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 11 من  1 صفحة رقم  
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 11 من  2 صفحة رقم  

 

 

 للدراسات العلياطلب توصية علمية  الخدمة اسم

 AC092-204 الخدمة رقم

 G-Cأفراد  -حكومة  الخدمة نوع

 الطلبة املستفيدة الجهة

 العليا الدراسات عمادة للخدمة املقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى 

 من خالل البوابة االلكترونية الخدمة تقديم قنوات

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

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة املقدمة 

 للخدمة

0135895217 

  graduate@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني
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 11 من  3 صفحة رقم  

 جدول احملتويات

 

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

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

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

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

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

 9 ................................................................................................................. :اخلدمة عمل مسار -5
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 11 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

 .تمكن هذه الخدمة الطالب من الحصول على توصية علمية تأكد اهليته للدراسات العليا
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 11 من  5 صفحة رقم  

 :منوذج طلب اخلدمة -2
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 11 من  6 صفحة رقم  

 طريقة الدخول على اخلدمة
 

 

 )الصفحة الرئيسية( خدماتي من موقع الجامعة بوابة الدخول على رابط

 

 

 
 تسجيل حساب في حال لم يكن لدية حساب 
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 11 من  7 صفحة رقم  

 

 

 

 الضغط على الرابط من داخل بوابة الخدمات والتي تظهر الخدمات فيها حسب التصنيف

 

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

 مره أخرى لرابط الخدمة.

يقوم الشخص بإختيار إنشاء حساب مستخدم جديد  يقوم فيه بإضافة الرقم األكاديمي له وإرفاق صورة الهوية الوطنية  -2

 للموافقة وربط رقمه األكاديمي بحسابة الجديد على البوابة

يقوم فيها بإختيار عضو  طلب توصية علمية للدراسات العليابعد التحقق وإعتماد الربط للحساب يحق للطالب تقديم  -3

( والتي دكتوراه – ماجستير هيئة التدريس الذي قام بتدريس املادة للخريج وإختيار أحد األسباب من قائمة منسدلة )

 .تحدد نوعيه توجيه التوصية من قبل عضو هيئة التدريس

لطبعها مع وجود رابط تحقق  للطلبفي حال تمت كتابة التوصية من قبل عضو هيئة التدريس يتم إظهار أيقونة الطباعة  -4

 يمكن الجهة املستقبلة للتوصية من التحقق من صحة التوصية وذلك عن طريق رمز فريد )غير مكرر( للنموذج املطبوع.
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 11 من  8 صفحة رقم  

 

 :شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -5
 

 خريج(كحساب داخل بوابة خدماتي)إنشاء  (1

 الجامعة كخريجي فبيانات للطالب  يكون هناكن ا  (2
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 11 من  9 صفحة رقم  

 :مسار عمل اخلدمة -6
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 11 من  10 صفحة رقم  

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -7
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 11 من  11 صفحة رقم  
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