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 13 من  2 صفحة رقم  

 

 

 علمي نشر  طلب الخدمة اسم

 AC092-223 الخدمة رقم

 G-Cأفراد  -حكومة  الخدمة نوع

 الطلبة املستفيدة الجهة

 مركز الترجمة والتأليف والنشر للخدمة املقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى 

 البوابة االلكترونيةمن خالل  الخدمة تقديم قنوات

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

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة املقدمة 

 للخدمة

5899986-013 

 tapc@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني
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 13 من  3 صفحة رقم  

 جدول احملتويات

 

 3 ...................................................................................................................................................... ياتاحملتو جدول

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

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

 7 ........................................................................................... اخلدمة على الدخول طريقة -3

 10 ........................................................ :اخلدمة على للحصول املتبعة اخلطوات -4

 10 ...................................................... :اخلدمة على احلصول ومتطلبات شروط -5

 11 ............................................................................................................... :اخلدمة عمل مسار -6

 12 .......................................................... (Output) للخدمة النهائية البيانات عرض -7
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 13 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

  .واملجالت والكتب العلمية االبحاث لنشر  العليا الدراسات ولطالب التدريس هيئة ألعضاء مقدمة خدمة
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 13 من  5 صفحة رقم  

 منوذج طلب اخلدمة -2
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 13 من  6 صفحة رقم  
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 13 من  7 صفحة رقم  

 طريقة الدخول على اخلدمة -3
 

 

 

 )الصفحة الرئيسية( خدماتي من موقع الجامعة بوابة الدخول على رابط
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 13 من  8 صفحة رقم  

 

 تسجيل الدخول للتحقق 
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 13 من  9 صفحة رقم  

 
  تظهر راوبطها حسب التصنيف(الدخول على الرابط من الصفحة الرئيسية للبوابة )حسب والتي 
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 13 من  10 صفحة رقم  

 

 :اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -4
 الخدمة رابط على الدخول يقوم طالب الخدمة على  -1

 املرور وكلمة املستخدم باسم الدخول  تسجيل -2

 يقوم مقدم الطلب بتعبئة البيانات املطلوبة لطلب تأليف ونشر الكتاب -3

 التوقيعات املطلوبة( – الذاتية للمؤلف السيرة-املحكمين من  10 بـ )قائمةيقوم مقدم الطلب برفع الوثائق املطلوبة  -4

حيث يتم دراسة الطلب داخل  مجلس إدارة مركز الترجمة والتأليف والنشر ومن ثم إرسال الطلب حيث يتم استقباله من 

 جلسة لعمل توصية باملوافقة أو الرفض على الطلبات املقدمة إليها.

 

 :ل على اخلدمةشروط ومتطلبات احلصو -5
 

 طالب دراسات عليا(  –أن يكون لديه حساب جامعي )عضو هيئة تدريس  -1

 املوافقة من قبل القسم التابع له مقدم الطلب والجهة -2
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 13 من  11 صفحة رقم  

 :مسار عمل اخلدمة -6
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 13 من  12 صفحة رقم  

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -7
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 13 من  13 صفحة رقم  
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