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 11 من  1 صفحة رقم  
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 11 من  2 صفحة رقم  

 

 

 دراس ي بين الجامعاتطلب معادلة مقرر  الخدمة اسم

 AC092-181 الخدمة رقم

 G-Cأفراد  -حكومة  الخدمة نوع

 الطلبة املستفيدة الجهة

 القبول والتسجيلعمادة  للخدمة املقدمة الجهة

 تكاملية/  تحولية الحالي الخدمة نضج مستوى 

  البوابة االلكترونيةمن خالل  الخدمة تقديم قنوات

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

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة املقدمة 

 للخدمة

0135897075 

  banner@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني
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 11 من  3 صفحة رقم  

 جدول احملتويات

 

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

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

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

 6 ......................................................................................................................................اخلدمة على الدخول طريقة

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

 7 ........................................................ :اخلدمة على احلصول ومتطلبات شروط -4

 8 ...............................................................................................................:اخلدمة عمل مسار -5

 9 ......................................................... (Output) للخدمة النهائية البيانات رضع -6

 10 .....................................................(.اجلامعات) األخرى اجلهات مع التكامل -7
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 11 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

دراسة بعض املقررات املوجودة في  الستبعادة مقررات لتمكن هذه الخدمة الطالب من التقديم لطلب معاد

 الجامعة بسبب الدراسة املسبقة لها في جامعة أخرى او كلية أخرى داخل الجامعة.
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 11 من  5 صفحة رقم  

 :منوذج طلب اخلدمة -2
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 11 من  6 صفحة رقم  

 طريقة الدخول على اخلدمة
 

 

 )الصفحة الرئيسية( خدماتي من موقع الجامعة بوابة الدخول على رابط

 

 والتي تظهر الخدمات فيها حسب التصنيفبوابة الخدمات الضغط على الرابط من داخل 
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 11 من  7 صفحة رقم  

 :اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -3
 إرساله ثم ومن بياناته من للتأكد للخدمات املوحد التسجيل لبوابة مباشرة الطالب توجيه يتم الرابط على بالضغط -1

 .الخدمة لرابط أخرى  مره

  بالتعرف النظام يقوم التعليم ووزارة الجامعة بين الربط خدمة طريق عن -2
 
ما إذا كان الطالب قد درس بجامعة  تلقائيا

 إضافة إمكانية مع البانر  نظام في املوجودة املقررات وأيضا فيصل امللك جامعة إلى جامعة من بالتحويل قامأخرى و 

 .دراسته استبعاد في الطالب يرغب دراس ي مقرر  لكل الدراس ي للمقرر  معتمد شرح إرفاق شرط مع وتعديل

 ادراج السجل االكاديمي للطالب من الجامعة املحول منهامنظومة الجامعات و امن مع النظام بالتز يقوم  -3

 الطلب ملراجعة والتسجيل القبول  لعمادة الطلب إرسال يتم -4

 القرار ألخذ للكلية الطلب إرسال -5

 (األوراق أصول  على االطالع بعد القبول  حال في التصديق يتم) للتصديق والتسجيل القبول  لعمادة الطلب إرجاع يتم -6

 الطلب بحالة للطالب إشعار  إرسال يتم -7

 

 :شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -4
 

 .فعال جامعي حساب للمستفيد يكون  أن   (1

 .باستبعادها يرغب التي الدراسية املقررات باختيار  طلب تقديم  (2

 املقرر معتمد من الكلية. رفع وصف (3
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 11 من  8 صفحة رقم  

 :مسار عمل اخلدمة -5
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 11 من  9 صفحة رقم  

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -6
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 11 من  10 صفحة رقم  

 .)اجلامعات( التكامل مع اجلهات األخرى -7
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 11 من  11 صفحة رقم  
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