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دليل القبول والت�سجيل للعام اجلامعي  1439 - 1438هـ

االفتتاحية
احلمد هلل وحده وال�صالة وال�سالم على خري خلقه نبينا حممد و�آله و�صحبه �أجمعني � ،أما بعد..
يف هذا الع�صر امليمون ع�صر خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن نايف بن عبدالعزيز وويل ويل عهده �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �شهد التعليم العايل اهتمام ًا منقطع
النظري من لدن قيادتنا احلكيمة ،وقد جتلى ذلك االهتمام يف الدعم ال�سخي غري املحدود للتعليم العايل  ،ويف حر�ص القيادة على توفري
الإمكانات املادية والب�شرية للرقي بجامعاتنا حتي تناف�س على امل�ستوى العاملي ،كما جتلى هذا االهتمام يف حتفيز العاملني يف التعليم العايل
لبذل اجلهد دون كلل �أو ملل يف ا�ستقطاب املميزين من �أبناء وبنات اململكة حتى تتم رعايتهم واالهتمام بهم وا�ستثمارهم خري ا�ستثمار يعود
نفعه على املجتمع ال�سعودي .وللوطن و�أبنائه �أن يتباهون ويفتخرون بهذا االهتمام.
يف التعليم العايل يتم بناء الإن�سان وا�ستثمار طاقاته �إىل �أق�صى حد ممكن يف برامج نوعية تدفع للمجتمع خريجني ي�سهمون يف التنمية ال�شاملة للمجتمع .و�إننا يف جامعة
امللك خالد ومن هذا التوجيه الكرمي ال ن�ألوا جهد ًا يف تبني وحتقيق هذه التطلعات الكرمية لقيادتنا الر�شيدة ،حيث ان�صب اهتمامنا يف ال�سنوات الأخرية على تطوير برامج الدرا�سات
ً
نوعية يف عدد الربامج ؛ فقد زاد عدد برامج الدرا�سات العليا من (� )19إىل ( )50برناجم ًا .كما زاد عدد املقاعد املتاحة للدرا�سات
العليا كم ًا وكيف ًا ؛حيث �شهدت ال�سنوات الأخرية قفز ًة
العليا من  400مقعد �إىل  2500مقعد .كما �أ�صدرنا التعليمات لعمداء الكليات وجمال�س �أق�سامها يف ال�سعي احلثيث ال�ستقطاب �أع�ضاء هيئة التدري�س الأكفاء عربي ًا وعاملي ًا مع التطوير
امل�ستدام لأع�ضاء هيئة التدري�س ال�سعوديون وموظفي اجلامعة بالتدريب داخلي ًا وخارجي ًا حتى يجد الطالب املنتمي للجامعة بيئة تعليمية و�أكادميية مميزة ،تنحو به �إىل التميز
العلمي والإبداع املعريف الذي ن�صبوا �إليه جميع ًا قياد ًة و�شعب ًا ،و�إن عمادة الدرا�سات العليا يف اجلامعة م�س�ؤولة م�س�ؤولية كاملة يف حتقيق ر�ؤية اجلامعة ور�سالتها و�أهدافها والعمل على
توفري بيئة �أكادميية ترتقي بربامج الدرا�سات العليا والبحوث العلمية والإبداعية وفق ًا ملعايري اجلودة ومبا يتوافق مع خطط التنمية واحتياجات املجتمع .وهذا الدليل الذي بني
�أيديكم (دليل القبول للدرا�سات العليا) �إمنا هو امتداد لكل اجلهود املبذولة من �سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي و�سعادة عميد الدرا�سات العليا من �أجل توحيد
وتي�سري وت�سريع الإجراءات لكل الطالب والطالبات ممن يرغبون يف االلتحاق بربامج الدرا�سات العليا ،ويف اال�ستفادة يف هذا ال�صدد من التقنيات املتوافرة.
ال�شكر والتقدير لكل من �أ�سهم يف �إعداد هذا الدليل و�إخراجه بهذه ال�صورة الوافية� ،سائ ًال املوىل عز وجل �أن ينفع به و�أن تكون فيه الفائدة املرجوة لأبنائنا وبناتنا
الطالب والطالبات الراغبني يف االلتحاق بربامج الدرا�سات العليا بجامعة امللك خالد.
متمني ًا للجميع التوفيق وال�سداد ،ولعمادة الدرا�سات العليا املزيد من الإجنازات .واهلل املوفق،،،
مدير اجلامعة
�أ .د .فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي
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كلمة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
منذ ن�ش�أة جامعة املك خالد عام 1419هـ ووكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي تقوم بدورها الفاعل يف ميادين مهمة
كالدرا�سات العليا  ،والبحث العلمي  ،واالبتعاث واال�ستقطاب  ،واملجال�س العلمية  ،واتفاقيات التعاون الدويل  ،وت�ؤدي دور ًا حموري ًا يف حتقيق
ر�ؤية ور�سالة اجلامعة من خالل ال�سعي لدور ريادي ذي عمق �إقليمي وبعد عاملي  ،ومتيز بحثي ومعريف  ،و�إ�سهام جمتمعي فاعل نحو جودة
تناف�سية  ،والعمل على توفري بيئة �أكادميية لتعليم عايل اجلودة  ،و�إجناز البحوث الإبداعية  ،وتوظيف �أمثل لتقنيات املعرفة .
ووكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي تعمل جاهدة من �أجل �إعداد وتهيئة خريجي الدرا�سات العليا  ،وتنمية مهاراتهم
وقدراتهم  ،وت�سليحهم باملعرفة لي�صبحوا قادة للوطن يف م�ستقبل الأيام  ،وم�ساهمني يف احلراك العلمي الإقليمي والعاملي  ،كما ت�سعى الوكالة
�إىل ن�شر وتعزيز املعرفة لغر�ض تو�سيع قاعة الدرا�سات العلمية والإن�سانية  ،والعمل على امل�ساهمة يف االكت�شافات واالخرتاعات  ،و�إحياء
الرتاث الإ�سالمي  ،ومن ثم امل�ساهمة الفاعلة يف ح�ضارة اليوم ،ومواكبة الدول الرائدة يف جماالت الفنون والعلوم .
	�إن وكالة اجلامعة  -من خالل العمادات التابعة لها واملراكز البحثية والكرا�سي واجلمعيات العلمية وم�ساهمتها الفاعلة يف حركة البحث العلمي  /ت�ؤمن ب�أن الدور
احلقيقي لها يكمن يف تبني املعرفة كمحور �أ�سا�س  ،يت�ضمن املفاهيم الرئي�سية مثل اكت�ساب املعرفة و�إنتاجها ونقلها� ،إ�ضافة �إىل تعزيز ثقافة الإبداع واالبتكار  ،رغبة يف م�ساهمة
حقيقية لبناء االقت�صاد املعريف  ،لذلك حر�صت الوكالة على الإجناز الأكادميي والبحثي املتميز  ،من خالل ر�ؤيتها اخلا�صة يف االرتقاء بهذا اجلانب ب�شقيه املتعلق بالطالب و�أع�ضاء
هيئة التدري�س ومن يف حكمهم على ال�سواء  ،وذلك من خالل العمل على توفري نظام �إداري فعال ي�ساعد يف �سرعة الإجناز وتوفري البنية التحتية املتجددة  .لإثراء املعرفة وتهيئة
البيئة البحثية املنا�سبة للباحثني  ،وتوفري املوارد الب�شرية املتكاملة  ،من خالل ا�ستحداث برامج الدرا�سات العليا وا�ستقطاب املتميزين  ،ثم توفري التمويل امل�ستمر من خالل اخلطط
الوطنية للعلوم والتقنية والكرا�سي البحثية وغريها .
	�إن الدعم غري املحدود الذي تتلقاه اجلامعة من خادم احلرمني ال�شريفني  ،و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو ويل ويل عهده وتوجيهات معايل وزير التعليم  ،ومعايل مدير
اجلامعة  ،باالرتقاء مب�ستوى البحث العلمي والدرا�سات العليا لهو احلافز الأ�سا�س الذي تفخر الوكالة ومن�سوبيها مب�س�ؤولية تنفيذه  ،بغيه ريادة عاملية  ،ومتيز حقيقي يف بناء جمتمع
املعرفة  ،من خالل تقدمي برامج متميزة للدرا�سات العليا  ،و�إنتاج بحوث �إبداعية تخدم املجتمع وت�سهم يف بناء اقت�صاد املعرفة وال�شراكة املحلية والعاملية الفاعلة  ،والتوظيف
الأمثل للتقنية و�إيجاد بيئة حمفزة للتعليم والإبداع الفكري .
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
د .ماجد بن عبدالكرمي احلربي
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كلمة عميد الدراسات العليا
احلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ،وعلى �آله و�صحبه ومن وااله� .أما بعد:
ي�سر عمادة الدرا�سات العليا بجامعة امللك خالد �أن
فتطبيق ًا ملعايري اجلودة وتر�سيخ ًا للممار�سات الأكادميية والإدارية املتميزة ُّ
ت�ضع هذا الدليل الإر�شادي لل َقبول بني يدي الراغبني يف االلتحاق برباجمها الدرا�سية.
ويت�ض ّمن كل ما يتعلّق بالقبول ،من :اللوائح والأنظمة ،والتخ�ص�صات املتاحة ،ومراحل القبول  ،وال�شروط واملتطلبات التي ينبغي
مراعاتها ،و�آلية الدخول على موقع ال َقبول الإلكرتوين ،ويو�ضح اخلطوات والإجراءات التنظيمية الواجب اتّباعها يف �أعمال ال َقبول يف
مرحلتي الدرا�سات العليا (املاج�ستري والدكتوراه) لل�سعوديني وغري ال�سعوديني.
يهم املتقدمني من معلومات ،و�إعالنها لهم.
ويهدف �إىل :ت�سهيل عملية ال َقبول من خالل تنظيم وتوحيد �إجراءاته ،وجمع كل ما ّ
وقد حر�صت العمادة على �أن يتواكب هذا الدليل مع التطور املتنامي الذي ت�شهده اجلامعة يف خمتلف املجاالت ،و�أن يكون وافي ًا بكل ما يحتاجه املتقدّ م من معلومات ،و�أن تكون جميع
�إجراءات القبول وا�ضحة ومي�سرة ،م�ستعينة يف كل ذلك باهلل تعاىل �أو ًال ثم بالتقنية احلديثة.
وبهذه املنا�سبة ن�ؤكّد جلميع الراغبني يف االلتحاق باجلامعة ب�أننا نحر�ص �أ�شد احلر�ص على ال�ضبط والدّ قة يف القبول ،وعلى ال�شفافية والنزاهة ،وحتقيق العدالة
وامل�ساواة بني املتقدمني؛ امتثا ًال لتوجيهات القيادات يف للجامعة ،ممثلة يف معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور :فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي  ،و�سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي الدكتور :ماجد بن عبدالكرمي احلربي ،وفقهما اهلل.
و�إننا �إذ ن�ضع هذا الدليل ،لن�أمل �أن يفي باملطلوب ،ويحقق املق�صود ،واهلل املوفق والهادي �إىل �سبيل الر�شاد.
عميد الدرا�سات العليا
د� .أحمد بن يحيى �آل فائع
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مواد الئحة الدراسات العليا الخاصة بالقبول والتسجيل
شروط القبول:

املادة الثانية ع�شرة

يحدِّ د جمل�س اجلامعة �أعداد الطالب الذين �سيتم قبولهم �سنوي ًا يف الدرا�سات العليا ،بناء على تو�صية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ،واقرتاح جمال�س الأق�سام والكليات .

املادة الثالثة ع�شرة

ي�شرتط للقبول يف الدرا�سات العليا ب�صفة عامة ما ي�أتي:
�1 .1أن يكون املتقدِّ م �سعودي ًا� ،أو على منحة ر�سمية للدرا�سات العليا �إذا كان من غري ال�سعوديني.
� 2 .2أن يكون املتقدِّ م حا�ص ًال على ال�شهادة اجلامعية من جامعة �سعودية� ،أو من جامعة �أخرى معرتف بها.
� 3 .3أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك ،والئ ًقا طبي ًا.
� 4 .4أن يقدِّ م تزكيتني علميتني من �أ�ساتذة �سبق لهم تدري�سه.
 5 .5موافقة مرجعه على الدرا�سة �إذا كان موظف ًا.
6 .6الأ�صل يف درا�سة الدكتوراه التفرغ التام ويجوز ملجل�س اجلامعة اال�ستثناء من ذلك متى دعت احلاجة لذلك.
7 .7وملجل�س كل جامعة �أن ُي�ضيف �إىل هذه ال�شروط العامة ما يراه �ضروري ًا.

املادة اخلام�سة ع�شرة

ي�شرتط للقبول مبرحلة (املاج�ستري) ح�صول الطالب على تقدير (جيد جداً) على الأقل يف املرحلة اجلامعية ،ويجوز ملجل�س عمادة الدرا�سات العليا قبول احلا�صلني على تقـديـر
(جيد مرتفع).
بناء على تو�صية جمل�س الق�سم وت�أييد جمل�س الكلية قبول احلا�صلني على تقدير ( جيد ) يف بع�ض الربامج التي يحددها جمل�س اجلامعة،
كما يجوز ملجل�س عمادة الدرا�سات العليا ً
عـلى �أ َّ
ال يقل معـدل الطـالب عن (جيد جداً) يف مقررات التخ�ص�ص ملرحلة البكالوريو�س.
وملجل�س عمادة الدرا�سات العليا بناء على تو�صية جمل�س الق�سم ،وت�أييد جمل�س الكلية� ،إ�ضافة �شروط �أخرى يراها �ضرورية للقبول .
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املادة ال�ساد�سة ع�شرة

ُي�شرتط للقبول مبرحلة (الدكتوراه) ،احل�صول على تقدير (جيد جداً) على الأقل يف مرحلة املاج�ستري �إذا كانت من جامعة متنحها بتقدير.
وملجل�س عمادة الدرا�سات العليا بناء على تو�صية جمل�س الق�سم ،وت�أييد جمل�س الكلية� ،إ�ضافة �شروط �أخرى يراها �ضرورية للقبول.

املادة ال�سابعة ع�شرة

يجوز قبول الطالب لدرا�سة املاج�ستري �أو الدكتوراه يف غري جمال تخ�ص�صه ،بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية املخت�صني ،وموافقة جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

املادة الثامنة ع�شرة

يجوز للق�سم املخت�ص �أن ي�شرتط لقبول الطالب يف مرحلتي املاج�ستري �أو الدكتوراه ،اجتياز عدد من املقررات التكميلية من مرحلة �سابقة ،يف مدة ال تزيد على ثالثة ف�صول درا�سية
مع مراعاة ما ي�أتي:
- 1اجتياز املقرر التكميلي يف املرة الأوىل بتقدير ال يقل عن (جيد).
� – 2أ َّ
ال يقل معدَّ له الرتاكمي يف املقررات التكميلية عن (جيد جداً).
 – 3ال يتم الت�سجيل يف برنامج الدرا�سات العليـا �إ َّ
ال بعـد اجتيـاز املقـررات التكميلية ،ويجوز للق�سم الإذن بالت�سجيل يف مقررات الدرا�سات العليا �إذا مل يبق عليه �سوى مقرر �أو مقررين
من املقررات التكميلية .
 – 4ال تحُ ت�سب املدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية �ضمن املدة املحددة للح�صول على الدرجة.
 – 5ال تدخل املقررات التكميلية يف احت�ساب املعدل الرتاكمي ملرحلة الدرا�سات العليا.

املادة التا�سعة ع�شرة

تتولىَّ عمادة الدرا�سات العليا قبول الطالب وت�سجيلهم بالتن�سيق مع عمادة القبول والت�سجيل.

املادة الع�شرون

ال يجوز للطالب �أن يلتحق بربناجمني للدرا�سات العليا يف وقت واحد.
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نبذة عن قسم القبول والتسجيل
يعترب ق�سم القبول والت�سجيل �إحد الأق�سام التابعة لعمادة الدرا�سات العليا  ،وهو اجلهة املخت�صة التي تقوم بجميع �أعمال القبول بداية من الإعالن عن فرتة القبول
وحتى �إعالن �أ�سماء املقبولني قبو ًال نهائي ًا ،ويتوىل متابعة �إجراءات القبول والت�سجيل يف جميع مراحله ،وتدقيق ملفات املتقدمني ،والت�أكد من ا�ستيفائها جلميع امل�ستندات والوثائق
املطلوبة ،كما يتوىل �إعداد كل ما يتعلق بالقبول والت�سجيل من مناذج وتقارير ون�شرات تعريفية و�إح�صائيات ،ويقوم بدرا�سة م�شكالت ومعوقات القبول والت�سجيل ملعاجلتها و�إيجاد
احللول املنا�سبة لها.

مهام قسم القبول والتسجيل:

•التح�ضري للقبول بداية كل عام جامعي وخماطبة الكليات بذلك.
•عمل اجلداول الزمنية للقبول.
•�إعداد ال�سيا�سات اخلا�صة بالقبول على النظام الأكادميي وحتديثها وتطويرها با�ستمرار .
•فتح البوابة الإلكرتونية.
•فرز ومطابقة جميع ملفات املتقدمني ح�سب ال�شروط املعتمدة.
•عمل جداول االختبارات مبا يتنا�سب مع الكليات.
•�إعالن �أ�سماء املقبولني ملن يحق لهم دخول املفا�ضلة.
•�إعالن �أ�سماء املقبولني قبو ًال نهائي ًا .
•ا�ستقبال ملفات املقبولني .
•ت�سجيل الطالب على النظام الأكادميي مع �إعطائهم الأرقام اجلامعية.
•�إر�سال جميع القوائم النهائية للمقبولني �إىل لكليات.
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الفصل األول  :التقديم على الدراسات العليا
او ًال� :أه������م امل���ع���ل���وم���ات ل��ل��ت��ق��دمي ع��ب�ر ال���ب���واب���ة الإل���ك�ت�رون���ي���ة
ث����ان����ي���� ًا :م����راح����ل ال���ت���ق���دمي ع���ل���ى ب����رام����ج ال�����درا������س�����ات ال��ع��ل��ي��ا

w w w .k k u .e d u .s a
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أهم المعلومات للتقديم عبر البوابة اإللكترونية
1 .1يتعني على املتقدم التعرف على �شروط ومتطلبات القبول.
2 .2هذا التقدمي لل�سعوديني فقط ,ويعتمد على رقم ال�سجل املدين ,وال ميكن التقدمي �أكرث من مرة بنف�س ال�سجل.
3 .3يقوم الطالب بتعبئة طلب التقدمي بنف�سه ,ويعترب م�س�ؤوال عن �صحة املعلومات التي يدونها.
4 .4يقوم الطالب باختيار الربنامج الذي ينا�سبه حيث �إن النظام يعر�ض للطالب جميع التخ�ص�صات املتاحة وفقا مل�ستواه الدرا�سي والتخ�ص�ص ال�سابق.
�5 .5إن تعبئة طلب التقدمي ال يعني �ضمان قبول الطالب يف التخ�ص�ص الذي يظهر له حيث �ستتم املفا�ضلة يف القبول بني املتقدمني ,بعد �إغالق البوابة الإلكرتونية ,ووفق
معايري القبول ,وعدد املقاعد ,و�شروط القبول الأخرى.
�6 .6إن �أنظمة اجلامعة متنع قبول �أي طالب �إذا كان مف�صو ًال من جامعة امللك خالد �أو من �أي جامعة �أخرى.
7 .7يقوم الطالب بتحميل امللفات ب�صيغة ( )PDFفقط كل ملف يف املوقع املحدد له على البوابة الإلكرتونية ويكتب ا�سم امللف با�سمه على �أن يت�ضمن الآتي�( :صورة من
وثيقة التخرج ,وال�سجل الأكادميي ,و�شهادة الدبلوم ح�سب التخ�ص�ص ,والهوية الوطنية للطالب� ,أو دفرت العائلة للطالبات)( ,مع �إرفاق �شهادتي (التوفل – القدرات) يف
التخ�ص�صات التي ت�شرتط ذلك).
8 .8لن يتم النظر يف �أي طلب ما مل يتم حتميل ملف الـ ( )PDFم�ستوفي ًا ملا هو مبني يف الفقرة (.)7
9 .9عند االنتهاء من ملء البيانات الأ�سا�سية بطباعة �أو حفظ البيانات ورقم الطلب لت�ساعدك يف حالة تعديل طلب التقدمي اخلا�ص بك.
�1010سوف تعلن �أ�سماء املر�شحني لدخول اختبار القبول ومواعيد االختبارات و�أماكنها على موقع اجلامعة بعد �شهر تقريب ًا من نهاية الت�سجيل.
1111يف حال حدوث �أي م�شاكل يف التقدمي يرجى االت�صال بق�سم القبول على رقم التليفون املبا�شر للطالب ( )172418366-0172418367وللطالبات (� )0172414807أو
مرا�سلة العمادة على الربيد الإلكرتوين (.)dgs@kku.edu.sa
ملحوظة:
جتدر الإ�شارة �إىل �أن �آخر موعد لتقدمي البحث املحكم من�شور ًا �أو مقبو ًال للن�شر بتاريخ 1438/9/2هـ.
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مراحل التقديم في برامج الدراسات العليا
تمر عملية التقديم بالمراحل اآلتية :
م

املو�ضوع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

�إعالن القبول للربامج الدرا�سات العليا بنظام املقررات والر�سالة (دكتوراه _ ماج�ستري)
فتح البوابة الإلكرتونية للتقدمي على الربنامج
�إنهاء فرتة التقدمي
تدقيق ملفات املتقدمني
�إعالن �أ�سماء املر�شحني لدخول اختبار املفا�ضلة
مواعيد االختبارات التي جتريها الكليات
�آخر موعد للرفع ب�أ�سماء املر�شحني للقبول من الكليات
�إعالن �أ�سماء املقبولني على موقع اجلامعة
ا�ستقبال ملفات املقبولني
�إح�ضار موافقات جهة العمل
بداية �صرف الأرقام والبطاقات اجلامعية للمقبولني
�إر�سال القوائم النهائية للطالب املقبولني قبو ًال نهائي ًا اىل الكليات
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ال��ف��ص��ل ال��ث��ان��ي  :ال���ب���رام���ج ال��م��ت��اح��ة
وش��روط القبول لبرامج الدراسات العليا
�أو ًال  :ال��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��رام��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ج امل��ت��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اح��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ة
ث������ان������ي������ ًا �������� :ش�������روط ال������ق������ب������ول ل���ب���رام�������ج ال������دك������ت������وراه
ث������ال������ث������ ًا �������� :ش�������روط ال������ق������ب������ول ل���ب���رام�������ج امل����اج���������س����ت��ي�ر
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البرامج المتاحة للدراسات العليا في مرحلة (الدكتوراه)
للعام اجلامعي  1439-1438هـ
الكلية

كلية ال�شريعة و�أ�صول الدين

كلية الرتبية

كلية العلوم الإن�سانية

م

الربنامج ( التخ�ص�ص )

الطالب

طالبات

1

دكتوراه  -الأنظمة

متاح

غري متاح

2

دكتوراه  -ال�سنة وعلومها

متاح

متاح

3

دكتوراه  -فقه

متاح

متاح

4

دكتوراه � -أ�صول فقه

متاح

متاح

5

دكتوراه يف الرتبية ,تخ�ص�ص الإدارة والإ�شراف الرتبوي

متاح

متاح

6

دكتوراه يف الرتبية ,املناهج وطرق التدري�س العامة

متاح

متاح

7

دكتوراه يف الرتبية  ,املناهج وطرق تدري�س العلوم

متاح

متاح

8

دكتوراه يف علم النف�س  ,التوجيه والإر�شاد النف�سي

متاح

متاح

9

دكتوراه يف الأدب

متاح

متاح

10

دكتوراه يف اللغويات

متاح

متاح
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البرامج المتاحة للدراسات العليا في مرحلة (الماجستير)
للعام اجلامعي 1439-1438هـ
الكلية

كلية ال�شريعة و�أ�صول الدين

كلية الرتبية

كلية العلوم الإن�سانية

كلية العلوم

كلية اللغات والرتجمة
كلية العلوم الإدارية واملالية
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م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

الربنامج ( التخ�ص�ص )
ماج�ستري ال�شريعة يف الفقه
ماج�ستري ال�شريعة يف �أ�صول الفقه
ماج�ستري ال�شريعة يف الأنظمة
ماج�ستري �أ�صول الدين تخ�ص�ص عقيدة ومذاهب معا�صرة
ماج�ستري �أ�صول الدين تخ�ص�ص القر�آن وعلومه
ماج�ستري الرتبية يف املناهج وطرق التدري�س العامة
ماج�ستري الرتبية يف املناهج وطرق تدري�س العلوم
ماج�ستري الإدارة والإ�شراف الرتبوي
ماج�ستري الرتبية يف �أ�صول الرتبية الإ�سالمية والعامة
ماج�ستري التاريخ
ماج�ستري اجلغرافيا
ماج�ستري اللغة العربية و�آدابها تخ�ص�ص ( الأدب)
ماج�ستري اللغة العربية و�آدابها تخ�ص�ص ( اللغويات)
ماج�ستري العلوم يف الكيمياء
ماج�ستري العلوم يف الريا�ضيات
ماج�ستري العلوم يف الفيزياء
ماج�ستري العلوم يف الأحياء
ماج�ستري الرتجمة
ماج�ستري لغويات تطبيقية
ماج�ستري املحا�سبة

الطالب
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح

طالبات
متاح
متاح
غري متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح
متاح

شروط القبول في برامج الدكتوراه
للعام الجامعي  1439 / 1438هـ ( طالب  +طالبات)

مل��������������������������ي��������������������������ع ب���������������������������������������رام���������������������������������������ج ال�����������������������������������دك�����������������������������������ت�����������������������������������وراه

شروط عامة للقبول في جميع برامج الدكتوراه

�1 .1أن يكون املتقدم �سعودي ًا�،أو حا�ص ًال على منحة ر�سمية للدرا�سات العليا �إذا كان من غري ال�سعوديني.
�1 .1أن يكون حا�ص ًال على درجة املاج�ستري من جامعة معرتف بها مبعدل "جيد جداً" على الأقل.
�1 .1أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك والئق ًا طبي ًا.
1 .1تقدمي تزكيتني علميتني من �أ�ساتذة �سبق لهم تدري�سه يف مرحلة املاج�ستري.
1 .1التفرغ التام لدرا�سة الدكتوراه.
وبالإ�ضافة �إىل �شروط القبول العامة فت�شرتط الكليات الآتي-:
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أو ً
ال – برامج الدكتوراه  -كلية الشريعة وأصول الدين
م

الق�سم

1

الفقه

2

�أ�صول الدين

الربنامج (التخ�ص�ص)
الأنظمة
الفقه
�أ�صول الفقه
ال�سنة وعلومها

مالحظات
طالب
طالب  -طالبات
طالب  -طالبات
طالب  -طالبات

ال�شروط اخلا�صة بالكلية

 -ي�شرتط يف برنامج الفقه� :أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف ( ال�شريعة) وعلى درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص الفقه� ,أو الفقه املقارن.

 ي�شرتط يف برنامج الأنظمة:�1 .1أن يكون حا�ص ًال على البكالوريو�س يف تخ�ص�ص ال�شريعة من �إحدى كليات ال�شريعة �أو احدى الكليات الق�ضائية.
�2 .2أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص الأنظمة.
 ي�شرتط يف برنامج �أ�صول الفقه � :أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص ( �أ�صول الفقه ) . -ي�شرتط يف برنامج ال�سنة وعلومها� :أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص ال�سنة وعلومها .

 ي�شرتط قي جميع الربامج ملن مل يح�صل على املاج�ستري بنظام الر�سالة �أن يقدم بحث ًا يف التخ�ص�ص ( غري م�شروع البحث ) من�شور�أً �أو مقبو ًال للن�شر يف جملة علميةحمكمة ت�صدر عن جامعة �أو كلية �سعودية � ،أو جهة حكومية داخل اململكة .
 -اجتياز االختبارات واملقابلة ال�شخ�صية التي جتريها الأق�سام العلمية.
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ثانيًا – برامج الدكتوراه  -كلية التربية
م
1
2
3
4

الق�سم
املناهج وطرق
التدري�س
الرتبية
علم النف�س

مالحظات
الربنامج (التخ�ص�ص)
مناهج وطرق تدري�س عامة طالب  -طالبات
مناهج وطرق تدري�س العلوم طالب  -طالبات
الإدارة والإ�شراف الرتبوي طالب – طالبات
التوجيه والإر�شاد النف�سي طالب – طالبات

ال�شروط اخلا�صة بالكلية
.1

.2
.3
.4
.5

1ي�شرتط يف املتقدم على برنامج (املناهج وطرق التدري�س العامة) �أن يكون حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف املناهج وطرق التدري�س  ،ويف املتقدم على برنامج (املناهج وطرق
تدري�س العلوم) �أن يكون حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف املناهج وطرق تدري�س العلوم  ،ويف املتقدم على برنامج (الإدارة والإ�شراف الرتبوي) �أن يكون حا�ص ًال على درجة
املاج�ستري يف الإدارة الرتبوية �أو الإ�شراف الرتبوي ،ويف املتقدم على برنامج (التوجيه والإر�شاد النف�سي ) �أن يكون حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف التوجيه والإر�شاد النف�سي .
2اجتياز االختبارات واملقابلة ال�شخ�صية التي جتريها الأق�سام العلمية.
جملة علمية �سعودية حمكمة.
3ي�شرتط يف جميع الربامج ملن مل يح�صل على املاج�ستري بنظام الر�سالة �أن يقدم بحث ًا يف التخ�ص�ص من�شور ًا �أو مقبو ًال للن�شر يف
ِ
4احل�صول على درجة ( )70يف اختبار القدرات العامة للجامعيني كحد �أدنى جلميع الربامج.
5احل�صول على �إحدى درجات االختبارات التالية يف اللغة الإجنليزية جلميع الربامج -:

م
1
2
3

االختبار
الكفايات ()SEPT
�إيليت�س ()IELTS
التوفل ( ) IBT

الدرجة املطلوبة كحد �أدين
52
3.5
32

ملحوظة:
1ـ يقبل الإيليت�س ( )IELTSاملقدم من املجل�س الربيطاين ،وال تقبل نتائج االختبارات املقدمة عن طريق املعاهد اخلا�صة.
2ــ يقبل التوفل ( )IBTالأ�سا�سي املقدم من �شركة توفل  ،وال تقبل نتائج االختبارات املقدمة من املعاهد اخلا�صة.
w w w .k k u .e d u .s a
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ثانيًا – برامج الدكتوراه  -كلية العلوم اإلنسانية
م
1
2

ال�شروط اخلا�صة بالكلية
.1
.2
.3
.4
.5

الق�سم
اللغة العربية

الربنامج (التخ�ص�ص)
الدكتوراه يف الأدب
الدكتوراه يف اللغويات

مالحظات
طالب  -طالبات
طالب  -طالبات

1ي�شرتط يف املتقدم على برنامج (الأدب) �أن يكون حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف الأدب.
2ي�شرتط يف املتقدم على برنامج (اللغويات) �أن يكون حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف اللغويات.
3اجتياز االختبارات واملقابلة ال�شخ�صية التي جتريها الأق�سام العلمية.
جملة جامعة �سعودية.
4ي�شرتط يف جميع الربامج ملن مل يح�صل على املاج�ستري بنظام الر�سالة �أن يقدم بحث ًا حمكم ًا يف التخ�ص�ص ( غري م�شروع البحث ) من�شور ًا �أو مقبو ًال للن�شر يف
ِ
5احل�صول على درجة ( )60يف اختبار القدرات العامة للجامعيني كحد �أدنى جلميع الربامج.
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شروط القبول في برامج الماجستير
للعام الجامعي 1439 / 1438هـ ( طالب  +طالبات)

شروط عامة للقبول في برامج الماجستير

•�أن يكون املتقدم �سعودي ًا� ،أو حا�ص ًال على منحة ر�سمية للدرا�سات العليا �إذا كان من غري ال�سعوديني.
•�أن يكون املتقدم حا�ص ًال على ال�شهادة اجلامعية من جامعة �سعودية �أو من جامعة �أخرى معرتف بها بتقدير (جيدجداً) على الأقل.
•�أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك والئق ًا طبي ًا.
•�أن يقدم تزكيتني علميتني من �أ�ساتذة �سبق لهم تدري�سه.
•موافقة مرجعه على الدرا�سة �إذا كان موظف ًا.

وبالإ�ضافة �إىل �شروط القبول العامة فت�شرتط الكليات الآتي -:
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أو ً
ال :برامج الماجستير بكلية الشريعة وأصول الدين
الربنامج (التخ�ص�ص)

مالحظات

م

الق�سم

الفقه

طالب – طالبات

الأنظمة

طالب

1

الفقه

طالب  -طالبات

2

�أ�صول الفقه

�أ�صول الفقه

3

العقيدة واملذاهب املعا�صرة

العقيدة واملذاهب املعا�صرة

طالب -طالبات

4

القر�آن وعلومه

القر�آن وعلومه

طالب -طالبات

الشروط الخاصة بالكلية
•ي�شرتط للقبول يف برناجمي (الفقه والأنظمة) احل�صول على درجة البكالوريو�س يف (تخ�ص�ص ال�شريعة) من جامعة معرتف بها ,وي�ستثنى من ذلك
خريجات الدرا�سات الإ�سالمية فيقبلن يف تخ�ص�ص الفقه ب�شرط اجتياز املقررات التكميلية التي يقرتحها الق�سم.
•ي�شرتط للقبول يف برنامج (�أ�صول الفقه) احل�صول على درجة البكالوريو�س يف (تخ�ص�ص ال�شريعة) �أو (الدرا�سات الق�ضائية)  ,وي�ستثنى من ذلك
خريجات الدرا�سات الإ�سالمية ب�شرط اجتياز املقررات التكميلية التي يقرتحها الق�سم.
•ي�شرتط للقبول يف برنامج (العقيدة واملذاهب املعا�صرة) �أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف العلوم ال�شرعية (�أ�صول الدين  ,وال�شريعة
والدرا�سات الإ�سالمية) ,مع حفظ ثالثة �أجزاء من القر�آن الكرمي.
•ي�شرتط للقبول يف برنامج (القر�آن وعلومه) �أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف �أحد التخ�ص�صات التالية( :التف�سري وعلوم القر�آن,
و�أ�صول الدين ,وال�شريعة ,والدرا�سات القر�آنية ,والدعوة والثقافة ِالإ�سالمية ,والدرا�سات الإ�سالمية) ,مع حفظ خم�سة �أجزاء من القران الكرمي من
بداية �سورة البقرة �إىل نهاية اجلزء اخلام�س .
•دخول اختبار حفظ القر�آن الكرمي م�شروط باجتياز االختبار التحريري.
•يخ�ضع املتقدم الختبارات املفا�ضلة واملقابلة ال�شخ�صية التي جتريها الأق�سام,
22
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ثانيًا – برامج الماجستير بكلية التربية
الربنامج (التخ�ص�ص)

مالحظات

م

الق�سم

املناهج وطرق التدري�س العامة

طالب – طالبات

املناهج وطرق تدري�س العلوم

طالب  -طالبات

1

املناهج وطرق التدري�س

طالب  -طالبات

2

الرتبية

�أ�صول الرتبية الإ�سالمية والعامة

طالب – طالبات

3

الإدارة والإ�شراف الرتبوي

الإدارة والإ�شراف الرتبوي

الشروط الخاصة بالكلية

ًتخ�ص�ص املناهج وطرق التدري�س العامة:

•�أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف �أحد التخ�ص�صات التالية( -:الدرا�سات الإ�سالمية – اللغة العربية – الريا�ضيات – االجتماعيات
– اللغة الإجنليزية – الرتبية الفنية – احلا�سب الأيل).
•احل�صول على �شهادة تربوية� ,أو احل�صول على الدبلوم العام يف الرتبية للخريجني من كليات غري تربوية.
•احل�صول على درجة ( )65يف اختبار القدرات العامة للجامعيني كحد �أدنى.

تخ�ص�ص املناهج وطرق التدري�س العلوم:

•احل�صول على درجة البكالوريو�س يف �أحد فروع العلوم (الفيزياء -الكيمياء -الأحياء – علوم الأر�ض – االقت�صاد املنزيل).
•احل�صول على �شهادة تربوية �أو احل�صول على الدبلوم العام يف الرتبية للخريجني من كليات غري تربوية.
•احل�صول على درجة ( )65يف اختبار القدرات العامة للجامعيني كحد �أدنى.
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�أ�صول الرتبية الإ�سالمية والعامة :

•�أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف �أحد التخ�ص�صات .
•احل�صول على �شهادة تربوية� ,أو احل�صول على الدبلوم العام يف الرتبية للخريجني من كليات غري تربوية.
•احل�صول على درجة ( )65يف اختبار القدرات العامة للجامعيني كحد �أدنى.

الإدارة والإ�شراف الرتبوي:

•�أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف �أحد التخ�ص�صات .
•احل�صول على �شهادة تربوية� ,أو احل�صول على الدبلوم العام يف الرتبية للخريجني من كليات غري تربوية.
•احل�صول على درجة ( )65يف اختبار القدرات العامة للجامعيني كحد �أدنى.
•
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ثالثًا – برامج الماجستير كلية العلوم اإلنسانية
م

الق�سم

الربنامج (التخ�ص�ص)

مالحظات

1

التاريخ

التاريخ

طالب  -طالبات

2

اجلغرافيا

اجلغرافيا

طالب  -طالبات

3

اللغة العربية

اللغويات

طالب  -طالبات

الأدب

طالب  -طالبات

الشروط الخاصة بالكلية
•ي�شرتط يف برنامج (التاريخ) �أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص التاريخ .
•ي�شرتط يف برنامج (اجلغرافيا) �أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص اجلغرافيا .
•ي�شرتط يف برنامج (اللغويات والأدب) �أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص اللغة العربية و�آدابها .
•ي�شرتط للقبول يف برنامج (اجلغرافيا) احل�صول على درجة ( )65يف اختبار القدرات العامة للجامعيني كحد �أدنى.
•ي�شرتط للقبول يف برناجمي (اللغويات – والأدب) احل�صول على درجة ( )60يف اختبار القدرات العامة للجامعيني كحد �أدنى.
•يخ�ضع املتقدم الختبارات املفا�ضلة واملقابلة ال�شخ�صية التي جتريها الأق�سام.
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رابعًا – برامج الماجستير كلية العلوم
م

الق�سم

الربنامج (التخ�ص�ص)

مالحظات

1

الكيمياء

الكيمياء

طالب  -طالبات

2

الفيزياء

الفيزياء

طالب  -طالبات

3

علوم احلياة

الأحياء

طالب  -طالبات

4

الريا�ضيات

الريا�ضيات

طالب-طالبات

الشروط الخاصة بالكلية
•ي�شرتط يف برنامج (الكيمياء) �أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص الكيمياء  .ويف برنامج (الفيزياء) درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص الفيزياء .ويف
برنامج (الأحياء) درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص الأحياء .ويف برنامج (الريا�ضيات) درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص الريا�ضيات.
•يخ�ضع املتقدم الختبارات املفا�ضلة واملقابلة ال�شخ�صية التي جتريها الأق�سام.
•ي�شرتط اجتياز جميع املقررات التكميلية التي يقرتحها الق�سم.
•احل�صول على �أحد اختبارات اللغة الإجنليزية ح�سب الدرجات التالية كحد �أدنى-:
م

االختبار

الدرجة املطلوبة

1
2
3

التوفل ()IBT - TOEFL
الكفايات ()SEPT
�إيليت�س ()IELTS

53
75
4.5

ملحوظة :
1ــ يقبل التوفل ( )TOEFL - IBTالأ�سا�سي املقدم من �شركة توفل  ،وال تقبل نتائج االختبارات املقدمة من املعاهد اخلا�صة.
2ـ يقبل الإيليت�س ( )IELTSاملقدم من املجل�س الربيطاين ،وال تقبل نتائج االختبارات املقدمة عن طريق املعاهد اخلا�صة.
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خامسًا – برامج الماجستير كلية اللغات والترجمة
م

الق�سم

1

اللغة الإجنليزية

الربنامج (التخ�ص�ص)

مالحظات

الرتجمة

طالب – طالبات

لغويات تطبيقية

طالب – طالبات

الشروط الخاصة بالكلية
•�أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف اللغة الإجنليزية.
•يخ�ضع املتقدم الختبارات املفا�ضلة واملقابلة ال�شخ�صية التي جتريها الأق�سام.
•احل�صول على اختبار القدرات العامة للجامعيني.
•احل�صول على �أحد اختبارات اللغة الإجنليزية ح�سب الدرجات التالية كحد �أدنى:
م

االختبار

الدرجة املطلوبة

1
3
4
5

التوفل () PBT - TOEFL
التوفل () IBT - TOEFL
الكفايات ()SEPT
�إيليت�س ()IELTS

500
61
83
5

ملحوظة :
1ــ يقبل التوفل ( )PBT - IBTالأ�سا�سي املقدم من �شركة توفل  ،وال تقبل نتائج االختبارات املقدمة من املعاهد اخلا�صة.
2ـ يقبل الإيليت�س ( )IELTSاملقدم من املجل�س الربيطاين ،وال تقبل نتائج االختبارات املقدمة عن طريق املعاهد اخلا�صة.
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سادسًا – برامج الماجستير كلية العلوم اإلدارية والمالية
م

الق�سم

الربنامج (التخ�ص�ص)

مالحظات

1

املحا�سبة

حما�سبة

طالب  -طالبات

الشروط الخاصة بالكلية
•�أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة (انتظام ًا ) .
•يخ�ضع املتقدم الختبارات املفا�ضلة واملقابلة ال�شخ�صية التي جتريها الأق�سام.
•احل�صول على �أحد اختبارات اللغة الإجنليزية ح�سب الدرجات التالية كحد �أدنى:
م

االختبار

الدرجة املطلوبة

1
2
3

التوفل () IBT - TOEFL
الكفايات ()SEPT
�إيليت�س ()IELTS

61
83
5

ملحوظة :
1ــ يقبل التوفل ( )PBT - IBTالأ�سا�سي املقدم من �شركة توفل  ،وال تقبل نتائج االختبارات املقدمة من املعاهد اخلا�صة.
2ـ يقبل الإيليت�س ( )IELTSاملقدم من املجل�س الربيطاين ،وال تقبل نتائج االختبارات املقدمة عن طريق املعاهد اخلا�صة.
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الدليل اإلرشادي لتعبئة طلب قبول للدراسات العليا

عمادة الدراسات العليا

 -1يتم الدخول على بوابة جامعة امللك خالد على الإنرتنت على العنوان � www.kku.edu.saأو بالبحث عن موقع اجلامعة عرب �أحد حمركات البحث .
 -2يتم الدخول على الرابط اخلا�ص بالت�سجيل يف برامج الدرا�سات العليا .
 -3يتم اختيار ( طلب قبول الدرا�سات العليا) ثم يتم حتديد ( طالب �أو طالبات ) ثم يتم اختيار نوع الطلب (طلب قبول جديد) .

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

29

عمادة الدراسات العليا

أهم المعلومات للتقديم عبر البوابة اإللكترونية
 .1يتعني على املتقدم التعرف على شروط ومتطلبات القبول.
 .2هذا التقدمي للسعوديني فقط ,ويعتمد على رقم السجل املدين ,وال ميكن التقدمي أكثر من مرة بنفس السجل.
 .3يقوم الطالب بتعبئة طلب التقدمي بنفسه ,ويعترب مسؤوال عن صحة املعلومات اليت يدوهنا.
 .4يقوم الطالب ابختيار الربانمج الذي يناسبه حيث إن النظام يعرض للطالب مجيع التخصصات املتاحة وفقا ملستواه الدراسي والتخصص السابق.
 .5إن تعبئة طلب التقدمي ال يعين ضمان قبول الطالب يف التخصص الذي يظهر له حيث ستتم املفاضلة يف القبول بني املتقدمني ,بعد إغالق البوابة اإللكرتونية,
ووفق معايري القبول ,وعدد املقاعد ,وشروط القبول األخرى.
 .6إن أنظمة اجلامعة متنع قبول أي طالب إذا كان مفصوالً من جامعة امللك خالد أو من أي جامعة أخرى.
 .7يقوم الطالب بتحميل امللفات بصيغة ( )PDFفقط كل ملف يف املوقع احملدد له على البوابة اإللكرتونية ويكتب اسم امللف ابمسه على أن يتضمن اآليت:
(ص��ورة من وثيقة التخرج ,والسجل األكادميي ,وشهادة الدبلوم حسب التخصص ,واهلوية الوطنية للطالب ,أو دفرت العائلة للطالبات)( ,مع إرف��اق شهاديت
(التوفل – القدرات) يف التخصصات اليت تشرتط ذلك).
 .8لن يتم النظر يف أي طلب ما مل يتم حتميل ملف الـ ( )PDFمستوفياً ملا هو مبني يف الفقرة (.)7
 .9عند االنتهاء من ملء البياانت األساسية بطباعة أو حفظ البياانت ورقم الطلب لتساعدك يف حالة تعديل طلب التقدمي اخلاص بك.
 .10سوف تعلن أمساء املرشحني لدخول اختبار القبول ومواعيد االختبارات وأماكنها على موقع اجلامعة بعد شهر تقريباً من هناية التسجيل.
 .11يف حال حدوث أي مشاكل يف التقدمي يرجى االتصال بقسم القبول على رقم التليفون املباشر للطالب ( )172418366-0172418367وللطالبات
( )0172414807أو مراسلة العمادة على الربيد اإللكرتوين (.)dgs@kku.edu.sa
ملحوظة:
جتدر اإلشارة إىل أن آخر موعد لتقدمي البحث احملكم منشوراً أو مقبوالً للنشر بتاريخ 1438/9/2هـ.

 -4بعد قراءة هذه التعليمات �أعاله يتم ال�ضغط على �أوافق لالنتقال �إىل ا�ستمارة القبول
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عمادة الدراسات العليا

 -5يجب تعبئة احلقول التي بجانبها عالمة * باللون الأحمر .
 -6يتم �إدخال ال�سجل املدين وحتديد الدرجة املطلوب الت�سجيل بها .
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عمادة الدراسات العليا

 -7يكتب املتقدم الربيد الإلكرتوين وكلمة ال�سر ويجب االحتفاظ بكلمة ال�سر من �أجل التعديل يف طلب القبول عند ال�ضرورة.
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 -8يقوم املتقدم ب�إدخال بياناته الأ�سا�سية مع كتابة اال�سم باللغة العربية والإجنليزية .
 -9يتم �إدخال اجلن�سية | احلالة االجتماعية | احلالة ال�صحية | نوع الدرا�سة .

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

33

 -10يتم �إدخال بيانات امليالد واحلالة الوظيفية ونوع الدرا�سة ال�سابقة والتقدير واملعدل .
 -11يتم تو�ضيح حالة �شهادة الطالب هل هي تربوية �أم ال.
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 -12يتم �إدخال بيانات �شخ�ص ميكن االت�صال به عند احلاجة.
 -13بعد الت�أكد من كافة البيانات يتم اختيار ( ت�أكيد ) .
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عمادة الدراسات العليا

 -14يتم حتديد مقر الدرا�سة والكلية والتخ�ص�ص املرغوب درا�سته.
 -15يتم تو�ضيح مقر الدرا�سة :
 الطالب  :املدينة اجلامعية بالقريقر -الطالبات  :املجمع الأكادميي للدرا�سات العليا بلع�صان.
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عمادة الدراسات العليا

 - 16يتم حتميل الوثائق املطلوبة  :قم بتحديد امللف املحدد للتحميل بعد ال�ضغط على ا�ستعرا�ض ( )Browseال�ستعرا�ض امللفات .
 -17قم باختيار امللف املطلوب ثم ا�ضغط على ( حتميل ) �سوف تظهر ر�سالة يف الأ�سفل تت�ضمن ( مت التحميل بنجاح )  .ثم ال�ضغط على ( التايل ) .
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عمادة الدراسات العليا

 -18بعد االنتهاء من كافة اخلطوات �سيظهر رقم طلب القبول.
 -19يف�ضل طباعة طلب القبول وذلك للت�أكد من املعلومات التي مت ت�سجيلها ويف حال وجود خط�أ ميكنك عمل تعديل على الطلب.
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مع دعائنا للجميع بالتوفيق،،،
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عميد الدرا�سات العليا
0172417611
0172417600

وكيل عمادة الدرا�سات العليا
0172417503

وكيل عمادة الدرا�سات العليا لل�ش�ؤون الفنية
0172418928

وكيلة عمادة الدرا�سات العليا
0172414709

الربيد الإلكرتوين dgs@kku.edu.sa
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مدير القبول والت�سجيل
0172418367
0172417316

