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 14 من  1 صفحة رقم  
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 14 من  2 صفحة رقم  

 

 

 

 دراسات عليا –فصل دراس ي عن  طلب اعتذار  الخدمة اسم

 AC092-205 الخدمة رقم

 G-Cأفراد  -حكومة  الخدمة نوع

 الطلبة املستفيدة الجهة

 العليا الدراسات عمادة 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

 7 ............................................................. اخلدمة على للحصول املتبعة اخلطوات -4

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

 12 ................................................................................................................ مةاخلد عمل مسار -6

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

 اخلدمة يف سطور -1

 

 تسجيل وبعد الدراس ي الفصل ثناءأ االعتذار  طلب من العليا الدراسات طالب الخدمة هذه تمكن

 .محددة زمنية ملدة املقررات
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 14 من  5 صفحة رقم  

 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

 

 للمنطقة األمنةالدخول  -4
 

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

 

 اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -4
 

 :املعامالت االلكترونيةالضغط على  -1

 

 
 

 :الضغط على املعامالت االلكترونية -2
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 14 من  8 صفحة رقم  

 ةمعاملة جديدنشاء إالضغط على  -3

 

 
 

 )اعتذار عن فصل دراسي( طلب اعتذار عن الدراسةاختيار املعامله :  -4
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 14 من  9 صفحة رقم  

 نشاء معاملة جديدهإالضغط على  -5

 

 
 

 لهاتف الطالب و الضغط على موافقة دخال رمز التحقق الذي تم ارسالهإ -6
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 14 من  10 صفحة رقم  

 ةالدراس عن عتذاراال و  سوف يتم انشاء املعاملة -7
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 14 من  11 صفحة رقم  

 

 شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -5
 .الرابع األسبوع نهاية حتى الدراسة بداية من التحضيرية للسنة االعتذار -1
 النهائية ختباراتاال بداية قبل حتى بأسبوعين الدراسي الفصل ابتداء السنوي بعد النظام كليات عدا الكليات لجميع العتذار -2

 .أسابيع بخمسة
 أن على. أسابيع انيةبثم النهائية االختبارات بداية قبل وحتى الثالث االسبوع نهاية من بداء السنوي النظام لكليات االعتذار -3

 .الطالب فيها ونجح فصلية تكون التي المواد نتائج احتساب يراعى

 .فقط واحد دراسي لربع االعتذار التحضيرية السنة لطالب يجوز -4

 تأجيل متتابعة غيرال الفصول هذه كانت سواء  . متتابعة غير دراسية فصول ثالثة أو متتاليين فصلين االعتذار عن للطالب يجوز -5

 .واالعتذار التأجيل بين أو اعتذار أو

 .الدراسة عن االعتذار األسنان وطب والصيدلة الطب كلية من األولى السنة لطالب يجوز ال -6
 .الدراسة عن منقطعة الطالبة أو الطالب يكون أال -7

 .إنذارات ثالثة /لديه الطالبة أو الطالب يكون أال -8
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 14 من  12 صفحة رقم  

 مسار عمل اخلدمة -6
 

 

 البدء  

االنتقال إلى موقع 

الجامعة ثم الخدمات 

 ثم البانر

المنطقة الدخول على 

 االمنة

المعامالت 

 االلكترونية
اختيار  انشاء معاملة جديده

ةلالمعام  

قراءة الشروط و 

 انشاء المعاملة

 النهاية

 تسجيل الدخول

ادخال رمز 

والموافقةالتحقق   
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 14 من  13 صفحة رقم  

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -7
 

 التي تم انشائهاالدخول على صفحة املعامالت الخاصه واختيار املعاملة  -1

 

 عرض بيانات المعامله -2
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 14 من  14 صفحة رقم  
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