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 12 من  1 صفحة رقم  
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 12 من  2 صفحة رقم  

 

 

 والعملي امليداني التدريب طلب الخدمة اسم

 AC092-192 الخدمة رقم

 G-Cأفراد  -حكومة  الخدمة نوع

 الطلبة املستفيدة الجهة

 والتسجيل القبول  عمادة للخدمة املقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى 

 و الرسائل النصية القصيرة البوابة االلكترونيةمن خالل  الخدمة تقديم قنوات

   https://services.kfu.edu.sa/practicing الخدمة على مباشر  رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة املقدمة 

 للخدمة
0135895220 

 banner@kfu.edu.sa  بريد إلكتروني للدعم الفني
 

  

https://services.kfu.edu.sa/practicing


Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions لجنة التعاملات الالكترونية الحكومية  

 

 

 12 من  3 صفحة رقم  

 جدول احملتويات

 

 3 ...................................................................................................................................................... احملتويات جدول

 4 ..................................................................................................................... سطور يف اخلدمة -1

 5 ................................................................................................................ اخلدمة طلب منوذج -2

 9 .......................................................... :اخلدمة على للحصول املتبعة اخلطوات -3

 9 ........................................................ :اخلدمة على احلصول ومتطلبات شروط -7

 10 ............................................................................................................... :اخلدمة عمل مسار -8
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 12 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

 .الدراسة فترة اثناء( التطبيق) والعملي امليداني التدريب على التقديم على الطالب الخدمة هذه تمكن
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 12 من  5 صفحة رقم  

 اخلدمةمنوذج طلب  -2
 

 

 

 

 أحد املقررات التي تحتاج إلى تدريب باختيار يقوم الطالب وذلك عن طريق نظام البانر  (1

 .للمقرر بالدخول الستكمال التسجيل تسجيلهوبعد الدخول على البرنامج يقوم البرنامج بالسماح للطالب فقط في حالة  (2



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions لجنة التعاملات الالكترونية الحكومية  

 

 

 12 من  6 صفحة رقم  

 

 :أحد الجهات الخارجية املتاحة له للتدريب والتي تم إضافتها من قبل الكلية اختيار يقوم الطالب  (3
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 12 من  7 صفحة رقم  

 

الطلب وإلعطاء الكلية مؤشرات  الستكمالسريع وذلك  استبيانتشترط بعض الكليات على الطالب اإلجابة على  (4

 :الطلبات املتدربين باحتياجات
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 12 من  8 صفحة رقم  

عن طريق شاشة اإلدارة للكلية يقوم باستقبال الطلبات والتعامل معها حيث تتيح له هذه الشاشة على سبيل املثال ال  (5

ربط الطالب باملشرف  –إضافة مشرفين خارجيين  –إضافة مشرفين داخليين  –الحصر )استقبال الطلبات الجديدة 

 متابعة الطلبة املتدربين(: –الداخلي 

 

 

بشكل سريع ألدمن الكلية بربط الطلبة باملشرفين وذلك عن طريق سحب األسم داخل املربع األيمن وإختيار شاشة تتيح  (6

 املشرف من القائمة املنسدلة
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 12 من  9 صفحة رقم  

 :اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -3
 .في حال أن التخصص يتيح له للطالب التدريب()تدريبي مقرر  الختيار الدخول على نظام بانر  -1

 .التسجيل الستكماليقوم الطالب بالدخول على البرنامج  -2

 من قبل الكلية باختيار يقوم الطالب  -3
ً
 .مكان التدريب وذلك بناء على قائمة تمت إضافتها مسبقا

 .يقوم الطالب بإرسال الطلب -4

 .يقوم أدمن الكلية باملوافقة على الطلب مع إدراج الطالب تابًعا ألحد املشرفين الداخليين -5

 .ال إشعار للطالب على البرنامجيتم إرس -6

 

 :شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -7
 

 بانرنظام  على الدخول  (1

 تم تسجيل مقرر تدريبي – طالب / املرور  وكلمة املستخدم باسم الدخول  تسجيل   (2

 تعبئة استبيان (3

 تقديم الطلب  (4
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 12 من  10 صفحة رقم  

 :مسار عمل اخلدمة -8
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 12 من  11 صفحة رقم  

 

 

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -4
 

 

 بإسم الجهة التي سيتدرب بها وموعد التوجه للتدريبيتم إرسال إشعار للطالب 
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 12 من  12 صفحة رقم  
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