدريس والموظفين للخدمة المقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى

 من خالل الموقع اإللكتروني  الخدمة تقديم قنوات

 https://apps.kfu.edu.sa/FacultyDeanship/bonafideletters.asp الخدمة على مباشر رابط

للتواصل مع الجهة هاتف مباشر 
 المقدمة للخدمة

013-5807831 

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

 

  

https://apps.kfu.edu.sa/FacultyDeanship/bonafideletters.asp
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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

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

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

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

 11 ......................................................................................... النظام من اخلروج تسجيل -7
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 12 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

تمكن هذه الخدمة لجميع منسوبي الجامعة بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس بطباعة شهادة تعريف لتقديمها 

 إلي المؤسسات الحكومية والجهات التعليمية والبنوك ... وخالفه
شهادة تعريف  -شهادة تعريف بدون الراتب  -حيث أنه يمكن طباعة شهادة تعريف بإجمالي الراتب 

 .بالراتب األساسي، وشهادة تعريف مع بدل السكن
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 12 من  5 صفحة رقم  

 منوذج طلب اخلدمة -2
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 12 من  6 صفحة رقم  

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

 ."شئون أعضاء هيئة التدريس" من قائمة العماداتاضغط رابط  -2
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 12 من  7 صفحة رقم  

اضغط رابط "شهادات وتعاريف" . -3 
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 12 من  8 صفحة رقم  

 اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -4
 .أعلى اليمينالموجود  "شهادات وتعاريف"اضغط رابط  -1      

"شهادة بدون شهادة بإجمالي الراتب"، أو رابط " حدد نوع الشهادة التي تريد الحصول عليها، بضغط -2

 راتب"، أو "شهادة براتب مفصل"، أ "شهادة بالراتب األساسي"، أو "شهادة تعريف مع بدل سكن".

 

 سجل اسم المستخدم وكلمة المرور. -2

 .الشهادة المطلوبةتظهر معلومات  -3

 .قم بطباعة الشهادة -4
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 12 من  9 صفحة رقم  

 

 شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -5
 

 .جامعيبالنظام، وله حساب  مسجل( التدريسعضو هيئة ) المستفيد يكون أن
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 12 من  10 صفحة رقم  

 مسار عمل اخلدمة -6
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 12 من  11 صفحة رقم  

  تسجيل اخلروج من النظام -7

 

 اضغط رمز "الخروج من النظام".
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 12 من  12 صفحة رقم  
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