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 10من 2صفحة رقم 

 

 

 

 إخالء الطرف اإللكتروني الخدمة اسم

 AC092-66 الخدمة رقم

 (G-Cأفراد ) –حكومة  الخدمة نوع

 الطلبة المستفيدة الجهة

 والتسجيلالقبول عمادة  للخدمة المقدمة الجهة

 اعليةتف الحالي الخدمة نضج مستوى

 من خالل الموقع اإللكتروني الخدمة تقديم قنوات

 http://www.kfu.edu.sa/ar/Pages/workflow.aspx الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

0135897075 

 admission@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني

 

mailto:admission@kfu.edu.sa
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 10من 3صفحة رقم 

 

 جدول احملتويات

 
 رقم الصفحة ................................................................................................................  الموضوع

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

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

 4 ................................................................................................................ اخلدمة طلب منوذج -2

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

 9 ..................................................................................... اخلدمة على احلصول ومتطلبات شروط -4
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 10 .............................................................................. (Output) للخدمة النهائية البيانات عرض -6
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 10من 4صفحة رقم 

 

 اخلدمة يف سطور -1

 

 الجامعة، من لطرفا إخالء إجراءات لتنفيذ والتسجيل القبول لعمادة طلب تقديم إمكانية للطلبة دمةالخ هذه تقدم

 الصلة ذات عةالجام في الجهات باقي من الطالب طرف إخالء خاللها من يتم العمل سير دورة تنفيذ يتم ثم ومن

...  الطالب بها المقيد والكلية لوماتالمع تقنية وعمادة المكتبات شؤون عمادة مثل الطلبة معها يتعامل والتي

 وذلك عملال دورة بانتهاء إشعاره عند والتسجيل القبول عمادة إلى شخصيا   الحضور الطالب وعلى. وخالفه

 .بالجامعة سميةالر الجهات من معتمدة طرفه إخالء وثيقة وتسليمه هويته من والتأكد الجامعية البطاقة لتسليم

 

 منوذج طلب اخلدمة -2
 

 وكلمة المرور  بالرقم الجامعيالطالب تسجيل دخول يجب 

 بعد ذلك يظهر النموذج المرفق يجب على الطالب كتابة اسمه باللغة العربية
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 10من 5صفحة رقم 

 

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

 .على إيقونة إخالء طرف اضغط  -2

 خالء الطرفإكمال اإلجراءات المطلوبة إل -3
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 10من 7صفحة رقم 

 

 .بعد الدخول على الرابط النزول ألسف الصفحة لتقديم الطلب -4

 



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions لالكترونية الحكوميةلجنة التعاملات ا 

 

 

 10من 8صفحة رقم 

 

زر  م اضغطاسم المستخدم أو الرقم الجامعي وكلمة المرور، ث يقوم الطالب بتسجيل الدخول بإدخال -5

 دخول.
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 10من 9صفحة رقم 

 

 شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -4
 

 الخدمة رابط على الدخول -1

  المرور وكلمة المستخدم باسم الدخول تسجيل -2 

 العربية باللغة الطالب اسم ادخال -3 

 الطرف إخالء طلب تقديم -4

 التخرج لطلب الكلية من المعتمدة الساعات عدد الطالب يستوفي ان يجب -5

 اخالء وثيقة واستالم الجامعية البطاقة وتسليم والتسجيل القبول لعمادة شخصيا   الطالب حضور -6

 الطرف

 عمل اخلدمةمسار  -5
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 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -6
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