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 11من 2صفحة رقم 

 

 

 

 تسجيل المقررات الدراسية اسم الخدمة

 AC092-140 رقم الخدمة

 (G-Cأفراد ) –حكومة  نوع الخدمة

 لطلبةا الجهة المستفيدة

 والتسجيلالقبول عمادة  جهة المقدمة للخدمةال

 إجرائية مستوى نضج الخدمة الحالي

  من خالل الموقع اإللكتروني قنوات تقديم الخدمة

 https://banner.kfu.edu.sa:7710/PROD_ar/twbkwbis.P_GenMenu?name=homepage رابط مباشر على الخدمة

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 دمة للخدمةالمق

0135897075 

 admission@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني

 

mailto:admission@kfu.edu.sa
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 11من 3صفحة رقم 

 

 جدول المحتويات
 رقم الصفحة ..................................................................................................................... الموضوع

 3.................................................................................................................................. المحتويات جدول

 4............................................................................................................. سطور في الخدمة -1

 4 ...................................................................................(الكتروني او ورقي) الخدمة طلب نموذج -2

 5-6-78- .............................................................................. (Inputs) النظام على الدخول طريقة -3

 9 .....................................................................................الخدمة على الحصول ومتطلبات شروط -5

 10 ............................................................................................................ الخدمة مسارعمل -6
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 الخدمة في سطور -1
 عملت ، حيثدراستها في يرغب التي الدراسية المقررات تسجيل عملية إتمام للطالب الخدمة هذه تتيح

تسهيل آلية تسجيل المقررات الدراسة للطلبة وذلك بالدخول على البوابة اإللكترونية ى لعخدمة الهذه 
 .إضافتهاللجامعة ومن ثم تحديد المقررات الدراسية المطلوب 

 نموذج طلب الخدمة -2

 ثم تعبئة النموذج التالي:الطالب باسم المستخدم وكلمة المرور تسجيل دخول 
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 11من 5صفحة رقم 

 (Inputsلنظام )طريقة الدخول على ا -3

 و الدخول على أيقونة نظام البانر kfu.edu.saادخل على موقع جامعة الملك فيصل  -1

 

 

 . على أيقونة الدخول على النظاماضغط  -2
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 11من 6صفحة رقم 

 على أيقونة الدخول الى المنطقة اآلمنة .اضغط  -3

 

 

.الدخول إيقونةكتابة أسم المستخدم و كلمة المرور ومن ثم الضغط على  -4  
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 اختيار إيقونة الطالب . -5

 

 

اختيار إيقونة التسجيل ) الحذف واإلضافة (  -6  
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 11من 8صفحة رقم 

 

 

محددة ( كتابة أرقام المواد االنسحاب عنها خالل الفصل الحالي ) يتم فتح النظام وقف مواعيد -6  

 

 

 

 الضغط على إيقونة تنفيذ -7
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 11من 9صفحة رقم 

 

 شروط ومتطلبات الحصول على الخدمة -4
 

 الخدمة رابط على الدخول -1

  المرور وكلمة المستخدم باسم الدخول تسجيل -2

 اضافتها المطلوب المواد تسجيل -3

 الطلب تنفيذ -4
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 11من 10صفحة رقم 

 

 مسار عمل الخدمة -5
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