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�شكاوى الطالب نظام  
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 المحتويات
  3  ..........................................................................................................  :النظام عن نبذه

  3  ...........................................................................................................  :للنظام الدخول

  3  .......................................................................................................  :الرئيسية الشاشة

  3  ..........................................................................................  :المسجلة الشكاوي عرض

  4  ..............................................................................................  :لطالب شكوى تسجيل

  4  ........................................................................................................  :التوصيات متابعة

  4  .................................................................................................  :شكوى عن اإلستعالم

  5  ....................................................................................................  :الشكاوى عن تقرير

  5  ..........................................................................................................  :الشكوى إرسال

  5  ...........................................................................................................  :التوصيات قبول

  5  .......................................................................................................  النظام من الخروج

 

:في حالة وجود أي مشكلة أو خطأ نرجو إبالغنا عبر معلومات اإلتصال التالية  

 4675557 :الهاتف
  itsupprt@ksu.edu.sa :البريد اإللكتروني
  itsupport.ksu.edu.sa :أو من خالل موقع الدعم الفني
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  :نبذه عن النظام
 الحقوق حماية لجنة إلى شكاوي بتقديم سعود الملك جامعة وطالبات لطالب يسمحنظام 

  .الطالبية

  :للنظامالدخول 
عبر شاشة دخول  للمستخدم المعرف الخاصإدخال يتم الدخول على النظام باستخدام 

  :وذلك باتباع التالي النظام 

الذهاب إلى متصفح األنترنت و إدخال عنوان الخدمة  -1
https://eservices.ksu.edu.sa/StudentsComplaints. 

ستظهر شاشة الدخول بالخدمة قم بتعبئة اسم  -2
المتستخدم الخاص بك و كلمة المرور و من ثم 

  .دخولالظغط على 

  
  شاشة  الدخول

  :الشاشة الرئيسية

  

  :عرض الشكاوي المسجلة
  :لعرض قائمة الشكاوي المسجلة يرجى إتباع التالي 

قائمة الذهاب إلى شريط القوائم الرئيسية و إختيار  -1
 .الشكاوي

  

  
  قائمة الشكاوي

القائمة 
الرئيسية 

 للنظام

  منطقة 

  العمل



�شكاوى الطالب نظام  
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  :لطالب تسجيل شكوى
  : يمكن لمسؤؤل النظام تسجيل شكوى طالب إتباع التالي

قائمة الذهاب إلى شريط القوائم الرئيسية و إختيار  -1
 .الشكاوي

 .الضعط على زر إضافة شكوى في منطقة المستخدم -2
ستظهر شاشة تسجيل الشكوى قم بتعبتها و من ثم  -3

 .حفظوافق على التععد ثم إضغط على 
  

  
  تسجيل الشكوىشاشة  

   :متابعة التوصيات
  : لمتابعة التوصيات المتخذة من قبل اللجنة و اإلشارة عليها أنها نفذت أم ال يتم إتباع األتي

الذهاب إلى شريط القوائم الرئيسية و إختيار  -1
 .التوصيات متابعة

ستظهر قائمة الشكاوي لمتابعة شكوى يرجى  -2
 .من أمام الشكوى  إختيارالضغط على 

يرجى  معلومات الشكو الموصى عليهاستظهر  -3
 .تعبئه البيانات المراد تتبعها

    
  متابعة التوصياتشاشة  

  

 

  :اإلستعالم عن شكوى
  :التاليلإلستعالم عن شكوى معينة برقم الشكوى أو تاريخها يرجى إتباع 

الذهاب إلى شريط القوائم الرئيسية و إختيار  -1
 .اإلستعالم 

ستظهر شاشة اإلستعالم يرجى إدخال البيانات  -2
 .بحثالمسموح اإلستعالم عنها ثم الضغط على 

  

  
  اإلستعالمشاشة  
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   :تقرير عن الشكاوى
  :األتيللحصول على تقرير يحوي سجل الشكاوي و ماتم عليها من توصيات يرجى إتباع 

الذهاب إلى شريط القوائم الرئيسية و إختيار  -1
 .تقارير

ستظهر شاشة تقارير التي تحوي التصفية الخاصه  -2
يرجى إدخال التصفية  )التاريخ أو الرقم(للتقارير 

 .طباعة  المطلوبه و من ثم اإلختيار على
سيتم ظهور شاشة طباعة  التقرير لطباعتها اضغط  -3

 . طباعة

    
  التقاريرشاشة  

  :إرسال الشكوى
من قبل المستخدم فإنه ال ترسل إلى لجنة الشكاوى الطالبية  و تسجيل الشكوى  عندما

  :إلرسالها يتخذ األتي

الذهاب إلى شريط القوائم الرئيسية و إختيار  -1
 .قائمة الشكاوي

ستظهر قائمة الشكاوي من قائم  اإلجراء إختر  -2
 .الشكوى إرسال

ستظهر رسالة أسفل الصفحة تحوي طلب تأكيد  -3
و  نعمإرسال الشكوى إذا كنت تريد األرسال اضغط 

 .الإذا كنت ال تريد أضغط 
    

  تأكيد إرسال الشكوى

  :قبول التوصيات
بعد إجتماع لجنة الشكاوي الطالبية تتخذ اللجنة توصيات بحق قضية الطالب و يمكنه 

  :األتي موافقة او رفض هذه التوصيات باتباع

الذهاب إلى شريط القوائم الرئيسية و إختيار  -1
 .قائمة الشكاوي

ستظهر قائمة الشكاوي من قائم  اإلجراء إختر  -2
 .التوصيات قبول

ستظهر رسالة أسفل الصفحة تحوي طلب تأكيد  -3
و  نعمإذا كنت تريد األرسال اضغط التوصيات  قبول

 .الإذا كنت ال تريد أضغط 
    

  الخروج من النظام
   :إنتهاءك من إستخدام النظام يرجى الخروج و ذلك كالتالي عند

 
 . خروجالذهاب شريط القوائم الرئيسية ثم إختيار  - 
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�الطالبشكاوى  نظام  
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 المحتويات
  3  ..........................................................................................................  :النظام عن نبذه

  3  ...........................................................................................................  :للنظام الدخول

  3  .......................................................................................................  :الرئيسية الشاشة

  3  ..........................................................................................  :المسجلة الشكاوي عرض

  4  ..........................................................................................................  :شكوى تسجيل

  4  ..............................................................................................  :الشكوى تفاصيل عرض

  4  ...............................................................................................  :الشكوى بيانات تعديل

  5  ..........................................................................................................  :الشكوى إرسال

  5  ...........................................................................................................  :التوصيات قبول

  5  ......................................................................................................  :النظام من الخروج

 

:وجود أي مشكلة أو خطأ نرجو إبالغنا عبر معلومات اإلتصال التاليةفي حالة   

 4675557 :الهاتف
  itsupprt@ksu.edu.sa :البريد اإللكتروني
  itsupport.ksu.edu.sa :أو من خالل موقع الدعم الفني

 

   



�الطالبشكاوى  نظام  
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  :نبذه عن النظام
 الحقوق حماية لجنة إلى شكاوي بتقديم سعود الملك جامعة وطالبات لطالب يسمحنظام 

  .الطالبية

  :الدخول للنظام
 بالطالب عبر شاشة دخول النظام  المعرف الخاصإدخال يتم الدخول على النظام باستخدام 

  :وذلك باتباع التالي

الذهاب إلى متصفح األنترنت و إدخال عنوان الخدمة  -1
https://eservices.ksu.edu.sa/StudentsComplaints. 

ستظهر شاشة الدخول بالخدمة قم بتعبئة اسم  -2
المتستخدم الخاص بك و كلمة المرور و من ثم 

  .دخولالظغط على 
  

  شاشة  الدخول

  :الشاشة الرئيسية

  

  :الشكاوي المسجلةعرض 

قائمة الذهاب إلى شريط القوائم الرئيسية و إختيار  -1
 .الشكاوي

  

  
  قائمة الشكاوي

القائمة 
الرئيسية 

 للنظام

  منطقة 

  العمل



�الطالبشكاوى  نظام  
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  :تسجيل شكوى

قائمة الذهاب إلى شريط القوائم الرئيسية و إختيار  -1
 .الشكاوي

 .الضعط على زر إضافة شكوى في منطقة المستخدم -2
ستظهر شاشة تسجيل الشكوى قم بتعبتها و من ثم  -3

 .حفظوافق على التععد ثم إضغط على 
  

  
  تسجيل الشكوىشاشة  

  

  :شكوىالعرض تفاصيل 
  :لعرض تفاصيل الشكوى يرجع إتباع التالي

قائمة الذهاب إلى شريط القوائم الرئيسية و إختيار  -1
 .الشكاوي

ستظهر قائمة الشكاوي من قائم  اإلجراء إختر  -2
 .تفاصيل الشكوى

 .ستظهر نافذة تحوي تفاصيل الشكوى -3
  

  
  تفاصيل الشكوىشاشة  

  

  :تعديل بيانات الشكوى
  :يسمح للمشتكي بتعديل بعض بيانات الشكوى و ذلك باتباع األتي

قائمة الذهاب إلى شريط القوائم الرئيسية و إختيار  -1
 .الشكاوي

 تعديلستظهر قائمة الشكاوي من قائم  اإلجراء إختر  -2
 .الشكوى بيانات

بتعديل قم  شكوى بيانات تعديلستظهر شاشة  -3
و من ثم إضغط على البيانات المتاحة لك تعديلها 

 .التعديل لحفظ حفظ
  

  
  شكوى بيانات تعديلشاشة  
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  :إرسال الشكوى
من قبل المستخدم فإنه ال ترسل إلى لجنة الشكاوى الطالبية  و تسجيل الشكوى  عندما

  :إلرسالها يتخذ األتي

الذهاب إلى شريط القوائم الرئيسية و إختيار  -1
 .قائمة الشكاوي

ستظهر قائمة الشكاوي من قائم  اإلجراء إختر  -2
 .الشكوى إرسال

ستظهر رسالة أسفل الصفحة تحوي طلب تأكيد  -3
و  نعمإرسال الشكوى إذا كنت تريد األرسال اضغط 

 .الإذا كنت ال تريد أضغط 
    

  تأكيد إرسال الشكوى

  :التوصياتقبول 
بعد إجتماع لجنة الشكاوي الطالبية تتخذ اللجنة توصيات بحق قضية الطالب و يمكنه 

  :موافقة او رفض هذه التوصيات باتباع األتي

الذهاب إلى شريط القوائم الرئيسية و إختيار  -1
 .قائمة الشكاوي

ستظهر قائمة الشكاوي من قائم  اإلجراء إختر  -2
 .التوصيات قبول

ستظهر رسالة أسفل الصفحة تحوي طلب تأكيد  -3
و  نعمإذا كنت تريد األرسال اضغط التوصيات  قبول

 .الإذا كنت ال تريد أضغط 
    

  

  :الخروج من النظام
   :عند إنتهاءك من إستخدام النظام يرجى الخروج و ذلك كالتالي

 
 . خروجالذهاب شريط القوائم الرئيسية ثم إختيار  - 

  

  
  

  


