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 10 من  2 صفحة رقم  

 

 

 داخلي تحويل طلب الخدمة اسم

 AC092-198 الخدمة رقم

 G-Cأفراد  -حكومة  الخدمة نوع

 الطلبة املستفيدة الجهة

 القبول والتسجيلعمادة  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

0135897075 

  banner@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

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

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

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

 اخلدمة يف سطور -1

 

 .ليهاإ باالنتقال يرغب أخرى  ةكلي لىإ كلية من تحويل بطلب التقدم من الطالب الخدمة هذه تمكن
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 10 من  5 صفحة رقم  

 منوذج طلب اخلدمة -2
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 10 من  6 صفحة رقم  

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

 مره أخرى لرابط الخدمة

 في حالة أن النظام مفتوح للتحويل يقوم الطالب بوضع رقم الهوية للتحقق به عن طريق التكامل مع وزارة التعليم  -2

 وأيضا معدلة التراكمي علمي( –لب تظهر بناًء على تخصص الطالب )أدبي قائمة الكليات املتاحة للطا -3

 يتم إرسال الطلب لعمادة القبول والتسجيل ملراجعة الطلب -4

 إرسال الطلب للكلية املراد التحويل لها ألخذ القرار -5

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

 وذلك بعد حضور الطالب للجامعة(

 .يتم إرسال إشعار للطالب بحالة الطلب -7
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 10 من  7 صفحة رقم  

 :شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -4
 

 الخدمة رابط على الدخول   (1

 إنشاء حساب  (2

 جامعة طالب / المرور وكلمة المستخدم باسم الدخول تسجيل   (3

 وضع رقم الهوية  (4

  األكاديميالسجل إرفاق  (5

  شهادة الثانوية العامة  (6

  الهوية الوطنية  (7
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 10 من  8 صفحة رقم  

 :مسار عمل اخلدمة -5
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 10 من  9 صفحة رقم  

 

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -6
 

يتم إرسال إشعار للطالب بقبول الطلب على البرنامج التوجه للكلية املحول لها وعن طريق النظام من قبل املختص 

  بالجامعة
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 10 من  10 صفحة رقم  
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