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 12 من  1 صفحة رقم  
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 التخرج وثيقة من صورة طلب 
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 12 من  2 صفحة رقم  

 

 

 التخرج وثيقة من صورة طلب الخدمة اسم

 AC092-190 الخدمة رقم

 G-Cأفراد  -حكومة  الخدمة نوع

 الطلبة املستفيدة الجهة

 القبول والتسجيلعمادة  للخدمة املقدمة الجهة

 تفاعلية 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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 12 من  3 صفحة رقم  

 احملتوياتجدول 

 

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

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

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

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

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

 10 ............................................................................................................... :اخلدمة عمل مسار -5
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 12 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

 .التخرج وثيقة من صلال  طبق صورة على الحصول  الطالب الخدمة هذه تمكن
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 12 من  5 صفحة رقم  

 :منوذج طلب اخلدمة -2
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 12 من  7 صفحة رقم  
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 12 من  8 صفحة رقم  

 :اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -3
 وابة التسجيل املوحد للخدمات ب إختيار بمقدم الطلب يقوم  -1

 الطالب لتأكد من بياناتايتم  -2

 رابط الخدمةإلى  وجيه مقدم الطلب تيتم  -3

 ثم إرسال الطلبمن و  التخرج وثيقة من صورةلحصول على االطالب بتعبئة طلب قوم ي -4

 املوافقة على الطلبو الطلب لعمادة القبول والتسجيل للتحقق  يرسل النظام -5

  القبول والتسجيل قر عمادةملموعد للطالب للحضور  يقوم النظام بإرسال -6

 إحضار أصل وثيقة التخرج و الهوية.على الطالب يجب  -7

 من وثيقة التخرج معتمدة تسليم الطالب صورة يتم  -8
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 12 من  9 صفحة رقم  

 :شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -4
 

 أن يكون طالب جامعي خريج (1

 إرفاق صورة الهوية (2

  )لتصوير  وثيقة التخرج و ختمها بصورة طبق االصل(لعمادة القبول والتسجيلشخصيا  التوجه (3
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 12 من  10 صفحة رقم  

 :مسار عمل اخلدمة -5
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 12 من  11 صفحة رقم  

 

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -6
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 12 من  12 صفحة رقم  
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