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 15 من  1 صفحة رقم  
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 15 من  2 صفحة رقم  

 للتخرج المتبقيةالمقررات والساعات  الخدمة اسم

 AC092-171 الخدمة رقم

 (G-C)  أفراد – حكومة الخدمة نوع

 الطلبة المستفيدة الجهة

 عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد للخدمة المقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى

 الذاتية وأجهزة الخدمة، من خالل الموقع اإللكتروني الخدمة تقديم قنوات

 الخدمة على مباشر رابط
 

http://del.kfu.edu.sa/entisab_app/to_graduate/std_grad_status.asp 

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

8003030308 

 del@kfu.edu.sa الفني بريد إلكتروني للدعم

 

 

 

  

http://del.kfu.edu.sa/entisab_app/to_graduate/std_grad_status.asp
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 15 من  3 صفحة رقم  

 جدول المحتويات

 
 3 ...................................................................................................................................... جدول المحتويات

 4 ............................................................................................................................ .... الخدمة في سطور -1

 5 .................................................................................................. .... نموذج طلب الخدمة )ورقي او الكتروني( -2

 6 ........................................................................................................... (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -3

 9 ..................................................................................................... .... الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة -4

 10 ................................................................................................. ..... شروط ومتطلبات الحصول على الخدمة -5

 11 ......................................................................................................................... .... مسار عمل الخدمة -6

 12 ................................................................................................... (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -7

 13 .................................................................................................................... ... ملخص خطوات الخدمة: -8

 14 ................................................................................................................... .. تسجيل الخروج من النظام -9
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 15 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

 .والساعات الدراسية المتبقية حتى يكمل عملية التخرج المقررات معرفة من لطالبهذه الخدمة ل تتيح      
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 15 من  5 صفحة رقم  

 منوذج طلب اخلدمة )ورقي او الكرتوني( -2
 

تسجيل دخول الطالب باسم المستخدم وكلمة المرور.        
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 15 من  6 صفحة رقم  

 (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -3
 

 kfu.edu.saادخل على موقع جامعة الملك فيصل  -1

 اضغط رابط بوابة التعليم عن بعد. -2
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 15 من  7 صفحة رقم  

 اضغط على رمز الخدمات الطالبية. -3
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 15 من  8 صفحة رقم  

 المرور، ثم اضغط زر دخول. ادخل اسم المستخدم أو الرقم الجامعي وكلمة -4
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 15 من  9 صفحة رقم  

 اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -4
 انتقل إلى تبويب "خدمات الشؤون األكاديمية". -1

 ".للتخرج المتبقيةالمقررات والساعات اضغط رمز " -2

 
 



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  

 

 

 15 من  10 صفحة رقم  

 

 شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -5
 

 الدخول على رابط الخدمة -1
 األكاديمي وكلمة المرورادخال الرقم عن طريق تسجيل الدخول  -2
 االستعالم عن المقررات المتبقية وعدد الساعات المطلوب دراستها في كل مقرر -3
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 15 من  11 صفحة رقم  

 

 مسار عمل اخلدمة -6
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 15 من  12 صفحة رقم  

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

 ملخص خطوات اخلدمة: -8
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 15 من  14 صفحة رقم  

  تسجيل اخلروج من النظام -9

 

 اليسار.اضغط رمز "الخروج من النظام" الموجود أسفل 
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 15 من  15 صفحة رقم  
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