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 13 من  1 صفحة رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمةاستخدام دليل 

  (أعضاء هيئة التدريسجميع منسوبي الجامعة، و) االستعالمات المالية 
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 13 من  2 صفحة رقم  

 

 

  االستعالمات المالية الخدمة اسم

 AC092-516 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 وأجهزة الخدمة الذاتية الخدمة تقديم قنوات

 https://goo.gl/Muir1I 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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 13 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

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

 11 ................................................................................................................ اخلدمة عمل مسار -6

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

 اخلدمة يف سطور -1

 

تفاصيل الحركات  من االستعالم عنعضاء هيئة التدريس( بمن فيهم أمنسوبي الجامعة )جميع تمكن 

 حولت إلى حساباتهم. آخر عشر تحويالت مالية، متضمنة برواتبهمالمالية الخاصة 
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 13 من  5 صفحة رقم  

 منوذج طلب اخلدمة -2
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 13 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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 13 من  7 صفحة رقم  

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

 اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -4
 اضغط رابط استعالمات مالية الموجود يسارا. -1      

 .اضغط رابط "الرواتب" للحصول على معلومات تفصيلية عن الرواتب المحولة -2

 

 سجل اسم المستخدم وكلمة المرور. -2

 تظهر معلومات تفصيلية عن الرواتب المحولة لحساب عضو هيئة التدريس. -3
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 13 من  9 صفحة رقم  

اضغط رابط "آخر عشر معامالت مالية" لتحصل على معلومات تفصيلية عن آخر عشر تحويالت  -4

 تمت إلى عضو هيئة التدريس.

  



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  

 

 

 13 من  10 صفحة رقم  

 شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -5
 

 .جامعيبالنظام، وله حساب  مسجل( عضو هيئة التدريس) المستفيد يكون أن
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 13 من  11 صفحة رقم  

 مسار عمل اخلدمة -6
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 13 من  12 صفحة رقم  

  تسجيل اخلروج من النظام -7

 

 اضغط رمز "الخروج من النظام".
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 13 من  13 صفحة رقم  
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