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التعريف بالدليل
ً
خدمة للم�ستفيدين ،وم�ساير ًة للتطور املتنامي الذي ت�شهده
ت�سعى عمادة الدرا�سات العليا �إىل تطوير جميع تعامالتها و�إجراءاتها الأكادميية؛
ً
وا�ستجابة لتطلعات القائمني عليها وعلى ر�أ�سهم معايل مدير اجلامعة� :أ.د .فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي  ،ووكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
اجلامعة،
العلمي :د .ماجد بن عبدالكرمي احلربي ،وفقهما اهلل.
ويُعدّ العمل الذي بني �أيدينا النواة الأوىل مل�شروع متكامل �شرعت فيه عمادة الدرا�سات العليا باجلامعة ،وهو عبارة عن  :نقل جميع التعامالت
الورقية �إىل تعامالت �إلكرتونية ،وهذه املرحلة الأوىل ت�شتمل على جمموعة من العمليات الإلكرتونية الرئي�سة ،وهي( :ت�أجيل القبول ،ت�أجيل الدرا�سة،
حذف املقررات).
وي�أتي هذا الدليل الإر�شادي �ضمن �سل�سلة من الأدلة الإجرائية والإر�شادية التي ت�سعى عمادة الدرا�سات العليا �إىل �إعدادها؛ من �أجل تطوير
وحت�سني العمل ،والوفاء مبتطلبات طالب الدرا�سات العليا ،والو�صول �إىل م�ستويات عالية ومتقدمة يف �أداء وتنفيذ املهام املوكلة �إليها.

ويهدف �إىل:

 )1تي�سري �إجراءات طالب/طالبات الدرا�سات العليا ،وت�سريع �إجنازها.
 )2توحيد الإجراءات النظامية للحركات الأكادميية وتنظيمها.
� )3سهولة متابعة الطالب لطلباتهم الأكادميية عن طريق البوابة الإلكرتونية.
 )4توثيق و�أر�شفة الطلبات الأكادميية �إلكرتوني ًا.

و�إننا يف عمادة الدرا�سات العليا �إذ ن�ضع هذا الدليل لن�أمل �أن يتمكّن
الطالب/الطالبات من الدخول على البوابة الإلكرتونية ،والبدء يف تفعيل طلباتهم
الأكادميية وفق ما جاء فيه .
راجني للجميع دوام التوفيق.
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أهداف الدراسات العليا
تهدف الدرا�سات العليا �إىل حتقيق الأغرا�ض الآتية :
 -1العناية بالدرا�سات الإ�سالمية والعربية والتو�سع يف بحوثها والعمل على ن�شرها.
 -2الإ�سهام يف �إثراء املعرفة الإن�سانية بكافة فروعها ،عن طريق الدرا�سات املتخ�ص�صة
والبحث اجلاد؛ للو�صول �إىل �إ�ضافات علمية وتطبيقية مبتكرة ،والك�شف عن حقائق جديدة.
 -3متكني الطالب املتميزين من حملة ال�شهادات اجلامعية من موا�صلة درا�ساتهم العليا حملي ًا.
� -4إعداد الكفايات العلمية واملهنية املتخ�ص�صة ،وت�أهيلهم ت�أهي ًال عالي ًا يف جماالت املعرفة
املختلفة.
 -5ت�شجيع الكفايات العلمية على م�سايرة التقدم ال�سريع للعلم والتقنية ،ودفعهم �إىل
الإبداع واالبتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه ملعاجلة ق�ضايا املجتمع ال�سعودي.
 -6الإ�سهام يف حت�سني م�ستوى برامج املرحلة اجلامعية؛ لتتفاعل مع برامج الدرا�سات العليا .
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أو ً
ال :تأجيل القبول
تأجيل القبول:

مدة ال تتجاوز ف�صلني درا�سيني ،تمُ نح للطالب بعد قبوله ،وقبل ت�سجيله للمقررات.

تن�ص املادة ( )21من الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا على �أنه:
حيث ّ

يجوز مبوافقة جمل�س الق�سم املخت�ص وعميدي الكلية والدرا�سات العليا ت�أجيل قبول الطالب ،علـى �أ َّ
ال تتجاوز مـدة التـ�أجيل ف�صـليـن درا�سيني  ،وال حتت�سب
مدة الت�أجيل �ضمن احلد الأق�صى ملدة احل�صول على الدرجة.

اإلجراءات
•يتقدم الطالب بطلب ت�أجيل القبول �إلكرتون ًيا �إىل عمادة الدرا�سات العليا ،قبل بدء الدرا�سة ،وخالل املدة الزمنية املب ّينة يف التقومي الأكادميي
اخلا�ص بالعمادة .
املخت�ص ،ثم ترفع من جمل�س الق�سم بالتو�صية املنا�سبة �إىل عميد الكلية ،ومنه �إىل عمادة
• ُير�سل الطلب �إىل الكلية املعنية ،وبدورها حتيله �إىل الق�سم
ّ
الدرا�سات العليا لالعتماد النهائي.

ملحوظتان :

ـ �إذا جتاوزت املدة ف�صلني درا�سيني يلغى قبول الطالب ،وله �أن يتقدم مرة �أخرى وفق �شروط االلتحاق للت�سجيل اجلديد.
ـ ُيطبق على الطالب امل� ِّؤجل حني التحاقه بالدرا�سة كل ما يطبق على الطالب امللتحقني بالربنامج يف ال�سنة اجلديدة.
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ثانيًا :تأجيل الدراسة
تأجيل الدراسة:

مدة تمُ نح للطالب بعد اجتيازه ما ال يقل عن ف�صل درا�سي ،وقبل الف�صل املطلوب ت�أجيله مبا ال يقل عن �أ�سبوعني.،

فاملادة ( )22من الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا تن�ص على �أنه :

يجوز مبوافقة جمل�س الق�سم املخت�ص وعميدي الكلية والدرا�سات العليا ت�أجيل درا�سة الطالب وفق ما ي�أتي:
�-1أن يكون الطالب قد اجتاز ف�ص ًال درا�سي ًا �أو �أكرث� ،أو �أجنز قدر ًا منا�سب ًا من الر�سالة.
�-2أ َّ
ال يتجاوز جمموع مدة الت�أجيل �أربعة ف�صول درا�سية ( �سنتني درا�سيتني).
�-3أن يتقدَّ م بطلب الت�أجيل قبل بداية الف�صل الدرا�سي مبا ال يقل عن �أ�سبوعني.
-4ال تحُ ت�سب مدة الت�أجيل �ضمن احلد الأق�صى ملدة احل�صول على الدرجة.

اإلجراءات
•يتم التن�سيق بني الطالب واملر�شد العلمي �أو امل�شرف.
•يتقدم الطالب بطلب الت�أجيل �إىل الق�سم املخت�ص عرب البوابة الإلكرتونية ،وخالل املدة الزمنية املبينة يف التقومي الأكادميي اخلا�ص بعمادة الدرا�سات العليا.
•يتم عر�ض الطلب على جمل�س الق�سم ،ثم يرفع �إىل عميد الكلية ،ومنه �إىل عمادة الدرا�سات العليا.

ملحوظتان:

ـ ُيطبق على الطالب امل� ِّؤجل بعد انتهاء مدة الت�أجيل كل ما يطبق على الطالب يف الف�صل الذي �سيلتحق به.
ـ يجوز للطالب املكلف بدرا�سة مقررات تكميلية ت�أجيل مقررات الف�صل الدرا�سي وفق ال�ضوابط ال�سابقة يف هذه املادة وقواعدها التنفيذية على �أال يزيد
هذا الت�أجيل عن ف�صلني درا�سيني  ،وال يحت�سب هذا الف�صل الدرا�سي �ضمن املدد امل�شار �إليها يف الفقرة ( )2من هذه املادة ،وال �ضمن احلد الأق�صى للمدة
املقررة الجتياز املقررات التكميلية امل�شار �إليها يف املادة ( )18من الئحة الدرا�سات العليا .
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ثالثًا :حذف المقررات
الحذف أو االعتذار:

طلب حذف جميع مقررات الف�صل الدرا�سي بعد ت�سجيلها ،وقبل االختبار النهائي .

املادة ( )23من الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا تن�ص على �أنه:

يجوز �أن يحذف الطالب جميع مقررات الف�صل الدرا�سي وفق ما ي�أتي:
� - 1أن يتقدَّ م بطلب احلذف قبل االختبار النهائي .
 -2موافقة جمل�س الق�سم وعميدي الكلية والدرا�سات العليا.
� -3أ َّ
ال يكون هذا الف�صل الدرا�سي �ضمن الفُر�ص الإ�ضافية.
ُ -4يحت�سب هذا الف�صل الدرا�سي �ضمن مدد الت�أجيل امل�شار �إليها يف املادة (.)22

اإلجراءات
•يتم التن�سيق بني الطالب واملر�شد العلمي �أو امل�شرف.
•يتقدم الطالب بطلب احلذف �إىل الق�سم املخت�ص قبل بداية االختبارات النهائية عرب البوابة الإلكرتونية ،وخالل املدة الزمنية املبينة يف التقومي
الأكادميي اخلا�ص بعمادة الدرا�سات العليا.
نظرا لأن الدرا�سة يف برامج الدرا�سات العليا
•يكون احلذف لف�صل درا�سي كامل بجميع مقرراته ،وال يجوز للطالب �أن يحذف مقر ًرا واحدً ا �أو �أكرث؛ ً
بالنظام الف�صلي ولي�ست بال�ساعات.
•يتم عر�ض الطلب على جمل�س الق�سم ،ثم يرفع �إىل عميد الكلية ،ومنه �إىل عميد الدرا�سات العليا.
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ملحوظتان:

 ُيطبق على الطالب بعد انتهاء مدة احلذف كل ما يطبق على الطالب يف الف�صل الذي �سيلتحق به. يجوز للطالب �أثناء درا�سته للمقررات التكميلية حذف مقررات الف�صل الدرا�سي وفق ال�ضوابط ال�سابقة يف هذه املادة وقواعدها التنفيذية ،وال يحت�سبحذف الف�صل �ضمن احلد الأق�صى للمدة املقررة الجتياز املقررات التكميلية امل�شار �إليها يف املادة ( )18وهي ثالثة ف�صول درا�سية.

التقويم األكاديمي الخاص بالحركات األكاديمية
وقتهـا
ت

نوع احلركة

من

�إىل

1

ت�أجيل القبول

ا�ستالم �إ�شعار القبول النهائي

قبل الدرا�سة ب�أ�سبوعني

2

ت�أجيل الدرا�سة

�أول الف�صل الذي ي�سبق الف�صل املطلوب ت�أجيله

قبل بدء الف�صل املراد ت�أجيله ب�أ�سبوعني

3

حذف مقررات الف�صل

بعد ت�سجيل املقررات الدرا�سية

قبل االختبارات النهائية ب�أ�سبوعني
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خطوات الدخول إلى الحركات األكاديمية للطالب عبر البوابة اإللكترونية
 -1يقوم الطالب بالدخول �إىل �صفحته على البوابة
الإلكرتونية عن طريق الرابط التايل
https://registration.kku.edu.sa/kku/init

 -2يقوم الطالب بعد الدخول �إىل �صفحته بال�ضغط
على �أيقونة ( خدماتي )
ثم يختار �أيقونة ( �إدخال حركات �أكادميية ) .

 -3يقوم الطالب باختيار احلركة الأكادميية املتاحة التي يرغب التقدمي عليها ح�سب ما هو مو�ضح
 -4يقوم الطالب باختيار ال�سبب من القائمة املن�سدلة

 -5يقوم الطالب ب�شرح ال�سبب يف �صندوق تو�ضيح ال�سبب

 -6يقوم الطالب بتحميل ملف مربرات احلركة الأكادميية ب�صيغة
 PDFعن طريق زر ( اخرت امللف ) وهو اختياري

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

 -8يقوم الطالب بال�ضغط على زر ( حفظ )
لتظهر له �شا�شة �إدخال رمز التحقق

10
10
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خطوات الدخول إلى الحركات األكاديمية للطالب عبر البوابة اإللكترونية

 -9يقوم الطالب ب�إدخال رمز التحقق الذي �سوف ي�صله على جواله عرب ر�سالة ن�صية كما هو مو�ضح
 -10بعد �إدخال رمز التحقق يقوم الطالب بال�ضغط على كلمة ( ت�أكيد ) لتظهر له الر�سالة التالية

 -11يقوم الطالب بال�ضغط على زر ( �إنهاء ) وبذلك يكون قد مت �إدخال
الطلب بنجاح و�سيتم عمل الإجراءات الالزمة عليه من قبل الق�سم والكلية
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خطوات الدخول إلى الحركات األكاديمية للطالب عبر البوابة اإللكترونية

 -12ملتابعة ح��ال��ة ال��ط��ل��ب امل��دخ��ل ي��ق��وم الطالب
بالدخول �إىل �صفحته على البوابة الإلكرتونية عن
طريق الرابط
https://registration.kku.edu.sa/kku/init

وال�ضغط على �أيقونة ( طلباتي ) لتظهر له احلركة
الأكادميية وحالتها .

12
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معلومات مهمة لطالب الدراسات العليا
لوائح وأنظمة
تن�ص املادة ( )36من الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات على �أن:
ّ

 -1املدة املقررة للح�صول على درجة املاج�ستري ،ال تقل عن �أربعة ف�صول درا�سية ،وال تزيد عن ثمانية ف�صول درا�سية ،وال تحُ �سب الف�صول ال�صيفية �ضمن
هذه املدة.
 -2املدة املقررة للح�صول على درجة الدكتوراه ،ال تقل عن �ستة ف�صول درا�سية ،وال تزيد عن ع�شرة ف�صول درا�سية ،وال تحُ �سب الف�صول ال�صيفية �ضمن
هذه املدة.

تن�ص املادة ( )37من الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات على �أنه:
كما ّ

تحُ �سب املدة الق�صوى للح�صول على الدرجة العلمية ،من بداية الت�سجيل يف مقررات الدرا�سات العليا ،وحتى تاريخ تقدمي امل�شرف على الطالب تقرير ًا �إىل
رئي�س الق�سم مرفق ًا به ن�سخة من الر�سالة� ،أو �أي متطلبات �أخرى لربناجمه.

وتن�ص املادة ( )39من الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات على �أنه:
ّ

ال يتخـرج الطـالب �إ َّ
ال بـعـد �إنهـاء متطـلبات الـدرجـة العـلمـية ،ومبعدل تراكمي ال يقل عن (جيد جد ًا).
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للتواصل مع عمادة الدراسات العليا
عمادة الدرا�سات العليا
)017(2417764
عميد الدرا�سات العليا
)017(2418368
وكيل عمادة الدرا�سات العليا
)017(2419525
وكيل عمادة الدار�سات العليا لل�ش�ؤون الفنية
)017(2419997
مدير الإدارة
)017(2418999
مدير النظام الأكادميي
)017(2418367
مدير القبول والت�سجيل
املركز اجلامعي لدرا�سة الطالبات
)017(2414709
وكيلة عمادة الدرا�سات العليا
)017(2414788
مديرة الإدارة
)017(2414807
القبول والت�سجيل
)017(2414812
�ش�ؤون الطالبات
)017(2414883
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مع دعائنا للجميع بالتوفيق،،،
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dgs@kku.edu.sa

)017(2417600 /الفاك�س
61421  �أبها25145/ب.�ص
www.facebook.com/dgskk
   www.twitter.com/dgskku

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

