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معلومات الخدمة االساسية

اسم الخدمه :                                                                                                          

وصف الخدمه : 

                  

الرابط :       

المستفيد : 

اإلدارة المقدمة للخدمة :

نوع الخدمة :

تصنيف الخدمة :

التغطية الجغرافية :

رسوم الحصول على الخدمة : 

قنوات الخدمة :
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Information Technology

                        تقديم طلب  القرض                                                                                                         

                        خدمة مقدمة للطالب يستطيع الطالب من خاللها تقديم طلب قرض لعمادة شؤون الطالب 

بحيث يحدد المبلغ المطلوب   وكذلك سبب اخذ القرض .  

                   https://stushamel.kku.edu.sa              

                   جميع الطالب  في جامعه الملك خالد     

                                    عمادة شؤون الطالب

                      افراد - طالب 

                           فرعية

                             جميع فروع الجامعة

                                          مجانية 

                         البوابة االلكترونية
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اجراءات الخدمة ومتطلباتها
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شروط تقديم طلب القرض كالتالي :

(١) يجب ان يكون نوع دراسة الطالب منتظم

(٢)- يجب ان يكون الحالة الفصلية للطالب منتظم

(٣)- يجب ان يكون عدد الفصول التي اجتازها الطالب المستوى الثاني

(٤)- يجب ان يكون عدد الفصول المتبقيه للطالب للتخرج ٢

(٥)- يجب ان يكون ادنى معدل تراكمي للطالب ٢٫٥

(٦)- يجب ان يكون أدنى نسبة للخصم من المكافأة ١٠

(٧)- يجب ان يكون أعلى نسبة للخصم من المكافأة ٨٦

التنبيهات االجرائية االزمة إلكمال عملية صرف القرض :

١- يحق للطالب/هـ طلب قرض بما ال يزيد عن ٢٠٠٠ ألفي ريال

٢ - أن يمضي على التحاق الطالب /هـ في الجامعة فصلين دراسيين وان يبقى على تخرجه فصلين دراسيين

٣- أن ال يقل معدل الطالب/هـ عن (٢٫٥)

٤- أن تكون مكافأة الطالب/هـ مستمرة وغير منقطعة وتصديق ذلك من إدارة المكافات

٥- عدم إخالء طرف الطالب/هـ المقترض/هـ حتلى يتم سداد كامل القرض

٦- يستقطع بما ال يتجاوز ( ٢٥٪ ) من مكافأة الطالب/هـ شهريا

٧- ال يجوز للطالب/هـ طلب قرض جديد حتى يتم سداد القرض السابق وتوفر كافة الشروط 
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الجزء التقني للخدمة
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وصف مختصر عن المشكلة والهدف :

     تسهيل الخدمات التي تهم الطالب وتجاوز الصعوبات السابقة باستحداث هذه الخدمة التي تسهل على 

الطالب التقديم وانجاز الطلب في اسرع وقت

: Process Flow Diagram مسار عمل الخدمة 
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 :Solution Description وصف الحل

#

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

 تقديم طلب القرض
 الطالب يرفع طلب تقديم القرض عن

طريق الموقع

ارسال الطلب للعماده
 الطلب ينتقل اوتاميتك لمسؤول الجهة

 االطالع على الطلب مع امكانيه التعديل
 عليه بالقبول او الرفض

 مسؤول العمادة يطلع على الطلب مع امكانيه
التعديل عليه

 االطالع على الطلب ورفضه

 مسؤول العمادة يطلع على الطلب مع
 امكانيه التعديل عليه والرفض

 االطالع على الطلب وقبوله

 مسؤول العمادة يطلع على الطلب مع
امكانيه التعديل عليه وقبوله

 ادخال بقية البيانات الشخصية

 الطالب يقوم بادخال البينات الشخصية
 كاملة

 ادراج الطلب في عمادة شؤون الطالب

 النظام يسمح بتقديم الطلب عن طريق تعبئه

البيانات الخاصه بالطلب

 النظام يسمح لمدير القسم بارسال الطلب لمدير

االداره من خالل حفظ الطلب

 بعد ارسال الطلب من مسؤول الجهة  عن طريق

 حفظ الطلب يتم االطالع على الطلب من قبل

مدير االداره مع امكانيه التعديل عليه

 بعد ارسال الطلب من الطالب لمسؤول العمادة

 عن طريق حفظ الطلب يتم االطالع على الطلب

  وفي حال عدم اكتماله او عدم مطابقة الشروط

 يتم رفضه

 بعد ارسال الطلب من الطالب لمسؤول العمادة

 عن طريق حفظ الطلب يتم االطالع على الطلب

 وفي حال اكتماله و  مطابقة الشروط  يتم قبوله و

  اكمال بقية اإلجراءات

 يسمح النظام للطالب في حال الموافقه على

 طلبة بادخال كافة المتطلبات و البيانات

 يسمح النظام بادراج الطلب في عمادة شؤون

  الطالب

 نظام طلب تقديم القرض      نظام طلب تقديم

 القرض

 نظام طلب تقديم القرض      نظام طلب تقديم

 القرض

 نظام طلب تقديم القرض نظام طلب تقديم

 القرض + حفظ

طلب تقديم قرض         طلب تقديم قرض �حفظ

     طلب تقديم قرض      طلب تقديم قرض

حفظ

طلب تقديم قرض      طلب تقديم قرض

     طلب تقديم قرض         طلب تقديم قرض

 ادراج الطلب في عمادة   شؤون الطالب
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: Integration Issues مشاكل التكامل
     تم انشاء قاعده بيانات وربطها بالخدمة

: User Story استخدام الخدمة

     شاشة تقديم طلب قرض 
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قواعد البيانات ومكوناتها : 

#

١

٢

٣

المبلغ

 السبب

 تفريغ الحقول

٣
 تسليم الطلب

حقل اجباري

حقل اجباري

حقل اجباري

 حقل اجباري عند الحفظ

 يقوم الطالب بادخال المبلغ المطلوب  بشكل اوتوماتيكي
في النظام

 حقل غير فعال يقوم الطالب بادخال السبب  بشكل
 اوتوماتيكي في النظام

حقل غير فعال يتم ادخال مسلسل الطلب بشكل 
اوتوماتيكي في النظام عند الحفظ لكل طلب

٦

مالحظات ( التحقق )النوعالحقل



احصائيات الخدمة

الوقت المستغرق بااليام للحصول على الخدمة ( خالل  الوضع الراهن ): 

     ٤-٥ ايام عمل بعد تقديم الطلب

عدد المستهدفين من الخدمة :

     تخدم عدد طالب الذي يتجاوز عددهم ٥٠٠٠٠ مستفيد 

عدد المستفيدين من الخدمة سنويا  بشكلها االلكتروني : 

     ١٢٠٠ مستفيد

عدد العمليات االلكترونية خالل السنة : 

     ما يقارب ٥٠٠٠٠

تكرار استخدام الخدمة للمستفيد الواحد : 

     سنويا
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User Manual دليل المستخدم

١- شاشة تقديم طلب قرض باختيار من القائمة الرئيسية (تقديم طلب قرض)

٢-تعبئة بيانات المبلغ مع ذكر السبب
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User Manual دليل المستخدم

متطلبات اخرى

٣-اقرار التعهد بصحة المعلومات ثم ارسال الطلب

     هل هناك مواقع لتقديم الخدمة تابعة للجهة تعمل خارج وقت الدوام الرسمي : ال 

     هل تعتمد الخدمة على خدمات او بيانات لدى جهات حكومية اخرى: ال

     هل تم تمويل الخدمة من الميزانية الوطنية للتعامالت الحكومية االلكترونية: ال 

     هل تدعم هذه الخدمة خدمات لدى جهات حكومية اخرى: ال

     هل تم تفعيل خاصية التصديق الرقمي واصدار شهادة التصديق الرقمي لمستفيدي ومستخدمي هذه 

الخدمة: ال

     هل متطلبات واجراءات الخدمة متاحة: نعم

     هل اجراءات تقديم الخدمة موحده: نعم

     مستوى نضج الخدمة: اجرائية

     اعلى مستوى لنضج الخدمة يمكن الوصول اليه: اجرائية

     تاريخ انتقال الخدمة للمستوى االعلى في النضج: خالل ستة اشهر
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it.kku.edu.sa

it@kku.edu.sa

kku_it

+966 172419900

+966 172419910


