
Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions لجنة التعاملات الالكترونية الحكومية  

 

 

 12 من  1 صفحة رقم  
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 عليا دراسات - رسالة لمناقشة موعد تحديد طلب 
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 12 من  2 صفحة رقم  

 

 

 عليا دراسات - رسالة ملناقشة موعد تحديد طلب الخدمة اسم

 AC092-207 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/PostgraduateStudent الخدمة على مباشر  رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة املقدمة 

 للخدمة

0135895217 

  graduate@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني

 

  

https://services.kfu.edu.sa/PostgraduateStudent
mailto:graduate@kfu.edu.sa
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 12 من  3 صفحة رقم  

 جدول احملتويات

 

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

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

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

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

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

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

 اخلدمة يف سطور -1

 

 .الرسالة ملناقشة موعد تحديد طلب من العليا الدراسات طالب الخدمة هذه تمكن
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 12 من  5 صفحة رقم  

 :منوذج طلب اخلدمة -2
 

 

 

كد من بياناته ومن ثم إرساله مباشرة لبوابة التسجيل املوحد للخدمات للتأالطالب بالضغط على الرابط يتم توجيه  (1

 للتقديم. أخرى لرابط الخدمةمرة 
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 12 من  6 صفحة رقم  

 :اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -3

 

 

  .على بوابة الجامعة )بوابة التسجيل املوحد للخدمات( رابط خدماتي علىدخول لا -1
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 12 من  7 صفحة رقم  

 

  .يقوم املستخدم بتسجيل الدخول بالحساب الجامعي -2



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions لجنة التعاملات الالكترونية الحكومية  

 

 

 12 من  8 صفحة رقم  

 

تقوم البوابة بعمل فصل تلقائي للخدمات املتاحة حسب نوع املستخدم لذا في حال كون املستخد م طالب دراسات عليا  -3

 .يستطع رؤية رابط الخدمة والدخول عليها
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 12 من  9 صفحة رقم  

 

 املستخدم بتعبئة الطلب وإرساله.يقوم  -4

 .يتم إرسال الطلب لعمادة الدراسات ملراجعة الطلب -5

 انعقاد مجلس وذلك للبت في جميع الطلبات املقدمة إليها إلى حينه. يتم تحديد موعد -6
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 12 من  10 صفحة رقم  

 

 كما يمكنة طباعة الطلب لإلستفادة به في حال املوافقة . يتم إرسال إشعار ملقدم الطلب بحالة الطلب -7
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 12 من  11 صفحة رقم  

 :شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -4
 

 .)دراسات عليا( فعال جامعي حساب للمستفيد يكون  أن (1

  . القسم مجلسمن   الالزمة املوافقات على الحصول إرفاق  (2

 موافقة عمادة الدراسات العليا بعد إنعقاد مجلس (3

 

 :مسار عمل اخلدمة -5
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 12 من  12 صفحة رقم  
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