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التعريف بالدليل

  ت�شعى عمادة الدرا�شات العليا اإىل تطوير جميع تعامالتها واإجراءاتها االأكادميية؛ خدمًة للم�شتفيدين، وم�شايرًة للتطور املتنامي الذي ت�شهده 
اجلامعة، وا�شتجابًة لتطلعات القائمني عليها وعلى راأ�شهم معايل مدير اجلامعة: اأ.د. فالح بن رجاء اهلل ال�شلمي ، ووكيل اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث 

العلمي: د. ماجد بن عبدالكرمي احلربي، وفقهما اهلل.
وُيعّد العمل الذي بني اأيدينا النواة االأوىل مل�شروع متكامل �شرعت فيه عمادة الدرا�شات العليا باجلامعة، وهو عبارة عن : نقل جميع التعامالت   
الورقية اإىل تعامالت اإلكرتونية، وهذه املرحلة االأوىل ت�شتمل على جمموعة من العمليات االإلكرتونية الرئي�شة، وهي: )تاأجيل القبول، تاأجيل الدرا�شة، 

حذف املقررات(.
وياأتي هذا الدليل االإر�شادي �شمن �شل�شلة من االأدلة االإجرائية واالإر�شادية التي ت�شعى عمادة الدرا�شات العليا اإىل اإعدادها؛ من اأجل تطوير   

وحت�شني العمل، والوفاء مبتطلبات طالب الدرا�شات العليا، والو�شول اإىل م�شتويات عالية ومتقدمة يف اأداء وتنفيذ املهام املوكلة اإليها.

ويهدف اإىل: 
1( تي�شري اإجراءات طالب/طالبات الدرا�شات العليا، وت�شريع اإجنازها. 

2( توحيد االإجراءات النظامية للحركات االأكادميية وتنظيمها.
3( �شهولة متابعة الطالب لطلباتهم االأكادميية عن طريق البوابة االإلكرتونية.

4( توثيق واأر�شفة الطلبات االأكادميية اإلكرتونيًا.
 

يتمّكن  اأن  لناأمل  الدليل  هذا  ن�شع  اإذ  العليا  الدرا�شات  عمادة  يف  واإننا   
الطالب/الطالبات من الدخول على البوابة االإلكرتونية، والبدء يف تفعيل طلباتهم 

االأكادميية وفق ما جاء فيه .

راجني للجميع دوام التوفيق. 
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أهداف الدراسات العليا

تهدف الدرا�شات العليا اإىل حتقيق االأغرا�ض االآتية :
1- العناية بالدرا�شات االإ�شالمية والعربية والتو�شع يف بحوثها والعمل على ن�شرها.

املتخ�ش�شة  الدرا�شات  طريق  عن  فروعها،  بكافة  االإن�شانية  املعرفة  اإثراء  يف  االإ�شهام   -2
والبحث اجلاد؛ للو�شول اإىل اإ�شافات علمية وتطبيقية مبتكرة، والك�شف عن حقائق جديدة.
3- متكني الطالب املتميزين من حملة ال�شهادات اجلامعية من موا�شلة درا�شاتهم العليا حمليًا.
4- اإعداد الكفايات العلمية واملهنية املتخ�ش�شة، وتاأهيلهم تاأهياًل عاليًا يف جماالت املعرفة 

املختلفة.
اإىل  ودفعهم  والتقنية،  للعلم  ال�شريع  التقدم  م�شايرة  على  العلمية  الكفايات  ت�شجيع   -5

االإبداع واالبتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه ملعاجلة ق�شايا املجتمع ال�شعودي.
6- االإ�شهام يف حت�شني م�شتوى برامج املرحلة اجلامعية؛ لتتفاعل مع برامج الدرا�شات العليا .
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أواًل: تأجيل القبول 

تأجيل القبول:
مدة ال تتجاوز ف�شلني درا�شيني، مُتنح للطالب بعد قبوله، وقبل ت�شجيله للمقررات.

حيث تن�ّض املادة )21( من الالئحة املوحدة للدرا�شات العليا على اأنه:
يجوز مبوافقة جمل�ض الق�شم املخت�ض وعميدي الكلية والدرا�شات العليا تاأجيل قبول الطالب، عل�ى اأالَّ تتجاوز م�دة الت�اأجيل ف�ش�لي�ن درا�شيني ، وال حتت�شب 

مدة التاأجيل �شمن احلد االأق�شى ملدة احل�شول على الدرجة.

• االأكادميي 	 التقومي  يف  املبّينة  الزمنية  املدة  وخالل  الدرا�شة،  بدء  قبل  العليا،  الدرا�شات  عمادة  اإىل  اإلكرتونًيا  القبول  تاأجيل  بطلب  الطالب  يتقدم 
اخلا�ض بالعمادة .

• ُير�شل الطلب اإىل الكلية املعنية، وبدورها حتيله اإىل الق�شم املخت�ّض، ثم ترفع من جمل�ض الق�شم بالتو�شية املنا�شبة اإىل عميد الكلية، ومنه اإىل عمادة 	
الدرا�شات العليا لالعتماد النهائي. 

ملحوظتان :
� اإذا جتاوزت املدة ف�شلني درا�شيني يلغى قبول الطالب، وله اأن يتقدم مرة اأخرى وفق �شروط االلتحاق للت�شجيل اجلديد.

ل حني التحاقه بالدرا�شة كل ما يطبق على الطالب امللتحقني بالربنامج يف ال�شنة اجلديدة. � ُيطبق على الطالب املوؤجِّ

اإلجراءات
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ثانيًا: تأجيل الدراسة 

تأجيل الدراسة:
مدة مُتنح للطالب بعد اجتيازه ما ال يقل عن ف�شل درا�شي، وقبل الف�شل املطلوب تاأجيله مبا ال يقل عن اأ�شبوعني،.

فاملادة )22( من الالئحة املوحدة للدرا�شات العليا تن�ض على اأنه :
يجوز مبوافقة جمل�ض الق�شم املخت�ض وعميدي الكلية والدرا�شات العليا تاأجيل درا�شة الطالب وفق ما ياأتي:

1-اأن يكون الطالب قد اجتاز ف�شاًل درا�شيًا اأو اأكرث، اأو اأجنز قدرًا منا�شبًا من الر�شالة.
2-اأالَّ يتجاوز جمموع مدة التاأجيل اأربعة ف�شول درا�شية ) �شنتني درا�شيتني(.

م بطلب التاأجيل قبل بداية الف�شل الدرا�شي مبا ال يقل عن اأ�شبوعني. 3-اأن يتقدَّ
4-ال حُتت�شب مدة التاأجيل �شمن احلد االأق�شى ملدة احل�شول على الدرجة.

• يتم التن�شيق بني الطالب واملر�شد العلمي اأو امل�شرف.	
• يتقدم الطالب بطلب التاأجيل اإىل الق�شم املخت�ض عرب البوابة االإلكرتونية، وخالل املدة الزمنية املبينة يف التقومي االأكادميي اخلا�ض بعمادة الدرا�شات العليا.	
• يتم عر�ض الطلب على جمل�ض الق�شم، ثم يرفع اإىل عميد الكلية، ومنه اإىل عمادة الدرا�شات العليا.	

ملحوظتان:
ل بعد انتهاء مدة التاأجيل كل ما يطبق على الطالب يف الف�شل الذي �شيلتحق به. � ُيطبق على الطالب املوؤجِّ

� يجوز للطالب املكلف بدرا�شة مقررات تكميلية تاأجيل مقررات الف�شل الدرا�شي وفق ال�شوابط ال�شابقة يف هذه املادة وقواعدها التنفيذية على اأال يزيد 
هذا التاأجيل عن ف�شلني درا�شيني ، وال يحت�شب هذا الف�شل الدرا�شي �شمن املدد امل�شار اإليها يف الفقرة )2( من هذه املادة، وال �شمن احلد االأق�شى للمدة 

املقررة الجتياز املقررات التكميلية امل�شار اإليها يف املادة )18( من الئحة الدرا�شات العليا .

اإلجراءات
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ثالثًا: حذف المقررات

الحذف أو االعتذار:
طلب حذف جميع مقررات الف�شل الدرا�شي بعد ت�شجيلها، وقبل االختبار النهائي .

املادة )23( من الالئحة املوحدة للدرا�شات العليا تن�ض على اأنه:
يجوز اأن يحذف الطالب جميع مقررات الف�شل الدرا�شي وفق ما ياأتي:

م بطلب احلذف قبل االختبار النهائي . 1 - اأن يتقدَّ
 2- موافقة جمل�ض الق�شم وعميدي الكلية والدرا�شات العليا.

 3- اأالَّ يكون هذا الف�شل الدرا�شي �شمن الُفر�ض االإ�شافية.
 4- ُيحت�شب هذا الف�شل الدرا�شي �شمن مدد التاأجيل امل�شار اإليها يف املادة )22(.

• يتم التن�شيق بني الطالب واملر�شد العلمي اأو امل�شرف.	
• يتقدم الطالب بطلب احلذف اإىل الق�شم املخت�ض قبل بداية االختبارات النهائية عرب البوابة االإلكرتونية، وخالل املدة الزمنية املبينة يف التقومي 	

االأكادميي اخلا�ض بعمادة الدرا�شات العليا.
• اأكرث؛ نظًرا الأن الدرا�شة يف برامج الدرا�شات العليا 	 اأو  اأن يحذف مقرًرا واحًدا  يكون احلذف لف�شل درا�شي كامل بجميع مقرراته، وال يجوز للطالب 

بالنظام الف�شلي ولي�شت بال�شاعات. 
• يتم عر�ض الطلب على جمل�ض الق�شم، ثم يرفع اإىل عميد الكلية، ومنه اإىل عميد الدرا�شات العليا.	

اإلجراءات
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ملحوظتان:
- ُيطبق على الطالب بعد انتهاء مدة احلذف كل ما يطبق على الطالب يف الف�شل الذي �شيلتحق به.

- يجوز للطالب اأثناء درا�شته للمقررات التكميلية حذف مقررات الف�شل الدرا�شي وفق ال�شوابط ال�شابقة يف هذه املادة وقواعدها التنفيذية، وال يحت�شب 
حذف الف�شل �شمن احلد االأق�شى للمدة املقررة الجتياز املقررات التكميلية امل�شار اإليها يف املادة )18( وهي ثالثة ف�شول درا�شية.

التقويم األكاديمي الخاص بالحركات األكاديمية

نوع احلركةت
وقته�ا

اإىلمن

قبل الدرا�شة باأ�شبوعنيا�شتالم اإ�شعار القبول النهائيتاأجيل القبول1

قبل بدء الف�شل املراد تاأجيله باأ�شبوعنياأول الف�شل الذي ي�شبق الف�شل املطلوب تاأجيلهتاأجيل الدرا�شة2

قبل االختبارات النهائية باأ�شبوعنيبعد ت�شجيل املقررات الدرا�شيةحذف مقررات الف�شل3
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خطوات الدخول إلى الحركات األكاديمية للطالب عبر البوابة اإللكترونية

1- يقوم الطالب بالدخول اإىل �شفحته على البوابة 
االإلكرتونية عن طريق الرابط التايل

https://registration.kku.edu.sa/kku/init

2- يقوم الطالب بعد الدخول اإىل �شفحته بال�شغط 
على اأيقونة ) خدماتي (

ثم يختار اأيقونة ) اإدخال حركات اأكادميية ( .
3- يقوم الطالب باختيار احلركة االأكادميية املتاحة التي يرغب التقدمي عليها ح�شب ما هو مو�شح

4- يقوم الطالب باختيار ال�شبب من القائمة املن�شدلة

5- يقوم الطالب ب�شرح ال�شبب يف �شندوق تو�شيح ال�شبب

6- يقوم الطالب بتحميل ملف مربرات احلركة االأكادميية ب�شيغة 
اختياري وهو   ) امللف  اخرت   ( زر  طريق  عن   PDF

7- يقوم الطالب بال�شغط على زر ) التايل ( لتظهر له 
بعد ذلك �شا�شة تفا�شيل احلركة االأكادميية املطلوبة
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خطوات الدخول إلى الحركات األكاديمية للطالب عبر البوابة اإللكترونية

8- يقوم الطالب بال�شغط على زر ) حفظ ( 
لتظهر له �شا�شة اإدخال رمز التحقق
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خطوات الدخول إلى الحركات األكاديمية للطالب عبر البوابة اإللكترونية

9- يقوم الطالب باإدخال رمز التحقق الذي �شوف ي�شله على جواله عرب ر�شالة ن�شية كما هو مو�شح

10- بعد اإدخال رمز التحقق يقوم الطالب بال�شغط على كلمة ) تاأكيد ( لتظهر له الر�شالة التالية

اإدخال  مت  قد  يكون  وبذلك   ) اإنهاء   ( زر  على  بال�شغط  الطالب  يقوم   -11
الطلب بنجاح و�شيتم عمل االإجراءات الالزمة عليه من قبل الق�شم والكلية
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خطوات الدخول إلى الحركات األكاديمية للطالب عبر البوابة اإللكترونية

الطالب  ي��ق��وم  امل��دخ��ل  ال��ط��ل��ب  ح��ال��ة  ملتابعة   -12
عن  االإلكرتونية  البوابة  على  �شفحته  اإىل  بالدخول 

طريق الرابط
https://registration.kku.edu.sa/kku/init

احلركة  له  لتظهر   ) طلباتي   ( اأيقونة  على  وال�شغط 
االأكادميية وحالتها .
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معلومات مهمة لطالب الدراسات العليا

لوائح وأنظمة

تن�ّض املادة )36( من الالئحة املوحدة للدرا�شات العليا يف اجلامعات على اأن:
1- املدة املقررة للح�شول على درجة املاج�شتري، ال تقل عن اأربعة ف�شول درا�شية، وال تزيد عن ثمانية ف�شول درا�شية، وال حُت�شب الف�شول ال�شيفية �شمن 

هذه املدة.
2- املدة املقررة للح�شول على درجة الدكتوراه، ال تقل عن �شتة ف�شول درا�شية، وال تزيد عن ع�شرة ف�شول درا�شية، وال حُت�شب الف�شول ال�شيفية �شمن 

هذه املدة.

كما تن�ّض املادة )37( من الالئحة املوحدة للدرا�شات العليا يف اجلامعات على اأنه: 
حُت�شب املدة الق�شوى للح�شول على الدرجة العلمية، من بداية الت�شجيل يف مقررات الدرا�شات العليا، وحتى تاريخ تقدمي امل�شرف على الطالب تقريرًا اإىل 

رئي�ض الق�شم مرفقًا به ن�شخة من الر�شالة، اأو اأي متطلبات اأخرى لربناجمه.

وتن�ّض املادة )39( من الالئحة املوحدة للدرا�شات العليا يف اجلامعات على اأنه:
ال يتخ�رج الط�الب اإالَّ ب�ع�د اإنه�اء متط�لبات ال�درج�ة الع�لم�ية، ومبعدل تراكمي ال يقل عن )جيد جدًا(.
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للتواصل مع عمادة الدراسات العليا

عمادة الدرا�شات العليا
2417764)017(عميد الدرا�شات العليا

2418368)017(وكيل عمادة الدرا�شات العليا
2419525)017(وكيل عمادة الدار�شات العليا لل�شوؤون الفنية

2419997)017(مدير االإدارة
2418999)017(مدير النظام االأكادميي
2418367)017(مدير القبول والت�شجيل

املركز اجلامعي لدرا�شة الطالبات
2414709)017(وكيلة عمادة الدرا�شات العليا

2414788)017(مديرة االإدارة
2414807)017(القبول والت�شجيل

�شوؤون الطالبات
)017(2414812
)017(2414883



15 w w w . k k u . e d u . s a

مع دعائنا للجميع بالتوفيق،،،



www. k k u . e d u . s a

dgs@kku.edu.sa
الفاك�ض/ 2417600)017(
�ض.ب/25145  اأبها 61421

www.facebook.com/dgskk
   www.twitter.com/dgskku


