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 16 من  2 صفحة رقم  

 

 

 الجامعات بين زائر  كطالب الدراسة طلب الخدمة اسم

 AC092-201 الخدمة رقم

 G-Cأفراد  -حكومة  الخدمة نوع

 الطلبة املستفيدة الجهة

 القبول والتسجيلعمادة  للخدمة املقدمة الجهة

 جرائيةإ 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

 

  

https://services.kfu.edu.sa/StudentTransfer
mailto:banner@kfu.edu.sa
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 16 من  3 صفحة رقم  

 احملتوياتجدول 

 

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

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

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

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

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

 14 ............................................................................................................... :اخلدمة عمل مسار -5

 15 ...........................................  :(التعليم وزارة من مقيد خبدمة خاصة سريفيس ويب) األخرى اجلهات مع لالتكام-6
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 16 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

 .الجامعات في الزيارة بنظام الدراسة طلب من خرى ال  الجامعات طالب تمكن
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 16 من  5 صفحة رقم  

 :منوذج طلب اخلدمة -2
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 16 من  6 صفحة رقم  

 :اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -3

 

 

  الضغط على تسجيل حساب جديد، موقع الجامعةمن خالل بوابة خدماتي على  -1
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 16 من  7 صفحة رقم  
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 16 من  8 صفحة رقم  

 

 

  ةتإنشاء حساب طالب من خارج الجامعة حتى يستطيع رؤية رابط الخدمة على صفح -2
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 16 من  9 صفحة رقم  

 

يتم إرسال رمز تحقق على جوال الطالب وعلى اإليميل الخارجي الذي أضافة في قاعدة البيانات وذلك من أجل التأكد  -3

 يمكن من خاللها إسترجاع الرمز السري في حال تم نسيان الرمز السري الذي عينه من أن بياناته صحيحة وأيضا كوسيلة
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 16 من  10 صفحة رقم  

 

بعد تسجيل الدخول تظهر للطالب بعض الخدمات املتاحة له حسب تصنيفة داخل الجامعة ومن ضمنها تقديم طلب  -4

 تحويل 

 

 

خدمة  مع للتحقق به عن طريق التكاملفي حالة أن النظام مفتوح يقوم الطالب بوضع رقم الهوية و بعد الدخول مباشرة -5

 تأكد من أن الطالب مسجل بأحد الجامعات السعوديةللمقيد 
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 16 من  11 صفحة رقم  

 

 يكون متاح للطالب أحد الخدمتين إما التقديم كطلب زائر أو طلب تحويل للجامعة وقد رأي أثناء تحليل الخدمة بوجود

وافقة فتكون فرصة للطالب أن يقدم طلب الدراسة الخدمتين في نظام واحد وذلك لن طلب التحويل قد يستغرق وقت للم

 أثناء الفصل الدراس ي الصيفي.
ً
 كزائر لحين املوافقة على طلب التحويل لعدم تضييع الفرصة عليه خصوصا

 

 

ح له النظام تقديم طلب الدراسة كزائر مع الهوية والوطنية في حال أن الطالب مقيد بأحد الجامعات السعودية يسم -6

 وخطاب موافقة الجامعة. وذلك للتحقق

 

 بعد تقديم الطلب يظهر له رسالة تأكيد إستالم الطلب -7



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions لجنة التعاملات الالكترونية الحكومية  

 

 

 16 من  12 صفحة رقم  

 

 

على طلبة للتحويل  أحد الحاالت لطالب قام بتقديم طلب الدراسة كطالب زائر إلستغالل فترة الفصل الدراسي الصيفي لحين الموافقة* 

 للجامعة 

 الطلب لعمادة القبول والتسجيل ملراجعة الطلبتم إرسال يثم  يستطيع الطالب متابعة حالة الطلب. -8

ديق يتم إرجاع الطلب لعمادة القبول والتسجيل للتص، ثم لخذ القرار الدراسة بها كزائر إرسال الطلب للكلية املراد يتم  -9

 ،)يتم التصديق في حال القبول بعد االطالع على أصول الوراق وذلك بعد حضور الطالب للجامعة(

 للطالب بحالة الطلب. يتم إرسال إشعار  -10
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 16 من  13 صفحة رقم  

 :شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -4
 

 يكون الطالب فعاال في الجامعة )األصلية(.  أن (1

  .موافقة الجامعة األصلية على طلب الدراسة كزائر (2
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 16 من  14 صفحة رقم  

 :مسار عمل اخلدمة -5
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 16 من  15 صفحة رقم  

 :)ويب سريفيس خاصة خبدمة مقيد من وزارة التعليم( األخرىالتكامل مع اجلهات  -6
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 16 من  16 صفحة رقم  
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