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مالحظة :ينبغي تعبئة النموذج بدقة واستكمال المستندات المطلوبة حتى تتم استكمال إجراءات طلب التحويل
يتم ارسال نموذج التحويل والمستندات المطلوبة إلى ايميل العمادة  dgs@kku.edu.saمن االيميل الجامعي للطالب في الوقت المحدد لتقديم طلبات التحويل لالستفسار:
0172414807/0172418366

