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 17 من  1 صفحة رقم  
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 17 من  2 صفحة رقم  

 

 

 علمي بحث مشروع على التقديم الخدمة اسم

 AC092-219 الخدمة رقم

 (G-Cأفراد  ) –حكومة  الخدمة نوع

 أعضاء هيئة التدريس  المستفيدة الجهة

 عمادة البحث العلمي للخدمة المقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى

 البوابة االلكترونيةمن خالل  الخدمة تقديم قنوات

  /http://srts.kfu.edu.sa/SrtsWeb الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

013-5807831 

 help@kfu.edu.sa-dfa   بريد إلكتروني للدعم الفني
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 17 من  3 صفحة رقم  

 جدول احملتويات

 

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

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

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

 6 ............................................................................ (Inputs) النظام على لدخولا طريقة -3

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

 14 ........................................................ اخلدمة على احلصول ومتطلبات شروط -5

 15 ................................................................................................................ اخلدمة عمل مسار -6

 16 .......................................................... (Output) للخدمة النهائية البيانات عرض -7
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 17 من  4 صفحة رقم  

 :اخلدمة يف سطور -1

 

 .علمي بحث مشروع على لتقديما التدريس هيئة عضاءأل تتاحهذه الخدمة 

ن به تسجيل متطلبات البحث العلمي وبيانات المشاركي من عضو هيئة التدريسهذه الخدمة تمكن  و

 .وميزانيته وطلب الدعم المالي له مع متابعة حالة الطلب

 

  



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions التعاملات الالكترونية الحكومية لجنة  

 

 

 17 من  5 صفحة رقم  

 :منوذج طلب اخلدمة -2
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 17 من  6 صفحة رقم  

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

 من قائمة العمادات. عمادة البحث العلمياختر  -2
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 17 من  7 صفحة رقم  

 

 :اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -4
 

 تضغط رابط " النظام اإللكتروني لدعم المشاريع". -1
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 17 من  8 صفحة رقم  

"باحث جديدتسجيل اضغط رابط " -2
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 17 من  9 صفحة رقم  

 ."جديد بيانات باحثقم بتعبئة نموذج طلب " -3

 

 -  
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 17 من  10 صفحة رقم  

 

 .اضغط رابط "المشاريع الحالية". 4
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 17 من  11 صفحة رقم  

 ." وقم بتعبئة بيانات فريق عمل المشروع، وقم بتسجيل بياناتهإدارة فريق العمل المفضل. استخدم رابط "5
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 17 من  12 صفحة رقم  

 ." لتقديم مقترح بحث جديد للعمادةتقديم مقترح بحث جديداستخدم رابط ". 6
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 17 من  13 صفحة رقم  

 ." ليتم تقديم الطلبلعمادةإلى اارسال بتعبئة بيانات البحث، ثم اضغط زر ". قم 7

 

  



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions التعاملات الالكترونية الحكومية لجنة  

 

 

 17 من  14 صفحة رقم  

 شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -5
 

 بالنظام، وله حساب إلكتروني. مسجل( عضو هيئة التدريس) المستفيد يكون أن
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 17 من  15 صفحة رقم  

 مسار عمل اخلدمة -6
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 17 من  16 صفحة رقم  

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -7
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 17 من  17 صفحة رقم  
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