
آلية اإلضافة و الحذف وتأكيد تسجيل 
املقررات عبر نظام البانر 

2020-قسم الشؤون األكاديمية بكلية إدارة األعمال 

اململكة العربية السعودية 

وزارة التعليم

جامعة امللك فيصل

كلية إدارة األعمال



املحتويات

مالحظات ما قبل تسجيل املقررات . 1 ............................................................................................3

آلية الدخول لنظام . 5........................................................................................................ البانر2

آلية إضافة املقررات . 3 ...............................................................................................................9

آلية تأكيد التسجيل . 4 ..............................................................................................................11

آلية الحذف . 5 .........................................................................................................................12

مالحظات ما بعد التسجيل والحذف وتأكيد التسجيل واالنسحاب من مقرر . 6 ................................14

2

اململكة العربية السعودية 

وزارة التعليم

جامعة امللك فيصل

كلية إدارة األعمال



3

:  قبل البدء في إضافة املقررات عليك مراعاة التالي , عزيزتي الطالبة 

.  مراعاة جدول االختبارات النهائية للفصل الذي ترغبين في تسجيل مقرراته -1
.  مراعاة مواعيد املحاضرات وتأسيس جدول دراس ي مناسب لظروفك -2
.الحقا التعارضاتالسير على الخطة الدراسية وعدم تجاوزها منعا لحدوث -3
.مراعاة البدء في املقررات التي هي متطلب ملقررات الحقة في املستويات املتقدمة -4
كلية إلحصاء االطالع على الخطة الدراسية تبعا ملستواك الدراس ي ثم االطالع على الجدول الدراس ي لل-5

.الخاص بكل مقرر CRNاملقررات املطلوب تسجيلها ومعرفة الـ 
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:تنويه 
عدد الساعات الدراسية املسموح بتسجيلها في الفصل الدراس ي الواحد تكون تبعا للجدول التالي 

.   والذي يعتمد على معدلك التراكمي 
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http://www.kfu.edu.sa: الدخول إلى موقع جامعة امللك فيصل -1

الدخول إلى نظام البانر -2
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آلية الدخول على نظام البانر
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34

النقر على الدخول على النظام –3
النقر على الدخول للمنطقة األمنة-4
كلمة املرور( + الرقم األكاديمي ) إدخال اسم املستخدم -5
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(                                                                                         الطالب ) النقر على تبويب -6
( التسجيل ) الدخول على رابط -7
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الحذف واإلضافة / الدخول إلى رابط التسجيل -8
اختيار الفصل الدراس ي املطلوب -9

النقر على إكمال الطلب -10
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في مربع منفصل  CRNبحيث يكون كل , الخاص بكل مقرر  CRNنضع في كل مربع الـ -1
.بعد إدخال جميع رموز املقررات يتم النقر على تنفيذ التغييرات -2

1

2

إضافة املقرراتآلية 
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:ة التالية بعد إضافة املقررات في فترة التسجيل املبكر تظهر لك الصفح

: مالحظة -
فنحتاج لتأكيد املقررات أما في فترة تأكيد التسجيل, في فترة التسجيل املبكر يتم االكتفاء بتسجيل املقررات فقط 

.بعد إضافتها عبر نظام البانر  
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. في فترة تأكيد التسجيل يظهر شكل الصفحة كالصورة املرفقة **
.لكل املقررات عبر النقر على القائمة املنسدلة ( تأكيد التسجيل ) ُيرجى اختيار رمز -1
.ُيرجى النقر على تنفيذ التغييرات -2

1
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تأكيد التسجيلآلية 
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ويشير ي الصفحة كالتالالحذف واإلضافة سوف يكون شكل الدخول للنظام في فترة بعد -
:السهم إلى املقررات املضافة هذا الفصل 

فةالحذف في فترة الحذف واإلضاآلية 
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.في فترة الحذف ( حذف ) من القائمة املنسدلة ُيرجى اختيار -1
يتم اختيار تنفيذ التغييرات , بعد اختيار الحذف -2

1
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مالحظة هامة جًدا

مليــة يجــب الــدخول للجــدول الدراســ ي والســجل التــاريعي للتســجيل بعــد ع
ام البـانر وتأكيد التسـجيل واالنسـحاب مـن املقـررات عبـر نظـالحذف واإلضافة 

.للتأكد من وجود املقررات أو حذفها 


