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 14 من  2 صفحة رقم  

 

 

 

 السعوديين لغير دراسية منحة طلب الخدمة اسم

 AC092-185 الخدمة رقم

 (G-Cأفراد ) –حكومة  الخدمة نوع

 الطلبة المستفيدة الجهة

 القبول والتسجيلعمادة  للخدمة المقدمة الجهة

 تكامليةحويلية/ت الحالي الخدمة نضج مستوى

 من خالل الموقع اإللكتروني  الخدمة تقديم قنوات

 https://services.kfu.edu.sa/Admission الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

0135897075 

 admission@kfu.edu.sa  بريد إلكتروني للدعم الفني
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 14 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

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

 10 ........................................................ اخلدمة على احلصول ومتطلبات شروط -7

 11 ................................................................................................................ اخلدمة عمل مسار -8

 12 .......................................................... (Output) للخدمة النهائية البيانات عرض -9

 13 ........................................................................................ األخرى اجلهات مع التكامل -10

 

   



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 فيصل جامعة الملك

Committee of e-Government Transactions لجنة التعاملات الالكترونية الحكومية  

 

 

 14 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

 التقديم فترة لخال للتسجيل بالجامعة الدراسة في اإللتحاق في الراغبين سعوديين الغير الخدمة هذه تمكن

 . .لهم المتاحة
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 14 من  5 صفحة رقم  

 منوذج طلب اخلدمة -2
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 14 من  6 صفحة رقم  

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

 .بوابة القبولاختر  -2

 .تقديم طلب قبول ومن ثم تعبئة الطلب  -3
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 14 من  7 صفحة رقم  

  

  

 مة(شهادة الثانوية العا –المطلوبة مثل )جواز السفر  المستنداتيتم إرفاق  -4
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 14 من  8 صفحة رقم  
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 14 من  9 صفحة رقم  

 

 اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -4
 الدخول على موقع الجامعة. -1

 اختيار بوابة القبول. -2
 ايقونة تقديم طلب جديد.اختيار  -3

 الطلب و إرفاق الوثائق المطلوبة.تعبئة  -4
 الطلب للجامعة.إرسال  -5

 الطلب على موقع الجامعة.ة متابع -6
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 14 من  10 صفحة رقم  

 شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -7
 

 . ير سعودي و تنطبق عليه الشروط المطلوبة للحصول على المنحةغطالب)ة(  المستفيد يكون أن
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 14 من  11 صفحة رقم  

 مسار عمل اخلدمة -8
 

 

  
 البدء

الدخول على بوابة 

 القبول اإللكترونى

 

بوابة ثم إنتقل إلى 

 القبول
منحة لغير طلب 

 السعوديين

حساب جديد و إنشاء   

سجيل الدخول باسم ت

 المستخدم وكلمة المرور

 تسجيل البيانات الشخصية

 و إرفاق الوثائق الالزمة

الطاب الى الجامعة ل إرسا  

التحقق إلكترونيا مع  يتم 

زارة الملحقيات الثقافية و و

 التعليم

ب  بنتيجة الطلب الطالشعار إ

 إلكترونيا
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 14 من  12 صفحة رقم  

 (Outputللخدمة )عرض البيانات النهائية  -9
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 14 من  13 صفحة رقم  

 

 اجلهات األخرىمع تكامل لا -10
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 14 من  14 صفحة رقم  

 

 

 

 

 

 

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

MINISTRY OF EDUCATION 

KING FAISAL UNIVERSITY  


