
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  

 

 

 17 من  1 صفحة رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمةاستخدام دليل 
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 17 من  2 صفحة رقم  

 

 

 الجامعات بين التحويل طلب الخدمة اسم

 AC092-202 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
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 17 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

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

 15 ............................................................................................................... :اخلدمة عمل مسار -5

 16 ..................................................................................... :األخرى اجلهات مع التكامل -6
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 17 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

 .ليهاإ االنتقال يرغب أخرى  جامعة لىإ جامعة من التحويل طلب من الطالب الخدمة هذه تمكن
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 17 من  5 صفحة رقم  

 منوذج طلب اخلدمة -2
 

 

 

 

 

 

  



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  

 

 

 17 من  6 صفحة رقم  

 :للحصول على اخلدمةاخلطوات املتبعة  -3

 

 

 من خالل بوابة خدماتي على موقع الجامعة -1
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 17 من  7 صفحة رقم  

 

  الضغط على تسجيل حساب جديد -2
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 17 من  8 صفحة رقم  

 

  ةتإنشاء حساب طالب من خارج الجامعة حتى يستطيع رؤية رابط الخدمة على صفح -3
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 17 من  9 صفحة رقم  

 

من أجل التأكد يتم إرسال رمز تحقق على جوال الطالب وعلى اإليميل الخارجي الذي أضافة في قاعدة البيانات وذلك  -4

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

 

بعد تسجيل الدخول تظهر للطالب بعض الخدمات املتاحة له حسب تصنيفة داخل الجامعة ومن ضمنها تقديم طلب  -5

 تحويل 
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 17 من  11 صفحة رقم  

 

 أن النظام مفتوح للتحويل يقوم الطالب بوضع رقم الهوية للتحقق به عن طريق التكاملفي حالة و بعد الدخول مباشرة -6

 تأكد من أن الطالب مسجل بأحد الجامعات السعوديةللخدمة مقيد  مع
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 17 من  12 صفحة رقم  

ح له النظام تقديم طلب تحويل مع رفع السجل األكاديمي في حال أن الطالب مقيد بأحد الجامعات السعودية يسم -7

  .وذلك للتحقق والهوية والوطنية

ب بعد تقديم الطلو  .علمي( وأيضا معدلة التراكمي –قائمة الكليات املتاحة للطالب تظهر بناًء على تخصص الطالب )أدبي  -8

 يستطيع الطالب متابعة حالة الطلب. ، و يظهر له رسالة تأكيد إستالم الطلب
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 17 من  13 صفحة رقم  

 

 

 .إرسال الطلب للكلية املراد التحويل لها ألخذ القرارويتم  يتم إرسال الطلب لعمادة القبول والتسجيل ملراجعة الطلب -9

على أصول األوراق  االطالع يتم إرجاع الطلب لعمادة القبول والتسجيل للتصديق )يتم التصديق في حال القبول بعد -10

 .يتم إرسال إشعار للطالب بحالة الطلب، و وذلك بعد حضور الطالب للجامعة(
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 17 من  14 صفحة رقم  

 :اخلدمة شروط ومتطلبات احلصول على -4
 

 إنشاء حساب مستخدم جديد من بوابة خدماتي (1

 يكون الطالب فعاال في الجامعة المحول منها)األصلية(.  أن (2
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 17 من  15 صفحة رقم  

 :مسار عمل اخلدمة -5
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 17 من  16 صفحة رقم  

 :األخرىالتكامل مع اجلهات  -6
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 17 من  17 صفحة رقم  
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