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 15 من  1 صفحة رقم  
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 15 من  2 صفحة رقم  

 

 

  سكنيةة طلب حجز وحد الخدمة اسم

 AC092-816 الخدمة رقم

 (G-Cأفراد  ) –حكومة  الخدمة نوع

 أعضاء هيئة التدريس المستفيدة الجهة

 إدارة اإلسكان الجامعي للخدمة المقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى

 من خالل الموقع اإللكتروني  الخدمة تقديم قنوات

 https://apps.kfu.edu.sa/Housing/reqlogin.asp الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

013-5807831 

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

 

  

https://apps.kfu.edu.sa/Housing/reqlogin.asp
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 15 من  3 صفحة رقم  

 احملتوياتجدول 

 

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

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

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

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

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

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

 12 ................................................................................................................ اخلدمة عمل مسار -6

 13 .......................................................... (Output) للخدمة النهائية ياناتالب عرض -7

 14 ......................................................................................... النظام من اخلروج تسجيل -8
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 15 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

تتيح هذه الخدمة ألعضاء هيئة التدريس السعوديين من تقديم طلب لحجز وحدات سكنية وإمكانية اختيارها 

 .بشكل الكتروني
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 15 من  5 صفحة رقم  

 منوذج طلب اخلدمة -2
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 15 من  6 صفحة رقم  

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

 ."إدارة اإلسكان الجامعي" من قائمة اإلداراتاضغط رابط  -2
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 15 من  7 صفحة رقم  

 ."تقديم طلب شقق المرحلة الثانية" رمزاضغط  -3
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 15 من  8 صفحة رقم  

 .، ثم اضغط زر دخولهيئة التدريسسجل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بعضو  -4
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 15 من  9 صفحة رقم  

 للحصول على اخلدمةاخلطوات املتبعة  -4
 تعبئة نموذج الطلب. -1
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 15 من  10 صفحة رقم  

 .يظهر مخطط تفاعلي للمدينة السكنية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس -2

 اختر الحي الذي تريد السكن به باستخدام أداة العدسة، ثم حدد الوحدة السكنية التي ترغب بتخصيصها. -3

 

 

 بريد إلكتروني يعلمك بتخصيص الوحدة ويتضمن المعلومات المطلوب إلتمام عملية الحجز. يصلك -3
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 15 من  11 صفحة رقم  

 شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -5
 

 .جامعيبالنظام، وله حساب  مسجل( عضو هيئة التدريس) المستفيد يكون أن
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 15 من  12 صفحة رقم  

 مسار عمل اخلدمة -6
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 15 من  13 صفحة رقم  

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -7
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 15 من  14 صفحة رقم  

 

 

  تسجيل اخلروج من النظام -8

 

 اضغط رمز "الخروج من النظام".
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 15 من  15 صفحة رقم  
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