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انتحويم من خارج انجامعةدنيم خذمة 
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:وصف الخذمة

انمنتظم في جامعة أخزى من تقذيم طهب نهتحويم إني تمكن هذه انخذمة انطانب  

.جامعة شقزاء

التحوٌل من خارج الجامعةدلٌل خدمة 

:خطىات الخذمة

:انذخول عهي رابط انبوابة األكاديمية -1 

https://edugate.su.edu.sa/su/init

https://edugate.su.edu.sa/su/init
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النقر على اٌقونة طلب التحوٌل لجامعة شقراء -2

دلٌل خدمة التحوٌل من خارج الجامعة
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تقدٌم طلب تحوٌل إلىجامعة شقراءلذهاب إلى تبوٌب ا -3

دلٌل خدمة التحوٌل من خارج الجامعة
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اإلطالع على ضوابط وشروط التحوٌل إلى جامعة شقراء وإدخال السجل المدنً  -4

. للمتقدم ثم النقر على تأكٌد

دلٌل خدمة التحوٌل من خارج الجامعة
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دلٌل خدمة التحوٌل من خارج الجامعة
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ثم النقر ( طالب أو طالبات)قراءة اإلقرار والموافقة علٌه ثم اختٌار نوع التقدٌم  -5

على موافق

دلٌل خدمة التحوٌل من خارج الجامعة
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.إدخال بٌانات تسجٌل طالب جدٌد حسب ما هو مطلوب -6

دلٌل خدمة التحوٌل من خارج الجامعة
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إدخال بٌانات الطالب األساسٌة كم هً مدونة فً سجله األكادٌمً من جامعته  -7

.مع ضرورة التحقق من صحة رقم الجوال المدخلاألصلٌة 

دلٌل خدمة التحوٌل من خارج الجامعة
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.إدخال بٌانات العمل وبٌانات مؤهالت الطالب السابقة -8

دلٌل خدمة التحوٌل من خارج الجامعة
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قبل  5إدخال بٌانات الجامعة السابقة مع مراعاة ضرورة تحوٌل المعدل لٌكون من  -9

.4اإلدخال للجامعات التً تعمل بنظام المعدل من 

دلٌل خدمة التحوٌل من خارج الجامعة
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إدخال بٌانات شخص للتواصل معه فً حالة الطوارئ ثم النقر على تأكٌد بعد  -10

.مراجعة البٌانات المدخلة

دلٌل خدمة التحوٌل من خارج الجامعة
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بعد ذلك ستظهر التخصصات المتاحة للطالب فً مربع الرغبات المتاحة وٌمكنه نقل  -11

التخصص من رغبة متاحة إلى رغبة مختارة من خالل السهمٌن أسفل مربع الرغبات 

المتاحة كما ٌمكن إعادة ترتٌب الرغبات المختارة بإستخدام السهمٌن أسفل مربع الرغبات 

.بعد ذلك ٌتم النقر على التالً, علًما بأن الرغبة األعلى تعتبر الرغبة األولى , المختارة

دلٌل خدمة التحوٌل من خارج الجامعة



1440-07-11                            دور الجامعات في تعزيز مفهىم األمن السيبراني وحماية الشبكات وأنظمه المعلىمات                                                  14

بعد ذلك ستظهر الرغبات المختار مرتبة حسب األولوٌة فً حال مراجعتها والتأكد من  -12

.صحتها ٌتم النقر على زر التالً

دلٌل خدمة التحوٌل من خارج الجامعة
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بعد ذلك ٌتوجب على الطالب تحمٌل السجل األكادٌمً األصلً من جامعته باإلضافة  -13

من خالل النقر على تحمٌل واختٌار المستند ثم كل ملف على لوحده إلى استمارة التحوٌل 

.النقر على تحمٌل فً النافذة المنبثقة

دلٌل خدمة التحوٌل من خارج الجامعة
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ٌتم النقر على “ إظهار”بعد التأكد من حالة الوثائق المحملة ومعاٌنتها من خالل زر  -14

.زر التالً

دلٌل خدمة التحوٌل من خارج الجامعة
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بعد ذلك ٌظهر رقم الطلب للمتقدم وٌمكنه النقر على إنهاء ومتابعة حالة الطلب من  -15

.خالل خٌار متابعة طلب التحوٌل

دلٌل خدمة التحوٌل من خارج الجامعة
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ٌمكن للمتقدم تعدٌل ترتٌب الرغبات المختارة أو الوثائق المرفوعة طٌلة فترة استقبال  -16

.الطلبات من خالل خٌار تعدٌل الطلب

دلٌل خدمة التحوٌل من خارج الجامعة
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ٌمكن للمتقدم متابعة طلب التحوٌل من خالل خٌار متابعة طلب التحوٌل بحٌث سٌطلب  -17

.منه رقم السجل المدنً وكلمة المرور

دلٌل خدمة التحوٌل من خارج الجامعة
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.تظهر حالة الطلب فً أعلى الصفحة -18

دلٌل خدمة التحوٌل من خارج الجامعة
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.عند رفض الطلب ستظهر حالة الطلب مرفوض مع بٌان سبب الرفض -19

دلٌل خدمة التحوٌل من خارج الجامعة
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عند قبول التحوٌل ستظهر حالة الطلب معتمد فً أعلى الصفحة مع تلوٌن الرغبة التً تم قبول الطلب  -20

علٌها باللون األخضر علًما بأن رقم الطالب الجامعً الجدٌد سٌظهر فً الصفحة وسٌتم ارساله فً رسالة 

نصٌة وٌمكن للطالب استخدام رقمه الجامعً وسجله المدنً للدخول على صفحة الطالب الستعراض خطه 

.الدراسٌة 

دلٌل خدمة التحوٌل من خارج الجامعة
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ٌمكن للمتقدم الذي نسً كلمة المرور استرجاعها من خالل النقر على تبوب استرجاع كلمة  -21

.السر وادخال رقم سجله المدنً وسٌتم ارسال كلمة السر المفقودة إلى جواله المسجل فً الطلب 

دلٌل خدمة التحوٌل من خارج الجامعة




