
 هـ1442للعام الجامعي في برامج الدراسات العليا  لقبولانتائج  إعلان
 

 ت العليا بجامعة امللك خالدد ن  عمادة الدراسا نا فييسر 
 
ملقبدلتت بردمام  املقبدللن  اانسدما  عد  علد  ن

 للظدرا  ، ملرحلتد  املاسسدرنم االددررلرا  الدراسدات العليدا يرندم املدةلعدة الرسدل  
 
ا مد  الراهندة انظدرا اتمشدي 

دا عىدس سدكمر م، القرارات السامية االرعاميم الصدادرة هذد ا الشد  ،  ةدن  العمدادة تعرد ر عد  اسدرقبا  احرص 

 
 
 مراعاة اآلتي: يجببل  ني مراس ، اتسر ما  مرطلبات الق

:
 
ا ددد  ا املفدددي ، سددد رم انعدددك  عنددد  مطابقدددة اللقدددا و ت دددس ا ددد  تحدددو ت سيددد تقدددرر  نات  حسددداباتالل

ة يدددمامع، الددد  ي دددل  صدددر  ا ر دددا  التعددا س بعدددد لاا  هددد ا اللذدددا  بدددن   هالرسددميةلامامعة االعمادة،

  مل  اسرلفس سمي  املرطلبات
ّ
 .املطابقة بعدتت

:
 
  قبدل  يجدب عىدس املةبنا   عىدس ت سيد  مطابقدة اللقدا و  قانيا

 
اةقدة عىدس الرع دد ان نات  ل تماندياملل

 مسدد الية عاملددة عدد  هددحة بياناتدد  ، اذدد لك شددعار القبددل   بدد  اباعددة تالدد ي سدديظ ر لدد  
 
عررددم مسدد ات ي 

ايقددّو لامامعددة التماسدد  عدد   بللدد  ا ليددا  البدد  فددي حددا  شددراا الرمنددام  ةيدد ، سميدد  ااقا قدد ، اتققددو 

 خك   لك.قب  ل ا 

:
 
ينعاديميددا  بالدددخل     مدد  خددك ااملقبددلتت شددعار القبددل  املبدددمي يللمقبددللن ترم اباعددة تدد قالثددا

 .هنا م قبل  ال شعار تخدمة اباعة  :عىس

:
 
اللقددا و اآلتيدددة: املقبددللن  ااملقبدددلتت ترةددا  تحدددد  املددلينن  الح دددلمين  مدد  يلدد   سميددد   رابعددا

اةقةامل_1ي الصدري  مد  الرندر   -2ملاسسدرنم، ارحلدة مل س دة العمد  الصريقة م  صاحب الصدكحية فدي ل

_ 3لددددررلرا ، ارحلدددة مل للمقبدددل  مددددة دراسدددة مقدددررات الرمندددام  نا انسدددالة الدراسدددية صددداحب الصدددكحية 

 . الراب  لللارة الداخلية "نبشر"م  خك  مل    رقا  بليينة ح لميةعد  اتلتةادة 

 
 
للمدددلينن   ،ابرددددا   مدد  اليدددل عىدددس النظدددا  انل تمانددي  املطللذددةتقميدد  اللقدددا و  راح سددد :خامسددا

نندد  عرددم الينددم املددلينن  اامللينددات ، تقميدد  خطدداة س ددة العمدد  :لر ينعاديميددا  مدد  خددك  اامللينددات 

  ،م  هنا تقمي  ت رار رنم مليف :، م  لر خدمةال
 
 ،م  ضرارة اتحرناظ با صل  للمطابقة تحقا

:
 
اةقددة عىددس الرع ددد انل تمانددي، ي :السددابقة تعرمددد الخدددمات سادسددا اباعددة تشددعار القبددل ، املل

عىددس ر ددم الطلددب اعلمددة السددر املدخلددة فددي الددب   خطدداة س ددة العمدد ، تقميدد  ت ددرار رنددم املليددفتقميدد  

  القبدددل  
 
 دددس تعددد  اريدددو الددد هاة  ليددد   عيم   للمرقدددد  الحصدددل فدددي حدددا  نسددديا  ر دددم الطلدددب ةددد، اسدددابقا

املدخلدددة فددددي البددددك نرددددا   القبدددل  ، افددددي حددددا  نسددديا  علمددددة السددددر  – بددددل  الدراسدددات العليددددا –ينعاديميدددا

  س خدمة اسرعادة علمة السر.تيم   الحصل  عليذا بالدخل  ةالسابو، 
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:سدابع
 
اةقددات االرندر  اانسددالات ا يددل  هدل هذايددة داا  اان ددرارات  آخددر ملعددد نرةدا  خطابددات املل

اةدددو  ا حدددد ، ايقدددو  مددد  لدددم يقّمددد  اللقدددا و املطللذدددة  بدددل  ابعدددد  لدددك يعرردددم  هدددد،29/10/1441املل
 
تريدددا

 دة البد  في اتسردعا  م   لا م اتحرياا.اللعم

 قامندد
 
    ااملقبددلتتناملقبددلليلسددد عدددد مدد    :ا

ّ
 مقددررات تسددمي ت يقددو ل ددم ا  ت ميليددة،نددن  بمقددررات مكل

 بعد اسريال املقررات الر ميليةبرنام  ا
ّ
 ، لدراسات العليا تت

 
 اهم: بمعد  ترارم  ت يق  ع  يسيد سدا

 

 

 

 

 

 

 
 

 التواصل مع عمادة الدراسات العليا من خلال:.... للاستفسار و

 Dgs@kku.edu.sa الرميد انل تماني 1

 0172418366 مقبللن ااتساة لل 2

 0172418928 مقبلتتلل ااتساة 3

 

 بالسجل المدني جميع البرامج الدخولفي  القبول للاستعلام عن نتائجو

 من هنا

 مع دعواتنا للجميع بالتوفيق ،،،

   ر م الطلب اسدم الكلية االرمنام  عددد النصل  الر ميلية

هندسة الحاسب –علية علل  الحاسب  ةص  دراس   ااحد  420 1 

هندسة الحاسب –علية علل  الحاسب  ةص  دراس   ااحد  2175 2 

نصل  النق   -علية الشريعة   ةص  دراس   ااحد  3292 3 

نصل  النق   -علية الشريعة   ةص  دراس   ااحد  942 4 

نصل  النق    -علية الشريعة   ةص  دراس   ااحد  1537 5 

نصل  النق   -علية الشريعة   ةص  دراس   ااحد  2915 6 

ااحدةص  دراس    نصل  النق   -علية الشريعة     3584 7 

نصل  النق   -علية الشريعة   ةص  دراس   ااحد  2040 8 

نصل  النق   -علية الشريعة   ةص  دراس   ااحد  3621 9 

ا نظمة -علية الشريعة   قكقة ةصل  دراسية  1255 10 

ا نظمة -علية الشريعة   قكقة ةصل  دراسية  1106 11 

دراسيةقكقة ةصل   ا نظمة -علية الشريعة     1638 12 

ا نظمة -علية الشريعة   قكقة ةصل  دراسية  1917 13 

ا نظمة -علية الشريعة   قكقة ةصل  دراسية  4429 14 

ا نظمة -علية الشريعة   قكقة ةصل  دراسية  1173 15 
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