
 

 أهم املعلومات للتقديم عرب البوابة اإللكرتونية
 

ونية للقبول يبدأ التقديم  عىل البوابة اإللكتر
 ،ـه8/8/1442األحد الموافق يوم صباح من 

 ـه. 21/8/1442 سبتاليوم مساء ويستمر إىل 
 
عبر البوابة اإللكترونية للسعوديين ولغير السعوديين متاح على البرامج املدفوعة الرسوم التقديم  -1

 وخالل الفترة املحددة، ولن ُيستقبل أي طلب ورقي، أو أي طلب بعد انتهاء فترة التقديم.

وبرنامج املاجستير غدارة جميع البرامج متاحه للطالب والطالبات ما عدا برامج كلية الهندسة - -2

 .فهي خاصة للطالب فقطاألعمال التنفيذي، 

 .يستطيع املتقدم التسجيل في برنامجين؛ دبلوم، وماجستير، وعند قبوله فيهما يخير بين أحدهما- -3

افقة جهة فوعة الرسوم من التفرغ للدكتوراهبرامج املدالاستثناء املوظفين املقبولين في  -4 ، أو مو

 . وذلك ألن هذه البرامج تقدم في الفترة املسائية خارج أوقات الدوام الرسمية العمل للماجستير،

ال يشترط للمقيمين غير السعوديين الراغبين في االلتحاق بالبرامج مدفوعة الرسوم الحصول على  -5

على أن تكون اإلقامة سارية املفعول، وأن يطبق عليهم ما يطبق على  ،منحة رسمية للدراسات العليا

 . من اشتراطات ورسوم دراسية ينالسعودي

 مسؤولية كاملة عن صحة بياناته ووثائقه املدخلة -6
ً
 ، ويحق للعمادة إلغاء طلبهيعتبر املتقدم مسؤوال

 . راسة، ولو بعد انتظامه في الدتهاأو التراجع عن قبوله في حال ثبت عدم صح

بوابة اليجب تحقق جميع شروط القبول املعلن عنها لكل برنامج خالل فترة التقديم على  -7

، وهيئة اللغة اإلنجليزيةللجامعيين، و العامة اإللكترونية، بما في ذلك اختبارات القدرات 

م للمتقدمين على مرحلة الدكتوراه من خريجي التخصصات الصحية
ّ

إفادة البحث املحك ، و

 .، وغيرهابنظام املقررات املاجستير 

حدد له على (، كل ملف في املكان املPDFيقوم املتقدم بتحميل جميع امللفات املطلوبة بصيغة ) -8

 .البوابة اإللكترونية

افقة مبدئية )غير جامعة امللك خالد( جامعات المعيدي املتقدمين من على  -9 ومحاضريها إرفاق مو

 من جامعته. 



 

ة بيانات وسائل التواصل  -10
ّ
، )رقم جواله، بريده الخاصة بهعلى املتقدم أن يحرص على دق

 اإللكتروني(. 

 عند االنتهاء من تعبئة الطلب يتم طباعة أو حفظ البيانات ورقم الطلب. -11

بعد االنتهاء من املرشحين لدخول اختبارات املفاضلة في البرامج التي تشترطها استدعاء  يكون س -12

 تدقيق البيانات والوثائق املدخلة.إجراءات 

افقة جهة إحضار سيكون  -13  )للبرامج غير املدفوعة الرسوم(  عملالمو
ً
إعالن أسماء بعد مطلوبا

 على إشعار القبول املبدئي . املتقدم حصول املقبولين و 

 

 اآلتي:من خالل  التواصل مع عمادة الدراسات العلياعند وجود أي استفسار 

 

 جهات التواصل

2  

 قسم القبول )طالب(
 0172418366 واتساب

 0172419240 هاتف 3

4  

 قسم القبول )طالبات(
 0172414807 واتساب

 0172414883 هاتف 5

 dgs@kku.edu.sa البريد اإللكتروني 6

 
 

 

 مع دعواتنا للجميع بالتوفيق ،،،

mailto:dgs@kku.edu.sa

