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 12 من  1 صفحة رقم  
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 12 من  2 صفحة رقم  

 

 

  تذكرة طيرانطلب حجز  الخدمة اسم

 AC092-716 الخدمة رقم

 (G-Cأفراد  ) –حكومة  الخدمة نوع

 (غير السعوديينأعضاء هيئة التدريس ) المستفيدة الجهة

 عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس والموظفين للخدمة المقدمة الجهة

 تفاعلية الحالي الخدمة نضج مستوى

 الموقع اإللكتروني من خالل  الخدمة تقديم قنوات

 http://goo.gl/ObSg0B 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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 12 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

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

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

 11 ................................................................................................................ اخلدمة عمل مسار -6
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 12 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

أعضاء هيئة التدريس )غير السعوديين( من تقديم طلب الكتروني لحجز تذكرة طيران تمكن هذه الخدمة 

لنفسه وللمرافقين بحد اقصى ثالث مرافقين، وذلك للسفر في االجازة الصيفية لبلد الموطن على ان يتم 

 استيفاء شروط الحصول على االجازة واصدار امر االركاب
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 12 من  5 صفحة رقم  

 منوذج طلب اخلدمة -2
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 12 من  6 صفحة رقم  

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

 .انتقل إلى عمادة "شئون أعضاء هيئة التدريس" من قائمة العمادات -2
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 12 من  7 صفحة رقم  

 

 اضغط رمز "نظام التذاكر". -3
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 12 من  8 صفحة رقم  

 اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -4
 ذر "دخول". ضغط ، ثم اباسم المستخدم وكلمة المرورسجل الدخول  -1 
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 12 من  9 صفحة رقم  

 

 تحقق من صحة بياناتك الشخصية الموجودة في التبويب الرئيسي، ثم اضغط زر "تقديم الطلب". -2

 

 استخدم التبويبات األخرى لتحديد بيانات حجز التذكرة، وإضافة أفراد األسرة، ومتابعة الطلب. -3
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 12 من  10 صفحة رقم  

 

 شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -5
 

وأن يكون له حساب جامعي، وأن يستوفي شروط ، )غير سعودي( تدريس أن يكون المستخدم عضو هيئة

 .طلب األجازة
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 12 من  11 صفحة رقم  

 مسار عمل اخلدمة -6
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 12 من  12 صفحة رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

MINISTRY OF EDUCATION 

KING FAISAL UNIVERSITY  


