
 

 للمقبولين واملقبوالت في برامج الدراسات العليا )غير املدفوعة الرسوم( إعالن 

علن عن أسماء املقبولين واملقبوالت ببرامج 
ُ
يسرنا في عمادة الدراسات العليا بجامعة امللك خالد أن ن

 للظروف الراهنة وتمشًيا مع  الدراسات العليا
ً
)غير املدفوعة الرسوم( ملرحلتي املاجستير والدكتوراه. ونظرا

تدعو عمادة الدراسات العليا بجامعة  القرارات السامية والتعاميم الصادرة بهذا الشأن، وحرًصا على سالمتكم،

ة الرسوم( ملرحلتي املاجستير والدكتوراه امللك خالد املقبولين واملقبوالت في برامج الدراسات العليا )غير املدفوع

هـ؛ لتحميل موافقات جهة العمل أو إفادة املهنة من نظام )أبشر( من خالل )أكاديميا(، وملطابقة 1443للعام 

 مراعاة اآلتي: جبالوثائق واملستندات، ي

 املطابقة خاصة بامللتحقين بالبرامج من خريجي الجامعات األخرى غير جامعة امللك خالد. (1

 من النظام  (2
ً
بالنسبة لخريجي جامعة امللك خالد، سيتم االكتفاء بالبيانات التي تم عكسها آليا

.
ً
 األكاديمي للجامعة، وفي حال تطلب األمر حضورهم فسيتم التواصل معهم  الحقا

شعار إبالدخول على خدمة طباعة على الجميع طباعة إشعار القبول النهائي عن طريق )أكاديميا(  (3

املوافقة على التعهد اإللكتروني الذي بعد وذلك ، دون الحضور إلى الجامعة، (من هنا) القبول 

 مسؤ  ،سيظهر له قبل طباعة أشعار القبول 
ً
ولية كاملة عن صحة بياناته وبذلك يعتبر مسؤوال

ووثائقه وتحقيق جميع شروط البرنامج فيه ويحق للجامعة التراجع عن قبوله وإلغاء طلبه في حال 

 ثبت خالف ذلك.

على جميع املقبولين واملقبوالت بمرحلتي املاجستير والدكتوراه من املوظفين واملوظفات تحميل  (4

(، من هنا) ل على خدمة تحميل خطاب جهة العملبالدخو ، موافقات جهة العمل عن طريق أكاديميا

 مع ضرورة االحتفاظ باألصول للمطابقة 
ً
 .الحقا

عبر نفس الخدمة من زر ، )أبشر( نظام على غير املوظفين واملوظفات تحميل إفادة للمهنة من (5

 (، من هنا) (وظفاملتحميل إقرار غير )
ً
 .مع ضرورة االحتفاظ باألصول للمطابقة الحقا

 أن  هـ،16/7/1442 األحديوم ابتداًء من أكاديميا على  املطلوبةسيتاح تحميل الوثائق  (6
ً
آخر علما

املواعيد املحددة أعاله التحميل في عدم وفي حال  هـ،28/8/1442يوم السبت لتحميل هو لموعد 

 سيتم إلغاء القبول واألخذ من قائمة االحتياط. ف

تعتمد الخدمات السابقة )املوافقة على التعهد اإللكتروني/ طباعة إشعار القبول/ تحميل خطاب   (7

وفي حال نسيان كلمة  السجل املدني للمتقدم،وظف( على املجهة العمل/ تحميل إقرار غير موافقة 

 .السر املدخلة في طلبك السابق فيمكن الحصول عليها بالدخول إلى خدمة استعادة كلمة السر
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افقات جهة العمل( أو ستتاح مطابقة الوثائق لخريجي غير جامعة امللك خالد  (8 بعد تحميل )مو

 م
ً
هـ، إلى نهاية دوام يوم األحد 16/7/1442 يوم األحدن )إفادة للمهنة من نظام أبشر(، اعتبارا

افق   حسب األوقات واألماكن اآلتية: هـ،29/8/1442املو

الهوية اآلتية: األصل لجميع الوثائق إشعار القبول املبدئي، و إحضار ملطابقة الوثائق يجب   (9

شهادة ة/ التربوي اتالدبلوم /التوصيات العلمية /السجل األكاديمي /وثيقة التخرج /الوطنية

البحث املنشور اختبار اللغة اإلنجليزية/ شهادة اختبر هيئة التخصصات الصحية/ إفادة 

 بنظام املقررات/ إفادة للمهنة من نظام)أبشر( لغير املوظفين.لخريجي املاجستير 

املواعيد املحددة أعاله في حضور خريجي غير جامعة امللك خالد ملطابقة الوثائق عدم في حال   (10

 سيتم إلغاء القبول واألخذ من قائمة االحتياط.ف

 جميع املتطلبات.بعد استيفاء برسالة نصية ألرقام الجامعية ستصلكم ا (11

فين بمقررات تكميلية، وال يحق لهم تسجيل مالحظة:   (12
ّ
يوجد عدد من املقبولين واملقبوالت مكل

 بعد اجتياز املقررات التكميلية بمعدل تراكمي ال يقل عن 
ّ
مقررات برنامج الدراسات العليا إال

(، وهم في البرامج اآلتية:
ً
 )جيد جدا

 رحلةامل البرنامج الكلية ت

أصول الفقه _ لجميع املقبوالت خريجات  الشريعة وأصول الدين 1

 تخصص: الدراسات اإلسالمية
 املاجستير

 الدكتوراه األنظمة _طالب

2  

 التربية

جميع املقبولين واملقبوالت خريجي التخصصات 

غير التربوية، وليس لديهم دبلوم تربوي، في جميع 

برنامج التوجيه البرامج املاجستير باستثناء 

واإلرشاد، وبرنامج التربية الخاصة بمساراته 

 الثالثة.

 

 املاجستير

برنامج اإلعالم السياحي، للمقبولين واملقبوالت  العلوم اإلنسانية  3

 خريجي غير تخصص: اإلعالم.
 املاجستير

 

 الوقت اليوم والتاريخ املكان 

، الدور املدينة الجامعية بالقريقر مبنى )د( الطالب 

 الرابع.

متاح من يوم األحد  

هـ، إلى نهاية 16/7/1442

دوام يوم األحد  

 هـ.29/8/1442

 ي
ً
من الساعة العاشرة وميا

 حتى الساعة الواحدة 
ً
صباحا

لدراسة الطالبات بلعصان  جمع األكاديميامل الطالبات  ظهربعد ال

 )صالة القبول(



 

 

   0172414807واتساب طالبات:   /    0172418366:  واتساب طالب :ستفسارولال 

 (.dgs@kku.edu.saالبريد اإللكتروني )أو 

 

 

 ( من هنا) ولالستعالم عن نتائج القبول في جميع البرامج الدخول بالسجل املدني 

 

 

 مع دعائنا لكم بالتوفيق
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