
 

    

 لكترونيةللتقديم عبر البوابة اإلأهم املعلومات 

  بوابة القبول اإللكترونية من خاللالتقديم  أيبد

افق من صباح يوم ال   هـ 1/12/1442حد املو

افق  مساء يوم السبت حتىويستمر    هـ 13/1/1443املو
 :شروط وضوابط عامة

 .الجامعة وخارجهاعلى الطالب/ الطالبة التقيد باآلداب اإلسالمية داخل  .1

 فما فوق.الثانوية السعودية أن يكون الطالب/الطالبة حاصل على الشهادة  .2

 ملعرفة الساعات املعتمدة من وزارة الخدمة املدنية. الدبلوم الدراسيةعلى خطط  االطالععلى الطالب  .3

( وتعتبر املواد الواردة في الدليل لطالب وطالبات جامعة امللك خالد الحقوق والواجبات )دليلتخضع الدبلومات للوائح الواردة في  .4

 عامة مقيدة بالشروط الخاصة بالدبلومات املذكورة أدناه.

 بالزي الرسمي خالل ساعات الدراسة والتدريب.الطالب/ الطالبة االلتزام  .5

 لذلك حسب الئحة  األكاديمية، فإن من حق الجامعة اتخاذ ما مخالفات األنظمة إحدىطالب/الطالبة في حال ارتكاب ال .6
ً
تراه مناسبا

 .خالد(الحقوق والواجبات لطالب وطالبات جامعة امللك  )دليلالتأديب والتظلم الواردة في 

 في تلك املادة. يتم استبعاد الطالب وحرمانه من دخول االختبار %25في حال تجاوز نسبة الغياب  .7
ً
 النهائي ويعتبر راسبا

 :حسب الالئحة املعتمدة الضوابط املالية

 القيمة املضافة. لضربيهجميع الرسوم شاملة  .1

 .يجب أن يكون السداد في الفترة املحددة واملعلنة على املوقع اإللكتروني والقنوات الرسمية .2

 :رسوم الدبلوم على دفعات كالتالي توزع .3

o  ريال  5000الدفعة األولى / يدفع الطالب بعد القبول النهائي مبلغ 

o قبل بداية كل فصل في الفترة املحددة من الجامعة / يتم استكمال ودفع بقية الرسوم الدفعة الثانية. 

 .( ريال500في حال الرسوب يتطلب دفع رسوم اإلعادة )اختبار بديل( مقابل رسم مادي قدرة ) .4

 (SA6515000999121727240008على حساب عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر ببنك البالد )يتم إيداع الرسوم  .5

 ( ريال رسوم التسجيل في حالة انسحاب الطالب من البرنامج حسب الالئحة املعتمدة.1000سيتم خصم مبلغ )، و    

  15 االستردادعمادة وتستغرق معاملة اليتم استرداد الرسوم عن طريق مراجعة القسم املالي ب .6
ً
 .يوما

 أو حرمانه في املقررات أو انقطاعه عن الدراسة. ال .7
ً
 يحق للطالب استرداد الرسوم عند فصله تأديبيا



 

 

 

 

 مع العمادة من خالل اآلتي:التواصل نرجو عند وجود أي استفسار 

 قنوات التواصل

0172414809 
قسم القبول  واتساب

 1 )طالب(
 هاتف

قسم القبول  واتساب 0172415272

 2 )طالبات(
 هاتف 0172419364

)طالب( واتسابهاتف  0172414741  قسم القبول  

 )الفروع(
3 

 هاتف واتساب )طالبات( 0172415260

Training-dcsce@kku.edu.sa 4 البريد االلكتروني 

 

-مالحظة:   

(. 0172418367راحات التواصل مع مدير القبول والتسجيل على الرقم وتساب )للشكاوى واالقت  

.(0172414902الفني التواصل على الرقم وتساب ) للدعم  

 سوف يكون الرد على الهاتف خالل وقت الدوام الرسمي.

 مع دعائنا لكم بالتوفيق 


