
 هـ1438/1439للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  ي  الداخلالتحويل  

 موعد التحويل:

 تحويل من كلية إلى كلية أخرى سيكون متاح عبر البوابة التحويل من تخصص إلى تخصص أو ال

ـ وحتى نهاية دوام يوم الثالثاء الموافق 5/9/1439من يوم األحد الموافق  ابتداء( اإللكترونية)أكاديميا ه

 هـ.10/9/1439

  ن م متاحةالدبلوم( التي سوف تكون إلى درجة  البكالوريوسمن درجة )الطلبة المستمرين تحويل

 .هـ16/9/1439 إلىهـ 9/1439/ 11 ةالفتر

 :طريقة التقديم

  التالي سيكون تقديم طلبات التحويل إلكتروني عبر البوابة اإللكترونية على الرابط

(registration.kku.edu.sa). 

  أي طلب يدوي استقبالولن يتم  التقيد بمواعيد التحويل المعلنةعلى الطالب/الطالبة. 

 التراكمية. لكترونيا حسب المقاعد المتاحة والمعدالتإ/الطالبات المفاضلة تتم بين الطالب 

 

 كليه أخرى إلىمن كليه  أو تخصص إلى تخصص داخل الكلية تغيير التخصص من: أولا 

 مثال:

  صناعية.هندسة  إلىالتحويل من تخصص هندسة مدنيه  

  الشريعةكليه  إلىالتحويل من كليه العلوم اإلدارية. 

 :الشروط والضوابط 

  دراسية على األقل في التخصص الذي قبل فيه وال أن يحقق الطالب/ الطالبة المنتظم معدل فصلين

 .لدرجة البكالوريوس 5من  2يتجاوز أربعة فصول دراسية، بمعدل ال يقل عن 

 .يمكن للطالب/ الطالبة التحويل من كلية إلى كلية أخرى مرة واحدة فقط 

  .يمكن للطالب/الطالبة التحويل من تخصص إلى تخصص أخر داخل الكلية مرتين فقط 

  رغبات  3أورغبه واحدة  إدخالويمكن الرغبات مرتبه حسب األولوية  إدخال /الطالبةالطالبعلى

 .أقصىكحد 

 

 

 



 إتباعها:الخطوات التي يجب على الطالب 

 الدخول على أكاديميا. 

 اختيار أيقونة خدماتي. 

 .اختيار تغيير التخصص 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا    :لنفس التخصص من مقر الى مقر المقرتغيير : ثانيا

 مثال:

 .علوم حاسب بابها إلى بظهران الجنوبالتحويل من تخصص علوم حاسب 

 :هاتباعإ الخطوات التي على الطالب

  .مع اختيار نفس التخصص في المقر الجديد (أوالا )في  تطبق نفس خطوات تغيير التخصص

 : )تغيير نوع الدراسة(ثالثا: التحويل من انتساب الى انتظام

  مثال:

 .انتظام إسالميهدراسات  إلىترغب التحويل  إسالميهانتساب دراسات  ةطالب

 الشروط والضوابط :

 فصول دراسية. 6وال تزيد عن يشترط على الطالبة الحصول على معدل فصلين دراسيين فعلية 

 .5من  3التراكمي عن ال يقل المعدل  أنيجب 

 

 

لتغيير المقر)اختيار المقر الجديد واختيار نفس التخصص( 

لتغيير تخصص )اختيار المقر الجديد واختيار التخصص 

 الجديد(



 الخطوات التي على الطالب إتباعها:

 .الدخول على أكاديميا 

 .اختيار أيقونة خدماتي 

 .اختيار تغيير نوع الدراسة 

 

 

 

 

 

 

 

ا   :دبلومدرجة البكالوريوس إلى الدرجة  تحويل من: رابعا

 مثال:

 .أعمالدبلوم إدارة  إلى صناعية ةطالب يرغب التحويل من هندس 

 إتباعها: الخطوات التي على الطالب

 الدخول على أكاديميا. 

 أيقونة خدماتي اختيار. 

 تحويل درجة علمية اختيار. 

 

اختيار تغيير 

 نوع الدراسة

 يدلطلب جد

 لمتابعة الطلب


