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)الثاني( يف برامج الدراسات العليا املدفوعة الرسوم،  إعالن نتائج القبول
 هـ1443للعام اجلامعي وبعض الربامج األكادميية، 

 

ّعمادةّالدراسرررررررااّالامعاّاملاكاخّادمأّ الدّ  ّّيسررررررر ّ 
 
اد شررررررر   ّ سرررررررما ّعنّامنّت

،ّوباضّالبراكجّاألكاديمعخ،ّلمم احلّابراكجّالدراسرررررررررااّالامعاّاددووعخّال سرررررررررو ّلمقبوّل

ّالثالث:ّالداموكااّالاالعخ،ّواداجست ّروالدكتوراه.

 مع ضرورة مراعاة اآلتي:
 

 ما يتعلق مبطابقة الوثائق:
:
ً
ّكنّيو ّاألحررردّالقررراد ّلقبلل  راجدتهدددا  تددد عل اادةددداشة ا ر دددددددددددد    ا أوال ااتررردا ن

اوقّ  و    تاسدددددددددمن ااسدددددددداع  ااو  ة أسددددددددبلق وا    ق    هرررررررررررررررررررر،2/11/1442ادو
ً
  صددددددددبا ا

ةقر عةاشة اا راسددددددددددددداي اادلجا با      ا  امدج  بد  ااظهر  الةقبلا   ب لا  ةسددددددددددددداع  اااا

داش   بددااقررقر  مب   (شا اادد ور اارابع   بلدصدددددددددددددا    والةقبلالي بصددددددددددددداادد  ااقبلل بددا  ةع ا  د

من ثّم وذاك إلجراء مطابق  االثائق  وتلقجع اإلقراراي  ثم اسددددددددت ا قبدددددددددار ااقبلل ا ب  ي  و 

 البرامج ا   لع  اارسلا البرنامج. س اش اارسلا اا راسج 

:نجثا 
ً
وثجق    ااهلر  االط ج (اآلتج : ق ضار أصل جةجع االثائق ةطابق   جب لا ا

  اي  وبهاشة اختبار االغ  اإلنجل ز  اا بللم  ااتلصجاي اادلةج   ااس ل ا  اش     اتخرجا

 في اابرامج اا   تشترطهااواا وراي وا خبراي 

 
ً
سدددددددددددد تم قاغدداء  ا لاعجدد  ا  دد شة أع   في  الةطددابقدد في  ددال عدد ا ا  ضددددددددددددلر  :ثدداا ددا

 ااقبلل وا خذ من قائة  اال تجاط. 

 
ً
  :رابدا

ّ
مسددددددددددؤول مسددددددددددؤواج   امل  عن  دددددددددد   أ  ااطااب وتؤك  على ر ا  امد  تذك

بجاناته ووثائقه  وتحقق جةجع بددددددددددددروط ااقبلل  جه  ورحّق اها ااتراجع عن قبلاه و اغاء طلبه 

 في  ال ثبت اها خ ف ذاك.
 

ّ
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ّ:ّخكهمّاتنبيها

)دامو ّفي اابرامج اآلتجد :  قبلاليقبلا   وا وقدت ال ق  مع ا  سددددددددددددد تم ااتلاصددددددددددددددل في ا1

دامو ّامل رراسررررررررررربررخّال ررررررررررر ، عررخ،ّكرراجسرررررررررررت ّر   ّاداموكرراا،ّاألكنّالسرررررررررررعبرا  ،ّ

كاجسرررررت ّرعمو ّا  اسرررررجّاير ،ّكاجسرررررت ّرامعاسخّالبنررررر ،خ،ّكاجسرررررت ّره دسرررررخّ

ّاألعشاب(  ّالسالكخّوالوسايخّكنّا   ائق،ّكاجست ّرالنعدلخّف ّطج 

مطدددابقددد  (اافصددددددددددددددل اات ةجليا     بشددددددددددددرط اجتجدددا  على ا قبلال  وا قبلالي  ا2

 .من تاررخ ب ء شراستهمقبل س اش اارسلا ااتأك  االثائق 

  على ا  اصددددددددددددل و غ ر ااتربلر   غ ر   لج  ااتربج برامج في ا قبلال  وا قبلالي  ا3

 . شراسج   صل     ة   ا قرراي اات ةجلج  لزمهم اجتجا    اا بللا ااتربلي 

غ ر ا ددددد  لق  اااررددددداضددددددددددددجددددداي ب ظددددداا ا قرراي(وا قبلالي في برندددددامج ا قبلال   ا4

 ده13/11/1442قصاها أ ضار ملا ق  جه  اادةل في م ة ق لزمهم   اارسلا
 

 ما يتعلق بسداد الرسوم الدراسية:
 
ً
اارسددلا اا راسددج  سددجدل  بد  مطابق  االثائق  وااتلقجع على اإلقرار  سدد اش  :أوال

 .اا راساي اادلجا عةاشة لجلشة على ملقع  اش اسواست ا قبدار ااقبلل  و ق آاج  اا

:ثانج 
ً
في ااتأخر في س اش اارسلا اا راسج  البرنامج وتحةجل اإل صال في  ال  ا

 س تم قاغاء ااقبلل وا خذ من قائة  اال تجاط.  ا لاعج  ا   شة أع   

 
ً
ا ساع  اددددد (س اش اارسلا اا راسج  وتحةجل ق صال 24سجة ح ااطااب مهل  ( :ثاا ا

 .ااس اشا  تب أ من     است مه إلبدار ااقبلل ا ب  ي  وبد  ذاك سجلغى طلبه

كعّا أّالبالدّسررررررررررررتووّ دنّي يجّكنّادقبول  ّّنسررررررررررررعقا جاكاخّوبالتكالح خ:ّ

تمو،لّسرررررررررررردادّّخ دكّ،حسرررررررررررراااله ّف ّا أّالبالدّنالذي)ادوظف  ّوادوظفاا(ّوادقبوالاّ

لمتا فّعلىّالتفررالررررررررررررعررلّّو)س ضّتامعمي(،ّال سررررررررررررو ّالرردراسررررررررررررعررخّلمبر رراكجّّارردو ّووائرردّ

ّ.(0172419997ّالتواللّكعّ .يحيىّآلّحشّ )
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وهتيب جبميع  ،اجلامعة تذكّر وتؤكد على أمهية التقيد باالحرتازات الصحية الوقائية

يف العام احلضورية اللقاح  لفايروس كورونا استعداد للدراسة  خذأاملقبولني واملقبوالت بضرورة 

 .ذن اهلل تعاىلإاجلامعي القادم ب
 

 

 وا ستفسار .... ااتلاصل مع عةاشة اا راساي اادلجا من خ ل:

0172414807ّ/طالباا0172418366ّّّّّالامادة:ّّّّّّّطالبّّّّّواتساب

 Dgs@kku.edu.sa  البريدّاملكترو   ّو
ّ

 
 من هنا    لالستعالم عن نتائج القبول يف مجيع الربامج الدخول بالسجل املدني

 

 من هنا      الدخوليصال وحتميل اإلطالع على آلية سداد الرسوم الدراسية لال

mailto:Dgs@kku.edu.sa
https://registration.kku.edu.sa/kku/ui/guest/application_online/index/typeHighApplicationOnlineIndex.faces
https://registration.kku.edu.sa/kku/ui/guest/application_online/index/typeHighApplicationOnlineIndex.faces
https://dps.kku.edu.sa/ar/content/485
https://dps.kku.edu.sa/ar/content/485

