أهم املعلومات للتقديم عرب البوابة اإللكرتونية

ر
اإللكتونية للقبول
يبدأ التقديم عىل البوابة
من صباح يوم األحد الموافق 1442/4/21ـه،
ويستمر إىل مساء يوم السبت 1442/5/11ـه.
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هذا القبول خاصة بالبرامج (غير املدفوعة الرسوم) ،ومن املتوقع – إن شاء هللا  -أن
ُيعلن عن املرحلة الثانية للقبول الخاص بالبرامج الدراسية املدفوعة الرسوم ،في
منتصف شهر رجب من العام الحالي.
التقديم متاح عبر البوابة اإللكترونية وخالل الفترة املحددة ،ولن ُيستقبل أي طلب ورقي،
أو أي طلب بعد انتهاء فترة التقديم.
هذا التقديم خاص للسعوديين ،ويعتمد على رقم السجل املدني للمتقدم.
ً
يعتبر املتقدم مسؤوال مسؤولية كاملة عن صحة بياناته ووثائقه املدخلة ،ويحق للعمادة
إلغاء طلبه أو التراجع عن قبوله في حال ثبت عدم صحتها ،ولو بعد انتظامه في الدراسة.
يجب تحقق جميع شروط القبول املعلن عنها لكل برنامج خالل فترة التقديم على البوابة
اإللكترونية ،بما في ذلك اختبارات القدرات العامة للجامعيين ،واختبارات اللغة
ّ
اإلنجليزية ،و إفادة البحث املحكم للمتقدمين على مرحلة الدكتوراه من خريجي املاجستير
بنظام املقررات.
ال يقبل اختبار القدرات العامة للجامعيين بعد مض ي خمس سنوات من تاريخ االختبار،
وال تقبل اختبارات اللغة اإلنجليزية بعد مض ي سنتين للتوفل واآليلتس ،وثالث سنوات
للكفايات ،من تاريخ االختبار.
يقوم املتقدم بتحميل جميع امللفات املطلوبة بصيغة ( ،)PDFكل ملف في املكان املحدد
له على البوابة اإللكترونية.
على املتقدمين من معيدي الجامعات (غير جامعة امللك خالد) ومحاضريها إرفاق مو افقة
مبدئية من جامعته.

ّ
 -9على املتقدم أن يحرص على دقة بيانات وسائل التواصل الخاصة به( ،رقم جواله ،بريده
اإللكتروني).
عند االنتهاء من تعبئة الطلب يتم طباعة أو حفظ البيانات ورقم الطلب.
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سيكون استدعاء املرشحين لدخول اختبارات املفاضلة في البرامج التي تشترطها
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بعد االنتهاء من إجراءات تدقيق البيانات والوثائق املدخلة.
ً
سيكون إحضار التفرغ للدكتوراه ،ومو افقة جهة العمل مطلوبا بعد إعالن أسماء
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املقبولين وحصول املتقدم على إشعارالقبول املبدئي .

عند وجود أي استفسارالتواصل مع عمادة الدراسات العليا من خالل اآلتي:
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جهات التواصل
وكيل عمادة الدراسات العليا للشؤون األكاديمية
قسم القبول (طالب)
قسم القبول (طالبات)
البريد اإللكتروني

0172418928
0172418366
0172419240
0172414807
0172414883
dgs@kku.edu.sa

مع دعواتنا للجميع بالتوفيق ،،،

