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 13 من  2 صفحة رقم  

 

 

 السكن صرف بدلطلب  الخدمة اسم

 AC092-616 الخدمة رقم

 (G-Cأفراد  ) –حكومة  الخدمة نوع

 أعضاء هيئة التدريس  المستفيدة الجهة

 اعضاء هيئة التدريس والموظفينعمادة  للخدمة المقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى

 من خالل الموقع اإللكتروني وأجهزة الخدمة الذاتية الخدمة تقديم قنوات

 http://kfuapps02.kfu.edu.sa/HousingAllowance/Staff/Login_ar.aspx 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 الدخول طريقة -3

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

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

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

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

 اخلدمة يف سطور -1

 

هذه الخدمة أعضاء هيئة التدريس )غير السعوديين( تقديم طلب الكتروني مشتمالً على البيانات تتيح 

بقاً الشروط طالشخصية وبيانات المرافقين وذلك لصرف على بدل السكن على ان يتم استيفاء جميع 

 .للنظام
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 13 من  5 صفحة رقم  

 منوذج طلب اخلدمة -2
 

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

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

 ومن تبويب العمادات اضغط على شئون أعضاء هيئة التدريس.-2
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 13 من  7 صفحة رقم  

 املتبعة للحصول على اخلدمةاخلطوات  -4
 ."نظام بدل السكناضغط رابط " -1
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 13 من  8 صفحة رقم  

 .تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور -2
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 13 من  9 صفحة رقم  

 .ادخال البيانات الشخصية وبيانات المرافقين -3
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 13 من  10 صفحة رقم  

 شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -5
 

 بالنظام، وله حساب إلكتروني. 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  

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -7
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 13 من  13 صفحة رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

MINISTRY OF EDUCATION 

KING FAISAL UNIVERSITY  


