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 10 من  2 صفحة رقم  

 

 

 تظلم تقديم طلب الخدمة اسم

 AC092-193 الخدمة رقم

 G-Cأفراد  -حكومة  الخدمة نوع

 الطلبة املستفيدة الجهة

 املركز الجامعي لالتصال واإلعالم للخدمة املقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى 

  البوابة االلكترونيةمن خالل  الخدمة تقديم قنوات

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

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة املقدمة 

 للخدمة

0135895657 

 contact@kfu.edu.sa  بريد إلكتروني للدعم الفني
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 10 من  3 صفحة رقم  

 احملتوياتجدول 

 

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

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

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

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

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

 8 ................................................................................................................. :اخلدمة عمل مسار -5
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 10 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

 .كاديميةوالشكاوى األ للدرجة تظلم من كاديميةاأل الطالب طلبات جميع وتشمل للطالب مقدمة خدمة
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 10 من  5 صفحة رقم  

 منوذج طلب اخلدمة -2
 

 

 الشاشة الرئيسية لبرنامج تواصل
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 10 من  6 صفحة رقم  

 

 

الرابط يتم توجيه الطالب مباشرة لبوابة التسجيل املوحد للخدمات للتأكد من بياناته ومن ثم إرساله مره بالضغط على 

 أخرى لرابط الخدمة
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 10 من  7 صفحة رقم  

 

 

 من ضمن التصنيفات التي يتيحها برنامج تواصل هي تقديم تظلم

 :اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -3
 .الدخول على الشاشة الرئيسية لبرنامج تواصل -1

مباشرة لبوابة التسجيل املوحد للخدمات للتأكد من بياناته ومن ثم إرساله الطالب بالضغط على الرابط يتم توجيه  -2

 .مره أخرى لرابط الخدمة

 .من ضمن التصنيفات التي يتيحها برنامج تواصل هي تقديم تظلم -3
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 10 من  8 صفحة رقم  

 .شاشة الطلبات املقدمة للمستخدم الواحد -4

 .املستخدم معرفة حالة الطلب املقدممن خالل شاشة استعراض الطلب يستطيع  -5

 :شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -4
 

 حساب جامعي / إنشاء حساب للمستخدم من خارج الجامعة (1

 تقديم الطلب (2

 :مسار عمل اخلدمة -5
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 10 من  9 صفحة رقم  

 

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