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 دليل إستخدام خدمة شامل 

 



املىجىدة   أًقىهت الخدمت بالضغط علىمن خالل مىقع الجامعت  خدمت شاملًخم الدخىل على 

أو من خالل السابط الخالي بالخدماث على الصفحت السئيسيت ملىقع الجامعت 

(https://shamel.kku.edu.sa/Shamel/Reports/EmployeeData.aspx ) 

اسم املسخخدم وكلمت املسوز املسخخدمت ب شاشت الدخىل الخاصتجظهس الدخىل على النظام بعد و 

 :كما بالصىزة للدخىل على الشبكت 

 

بياهاث كما  وجظهس صفحت بها مجمىعت جفخح الخدمت وكلمت املسوز إسم املسخخدم بعد إدخال

 : بالصىزة

https://shamel.kku.edu.sa/Shamel/Reports/EmployeeData.aspx


 

جظهس صفحت جحخىي  املىجىده بالصىزة السابقت بالقائمت السئيسيت من خالل الضغط على بياهاحي

بياهاث املىظف الخاصت كالسقم الىظيفي والاسم ووسائل الاجصال ومعلىماث كاملت عنه كما  على

:بالصىزة

 



يع املعامالث التي جخص املىظف جظهس جم صفحت بالقائمت السئيسيت جظهس على معامالحي بالضغط

 : كما بالصىزة

 

 



ًىجد بها جميع أمىز املىظف  بالقائمت السئيسيت جظهس صفحت املاليت املىجىدةبالضغط على 

: ةكما بالصىز  املاليت

 

 



على  الصفحت املشاز لها بالصىزة والتي جحخىي  جظهس املىجىدة بالقائمت السئيسيت بالضغط على سيرحي

 : ثوالدوزاث وألابحا واملنشىزاث الراجيت السيرة

 

 حعسض والتي بالصىزة كما صفحت جظهس السئيسيت بالقائمت املىجىدة إلاجاشاث زصيد على بالضغط

 : املخبقيت وإلاجاشاث إلاجاشاث زصيد

 

 والتي بالصىزة كما صفحت جظهس السئيسيت بالقائمت املىجىدة إلاجصال معلىماث على بالضغط

 به : الخاص وإلاًميل للمىظف الخىاصل أزقام حعسض



 

 

والتي حعسض النماذج  كما بالصىزة جظهس صفحت املىجىدة بالقائمت السئيسيت بالضغط على النماذج

 : بالتي تهم املىظف مثل همىذج مشهد حعسيف بالساج

 



جظهس صفحت كما بالصىزة وحعسض الخقازيس  بالضغط على الخقازيس املىجىدة بالقائمت السئيسيت

 : فالخاصت باملىظ

 

 جظهس صفحت كما بالقائمت السئيسيت املىجىدة بالضغط على سجل الحضىز وإلاهصساف

 : فحضىز وغياب املىظ والتي حعسض بالصىزة

 



الدوزاث  جظهس صفحت حعسض املىجىدة في القائمت السئيسيت بالضغط على الدوزاث الخدزيبيت

 : فالخدزيبيت التي سجل فيها املىظ

 

كما بالصىزة ًخم  جظهس صفحت ىجىدة في القائمت السئيسيتبالضغط على حغيير كلمت املسوز امل

 : املسوز الجدًدة لخغيير كلمت املسوز كلمت املسوز الحاليت وكلمت إدخال فيها

 

 



جظهس صفحت كما  بالضغط على إعادة حعيين مسخخدم الشبكت املىجىدة في القائمت السئيسيت

 : حل مشكلت مسخخدم الشبكت بالصىزة والتي ًخم من خاللها

 

 


