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 14 من  2 صفحة رقم  

 

 

 

 دراس ي مقرر  حذف طلب الخدمة اسم

 AC092-200 الخدمة رقم

 G-Cأفراد  -حكومة  الخدمة نوع

 الطلبة المستفيدة الجهة

 القبول والتسجيلعمادة  للخدمة المقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى

 تطبيقات الهواتف الذكية – من خالل املوقع اإللكتروني  الخدمة تقديم قنوات

 https://www.kfu.edu.sa/ar/BannerSystem/Pages/login.aspx الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

0135897075 

 kfu.edu.sabanner@  بريد إلكتروني للدعم الفني
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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 ........................................................................................................ :اخلدمة تنفيذ خطوات -3

 9 ............................................................................................ النظام على الدخول طريقة -4

 11 ........................................................ اخلدمة على احلصول ومتطلبات شروط -5

 12 ................................................................................................................ اخلدمة عمل مسار -6

 13 .......................................................... (Output) للخدمة النهائية البيانات عرض -7
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 14 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

 .سابقا اضافته تم دراسي مقرر حذف من الطالب الخدمة هذه تمكن

 

  



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 فيصلجامعة الملك 

Committee of e-Government Transactions  

 

 

 14 من  5 صفحة رقم  

 منوذج طلب اخلدمة -2
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 14 من  6 صفحة رقم  

 تنفيذ اخلدمة:طوات خ -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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 الضغط على الطالب -6

 
 

 الضغط على التسجيل -7

 
 

 الضغط على التسجيل /الحذف واإلضافة -8
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 14 من  8 صفحة رقم  

 اختيار الفصل الدراسي -9

 
 

 تنفيذ التغييرات الضغط على  ومن ثمحذف الشعب عن طريق إختيار حذف من خانة اإلجراء  -10
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 الدخول على النظامريقة ط -4
 ".نظام البانرتضغط رابط "  -1

 

 

 الدخول للمنطقة األمنة -2

 

 

 إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور -3
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 14 من  11 صفحة رقم  

 شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -5
 

 .( حذف المقررات منهفعال للفصل المراد  طالب أو طالبة) المستفيد يكون أن
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 مسار عمل اخلدمة -6
 

 

 

 

  

 البدء

االنتقال إلى موقع 

الجامعة ثم الخدمات 

 ثم البانر

الدخول على المنطقة 

 االمنة

 الطالب
التسجيل /الحذف 

 واإلضافة
اختيار 

 الفصل

إختيار رقم المقرر 

من قائمة اإلجراء 

 المراد حذفه

 النهاية

 تسجيل الدخول

 تنفيذ التغيرات
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 (Outputالبيانات النهائية للخدمة )عرض  -7
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