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 14 من  1 صفحة رقم  
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 14 من  2 صفحة رقم  

 

 

 طلب تغيير شعبة الخدمة اسم

 AC092-195 الخدمة رقم

 G-Cأفراد  -حكومة  الخدمة نوع

 الطلبة املستفيدة الجهة

 القبول والتسجيلعمادة  للخدمة املقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى 

 من خالل البوابة االلكترونية الخدمة تقديم قنوات

 https://banner.kfu.edu.sa:7710/PROD_ar/twbkwbis.P_WWWLogin الخدمة على مباشر  رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة املقدمة 

 للخدمة
0135897075 

 kfu.edu.sabanner@  بريد إلكتروني للدعم الفني
 

  

https://banner.kfu.edu.sa:7710/PROD_ar/twbkwbis.P_WWWLogin
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 14 من  3 صفحة رقم  

 جدول احملتويات

 

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

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

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

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

 8 ............................................................. اخلدمة على للحصول املتبعة اخلطوات -6

 11 ........................................................ اخلدمة على احلصول اتومتطلب شروط -7

 12 ................................................................................................................ اخلدمة عمل مسار -8

 13 .......................................................... (Output) للخدمة النهائية البيانات عرض -9
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 14 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

 .ليهاإلى شعبة أخرى متاح النقل إراسية تمكن هذه الخدمة الطالب من تغيير الشعبة الد

 

  



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  
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 منوذج طلب اخلدمة -2
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 14 من  6 صفحة رقم  

 (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -3
 kfu.edu.saادخل على موقع جامعة الملك فيصل  -1

 .الخدمات  اختر  -2

 البانر. -3

 

 

 الدخول للمنطقة األمنة -4

 

 

 إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور -5
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 14 من  7 صفحة رقم  

 
 

  



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  

 

 

 14 من  8 صفحة رقم  

 اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -6
 المعامالت االلكترونيةالضغط على  -1

 
 

 المعامالت االلكترونيةالضغط على  -2

 
 

 الضغط على انشاء معاملة جديده -3
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 14 من  9 صفحة رقم  

 
 

 شعبةتغيير اختيار المعامله : طلب  -4
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 14 من  10 صفحة رقم  

 الضغط على انشاء معاملة جديده -5

 
 

 سوف يتم انشاء المعامله و إرسالها لإلعتماد -6
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 14 من  11 صفحة رقم  

 

 شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -7
 

 .أن تكون الشعبة متاحة
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 14 من  12 صفحة رقم  

 مسار عمل اخلدمة -8
 

 

 البدء  

االنتقال إلى موقع 

الجامعة ثم الخدمات 

 ثم البانر

الدخول على المنطقة 

 االمنة

المعامالت 

 االلكترونية
اختيار  انشاء معاملة جديده

ةلالمعام  

قراءة الشروط و 

 انشاء المعاملة

 النهاية

 تسجيل الدخول
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 14 من  13 صفحة رقم  

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -9
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 14 من  14 صفحة رقم  
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