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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 من الزمالء الكرام
يف الأق�سام العلمية والكليات �أن يتمكّنوا من الدخول على البوابة الإلكرتونية ،والبدء
يف تفعيل الطلبات الأكادميية الإلكرتونية للطالب وفق ما جاء فيه.
راجني للجميع دوام التوفيق.
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أوال :ما يتعلق برئيس القسم:
 – 1عند �إدخال الطالب للحركة الأكادميية املطلوبة �ست�صل ر�سالة ن�صية على جوال �سعادة رئي�س  الق�سم ببيانات الطالب ،ونوع احلركة املدخلة ،و�أن عليه اعتمادها.
 -2يقوم �سعادة رئي�س الق�سم بالدخول �إىل النظام الأكادميي وفق اخلطوات الآتية( :النظام الأكادميي ـ معلومات الطلبة ـ املتابعات الأكادميية  -احلركات
الف�صلية � -شا�شة ا�ستعرا�ض احلركات الأكادميية للدرا�سات العليا) ليظهر له بعد ذلك قائمة بالطلبة الذين قاموا بطلب احلركات الأكادميية ،وتكون
حالة الطلب يف البداية ( ُم ْدخل).
 -3يقوم �سعادة رئي�س الق�سم باختيار الطالب الذين �سيتم اعتماد طلباتهم ،ثم يعتمد الطلب بال�ضغط على �أيقونة (اعتماد رئي�س الق�سم) يف �أعلى ال�شا�شة .ويف
حالة عدم املوافقة على احلركة الأكادميية يقوم رئي�س الق�سم بال�ضغط على �أيقونة ( غري مقبول ) و�سيتم �إر�سال ر�سالة ن�صية للطالب تفيده بعدم قبول طلبه .

* يف حال مل يقم رئي�س الق�سم ب�أي �إجراء على الطلب يف مدة (� )10أيام من �إدخال الطلب�  ،سوف ت�صل ر�سالة  (تنبيه) لرئي�س الق�سم
ول�سعادة عميد الكلية �أي�ض ًا ،تفيد ب�أن رئي�س الق�سم مل يتخذ �أي �إجراء على الطلب املدخل.

 -1يقوم �سعادة عميد الكلية �أو رئي�س الق�سم بالدخول �إىل النظام
الأكادميي عن طريق الرابط التايل http://eregapp1/ :
 -2بعد ذلك يتم ال�ضغط على الأيقونات التالية بالتتابع :
�أيقونــــــــة ( معلومات الطالب ) ثـــم ( املتابعات الأكادميية ) ثـــم
( احلركات الف�صلية )
 -3بعد ذلك يتم ال�ضغط على �أيقونة
(ا�ستعرا�ض طلبات احلركات الأكادميية للدرا�سات العليا)
لتظهر بعد ذلك �شا�شة ا�ستعرا�ض الطلبات .
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 -4بعد ذلك تظهر ل�سعادة رئي�س الق�سم قائمة بالطلبة الذين
قاموا بطلب احلركات الأكادميية وتكون حالة الطلب يف البداية
(مدخل) ثم يقوم باختيار الطلبة الذين �سيتم اعتماد طلباتهم
بال�ضغط على �أيقونة (اعتماد رئي�س الق�سم ) .
 -5بعد اعتماد رئي�س الق�سم للحركة الأكادميية للطالب يقوم
�سعادة عميد الكلية باختيار الطلبة الذين �سيتم اعتماد طلباتهم
بال�ضغط على �أيقونة (اعتماد الكلية) يف �أعلى ال�شا�شة .
 -6وباعتماد �سعادة عميد الكلية تكون �إجراءات الطالب قد انتهت
من الكلية  ،وتبقى عملية االعتماد من قبل عمادة الدرا�سات العليا.
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ثانيًا :ما يتعلق بعميد الكلية:
 -1بعد اعتماد رئي�س الق�سم للحركة الأكادميية للطالب �ست�صل ر�سالة ن�صيه على جوال �سعادة عميد الكلية ،تفيد باعتماد رئي�س الق�سم للحركة املدخلة ،و�أن عليه اعتمادها.
 – 2يقوم �سعادة عميد الكلية بالدخول �إىل النظام الأكادميي وفق اخلطوات الآتية( :النظام الأكادميي ـ معلومات الطلبة ـ املتابعات الأكادميية  -احلركات
الف�صلية � -شا�شة ا�ستعرا�ض احلركات الأكادميية للدرا�سات العليا) ليظهر له بعد ذلك قائمة بالطالب الذين مت اعتماد احلركات الأكادميية لهم عن طريق
رئي�س الق�سم ،وتكون حالة الطلب (معتمد من رئي�س الق�سم).
 - 3يقوم �سعادة عميد الكلية باختيار الطالب الذين �سيتم اعتماد طلباتهم ،ثم يعتمد الطلب بال�ضغط على �أيقونة (اعتماد الكلية) يف �أعلى ال�شا�شة .ويف حالة
عدم املوافقة على احلركة الأكادميية يقوم عميد الكلية بال�ضغط على �أيقونة ( غري مقبول ) و�سيتم �إر�سال ر�سالة ن�صية للطالب تفيده بعدم قبول طلبه .

ـ وباعتماد �سعادة عميد الكلية تكون �إجراءات الطلب قد انتهت من الكلية ،وتبقى عملية  االعتماد من ِق َبل عمادة الدرا�سات العليا،
وتفعيل احلركة الأكادميية للطالب على النظام الأكادميي.

 -1يقوم �سعادة عميد الكلية �أو رئي�س الق�سم بالدخول �إىل النظام
الأكادميي عن طريق الرابط التايل http://eregapp1/ :

 -2بعد ذلك يتم ال�ضغط على الأيقونات التالية بالتتابع :
�أيقونــــــــة ( معلومات الطالب ) ثـــم ( املتابعات الأكادميية ) ثـــم
( احلركات الف�صلية )
 -3بعد ذلك يتم ال�ضغط على �أيقونة
(ا�ستعرا�ض طلبات احلركات الأكادميية للدرا�سات العليا)
لتظهر بعد ذلك �شا�شة ا�ستعرا�ض الطلبات .
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 -4بعد ذلك تظهر ل�سعادة رئي�س الق�سم قائمة بالطالب الذين
قاموا بطلب احلركات الأكادميية وتكون حالة الطلب يف البداية
(مدخل) ثم يقوم باختيار الطالب الذين �سيتم اعتماد طلباتهم
بال�ضغط على �أيقونة (اعتماد رئي�س الق�سم ) .
 -5بعد اعتماد رئي�س الق�سم للحركة الأكادميية للطالب يقوم
�سعادة عميد الكلية باختيار الطالب الذين �سيتم اعتماد طلباتهم
بال�ضغط على �أيقونة (اعتماد الكلية) يف �أعلى ال�شا�شة .
 -6وباعتماد �سعادة عميد الكلية تكون �إجراءات الطالب قد انتهت
من الكلية  ،وتبقى عملية االعتماد من قبل عمادة الدرا�سات العليا.

ملحوظتان:

الأوىل :يف حال  مرور ( )15يوم ًا من حني �إدخال الطالب لطلبه ،ومل يتخذ بحقه �أي �إجراء من قبل الكلية ،وبقيت حالة الطلب (مدخل) ف�سوف ت�صل
ر�سالة ملدير النظام الأكادميي بعمادة الدرا�سات العليا ،تفيد بعدم اتخاذ �أي �إجراء على الطلب املدخل؛ لتتخذ العمادة بدورها الإجراء املنا�سب يف هذه
احلالة   .
الثانية :يف حال مرور (� )5أيام من حني اعتماد رئي�س الق�سم للطلب ومل يقم عميد الكلية باعتماده� ،ست�صل ر�سالة ن�صية ملدير النظام الأكادميي بعمادة
الدرا�سات العليا تفيد بعدم اعتماد العميد للطلب؛ لتتخذ العمادة بدورها الإجراء املنا�سب يف هذه احلالة  .
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للتواصل مع عمادة الدراسات العليا
عمادة الدرا�سات العليا
)017(2417611
عميد الدرا�سات العليا
)017(2417503
وكيل عمادة الدرا�سات العليا
)017(2418928
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
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