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 16 من  2 صفحة رقم  

 

 

 )االنتساب المطور( بالتخرج افادة استخراج الخدمة اسم

 AC092-81 الخدمة رقم

 (G-Cأفراد ) –حكومة  الخدمة نوع

 (المطور االنتساب) المستمر / الطالبة( الطالب) المستفيدة الجهة

 عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد للخدمة المقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى

 من خالل الموقع اإللكتروني وأجهزة الخدمة الذاتية الخدمة تقديم قنوات

 الخدمة على مباشر رابط
 

http://del.kfu.edu.sa/entisab_app/graduation_paper/id_entsab.asp 

للتواصل مع الجهة هاتف مباشر 
 المقدمة للخدمة

8003030308 

 del@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني

 

  

http://del.kfu.edu.sa/entisab_app/graduation_paper/id_entsab.asp
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 16 من  3 صفحة رقم  

 جدول احملتويات

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

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

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

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

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

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

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

 12 ............................................................................................................................................ .. الخدمة عمل مسار -6

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

 14 ......................................................................................................................................... الخدمة ملخص خطوات -8

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

 اخلدمة يف سطور -1

 

 .التخرج متطلبات بإنهاء ايفاده على الحصول من الطالب تمكن خدمة هي
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 16 من  5 صفحة رقم  

 منوذج طلب اخلدمة -2
 

 الطالب باسم المستخدم وكلمة المرور تسجيل دخول 
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 16 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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 16 من  7 صفحة رقم  

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

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

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

 ".فادة بالتخرجإاضغط رمز " -2
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 16 من  10 صفحة رقم  
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 16 من  11 صفحة رقم  

 شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -5
 

 بالنظام، وله حساب إلكتروني. مسجل( الطالب) المستفيد يكون أن
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 16 من  12 صفحة رقم  

 مسار عمل اخلدمة -6
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 16 من  13 صفحة رقم  

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

 :اخلدمة ملخص خطوات -8
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 16 من  15 صفحة رقم  

  تسجيل اخلروج من النظام -9

 

 اضغط رمز "الخروج من النظام" الموجود أسفل اليسار.
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 16 من  16 صفحة رقم  
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