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 8 من  1 صفحة رقم  
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 8 من  2 صفحة رقم  

 

 

 للطالب كاديميأ سجل طلب الخدمة اسم

 AC092-186 الخدمة رقم

 G-Cأفراد  -حكومة  الخدمة نوع

 الطلبة املستفيدة الجهة

 القبول والتسجيلعمادة  للخدمة املقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى 

  البوابة االلكترونيةمن خالل  الخدمة تقديم قنوات

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

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة املقدمة 

 للخدمة

0135897075 

  banner@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني
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 8 من  3 صفحة رقم  

 احملتوياتجدول 

 

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

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

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

 6 .......................................................... :اخلدمة على للحصول املتبعة اخلطوات -3

 6 ........................................................ :اخلدمة على احلصول ومتطلبات شروط -4

 7 ................................................................................................................. :مةاخلد عمل مسار -5

 8 ......................................................... (Output) للخدمة النهائية البيانات عرض -6
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 8 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

 .الكاديمي السجل من صلال  طبق صورة على للحصول  الطالب الخدمة هذه تمكن
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 8 من  5 صفحة رقم  

 :منوذج طلب اخلدمة -2
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 8 من  6 صفحة رقم  

 :اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -3
مباشرة لبوابة التسجيل املوحد للخدمات للتأكد من بياناته ومن ثم إرساله مره الطالب بالضغط على الرابط يتم توجيه  -1

 أخرى لرابط الخدمة

 تعبئة الطلب وتقديم الطلب -2

 من بيانات الطالب يقوم النظام بإرسال الطلب لعمادة القبول والتسجيل للتحقق  -3

  من السجل االكاديمي األصلطبق اخذ املوافقة على الطلب من عمادة القبول والتسجيل تظهر للطالب صورة بعد  -4

 

 :دمةشروط ومتطلبات احلصول على اخل -4
 

 فعال طالب جامعييكون المستفيد ان  (1

 يكون للمستفيد حساب جامعيان  (2
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 8 من  7 صفحة رقم  

 :مسار عمل اخلدمة -5
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 8 من  8 صفحة رقم  

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -6
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