
إعالن نتائج القبول يف برامج الدراسات العليا للعام اجلامعي 1442هـ 

يســـرنـــا فـــي عـــمادة الـــدراســـات الـــعليا بـــجامـــعة املـــلك خـــالـــد أن نُــعلن عـــن 
أسـماء املـقبولـني واملـقبوالت بـبرامـج الـدراسـات الـعليا (غـير املـدفـوعـة الـرسـوم) 
ملــــرحــــلتي املــــاجســــتير والــــدكــــتوراه، ونــــظراً لــــلظروف الــــراهــــنة وتــــمشيًا مــــع 
الـقرارات الـسامـية والـتعامـيم الـصادرة بهـذا الـشأن، وحـرصًـــــا عـلى سـالمـتكم، 
فــإن الــعمادة تــعتذر عــن اســتقبال أي مــراجــع، والســتكمال مــتطلبات الــَقبول 

يجب مراعاة اآلتي:

: تــقرر تــأجــيل مــطابــقة الــوثــائق إلــى وقــت الحق، ســيتم اإلعــالن  أوالً
عـنه فـي املـواقـع والـحسابـات الـرسـميةلـلجامـعة والـعمادة،بـعد زوال هـذا 
الـوبـاء بـإذن اهلل تـعالـى، ولـن يـكون صـرف األرقـام الـجامـعية ملـن اسـتوفـى 

جميع املتطلبات إالّ بعد املطابقة.
ثــانــياً: بــناًء عــلى تــأجــيل مــطابــقة الــوثــائق فــيجب عــلى املــقبول أوالً 
املــوافــقة عــلى التعهــد اإللــكترونــي الــذي سيظهــر لــه قــبل طــباعــة إشــعار 
الـــقبول، وبـــذلـــك يُـــعتبر مسؤوالً مسؤولـــية كـــامـــلة عـــن صـــحة بـــيانـــاتـــه 
ووثـائـقه، وتحقق جـميع شـروط الـبرنـامـج فـيه، ويحقّ لـلجامـعة الـتراجـع 

عن قبوله وإلغاء طلبه في حال ثبت لها خالف ذلك.
ثـالـثاً: تـتم طـباعـة إشـعار الـقبول املـبدئـي (لـلمقبولـني واملـقبوالت) مـن 

خالل (أكاديميا) بالدخول على: خدمة طباعة إشعار القبول من هنا.

رابـــعاً: يـــلزم جـــميع املـــوظـــفني الـــحكومـــيني مـــن املـــقبولـــني واملـــقبوالت 
إرفــــاق إحــــدى الــــوثــــائق اآلتــــية: (1_املــــوافــــقة الــــصريــــحة مــــن صــــاحــــب 
الــصالحــية فــي جــهة الــعمل ملــرحــلة املــاجســتير، 2- الــتفرغ الــصريــح مــن 
صـاحـب الـصالحـية أو اإلجـازة الـدراسـية مـدة دراسـة مـقررات الـبرنـامـج 
لـلمقبول ملـرحـلة الـدكـتوراه، 3_ إفـادة عـدم االلـتحاق بـوظـيفة حـكومـية مـن 

خالل موقع "أبشر" التابع لوزارة الداخلية).

خـامـساً: سـيتاح تحـميل الـوثـائق املـطلوبـة عـلى الـنظام اإللـكترونـي 
ابـتداًء مـن الـيوم، لـلموظـفني واملـوظـفات مـن خـالل (أكـاديـميا) زر: تحـميل 
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خـطاب جـهة الـعمل، ولـغير املـوظـفني واملـوظـفات عـبر نـفس الخـدمـة، مـن 
زر: تحــميل إقــرار غــير مــوظــف مــن هــنا، مــع ضــرورة االحــتفاظ بــاألصــول 

للمطابقة الحقاً،

ســـــادســـــاً: تـــــعتمد الخـــــدمـــــات الـــــسابـــــقة: (املـــــوافـــــقة عـــــلى التعهـــــد 
اإللـكترونـي، طـباعـة إشـعار الـقبول، تحـميل خـطاب جـهة الـعمل، تحـميل 
إقـــرار غـــير املـــوظـــف) عـــلى رقـــم الـــطلب وكـــلمة الســـر املـــدخـــلة فـــي طـــلب 
الــقبول ســابــقاً، وفــي حــال نــسيان رقــم الــطلب فــيمكن لــلمتقدم الــحصول 
عـليه عـن طـريق الـذهـاب إلـى (أكـاديـميا– قـبول الـدراسـات الـعليا– نـتائـج 
الـــقبول)، وفـــي حـــال نـــسيان كـــلمة الســـر املـــدخـــلة فـــي طـــلبك الـــسابق، 

فيمكن الحصول عليها بالدخول إلى خدمة استعادة كلمة السر.
ســابــعاً: آخــر مــوعــد إلرفــاق خــطابــات املــوافــقات والــتفرغ واإلجــازات 
واإلقـــرارات هـــو نـــهايـــة دوام يـــوم األحـــد املـــوافق 29/10/1441هـ، وبـــعد 
ذلـك يـعتبر قـبول مـن لـم يحـّمل الـوثـائق املـطلوبـة الغـياً، ويحق لـلعمادة 

البدء في االستدعاء من قوائم االحتياط.
عـدد الفصول التكميلية اسـم الكلية والبرنامج رقم الطلب م

فصل دراسي واحد
كلية علوم الحاسب – هندسة 

الحاسب 420 1

فصل دراسي واحد
كلية علوم الحاسب – هندسة 

الحاسب 2175 2

فصل دراسي واحد كلية الشريعة  -  أصول الفقه 3292 3

فصل دراسي واحد كلية الشريعة  -  أصول الفقه 942 4

فصل دراسي واحد كلية الشريعة  -  أصول الفقه  1537 5

فصل دراسي واحد كلية الشريعة  -  أصول الفقه 2915 6

فصل دراسي واحد كلية الشريعة  -  أصول الفقه 3584 7

فصل دراسي واحد كلية الشريعة  -  أصول الفقه 2040 8

فصل دراسي واحد كلية الشريعة  -  أصول الفقه 3621 9

ثالثة فصول دراسية كلية الشريعة  - األنظمة 1255 10

ثالثة فصول دراسية كلية الشريعة  - األنظمة 1106 11
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ثــامــناً:  يــوجــد عــدد مــن املــقبولــني واملــقبوالت مــكّلفني بــمقررات تــكميلية، وال 
يحق لـــهم تـــسجيل مـــقررات بـــرنـــامـــج الـــدراســـات الـــعليا إالّ بـــعد اجـــتياز املـــقررات 

التكميلية بمعدل تراكمي ال يقل عن (جيد جداً)، وهم: 

ولالستفسار .... التواصل مع عمادة الدراسات العليا من خالل: 

ولالستعالم عن نتائج القبول يف مجيع الربامج الدخول بالسجل املدني 
من هنا 

مع دعواتنا للجميع بالتوفيق ،،،

ثالثة فصول دراسية كلية الشريعة  - األنظمة 1638 12

ثالثة فصول دراسية كلية الشريعة  - األنظمة 1917 13

ثالثة فصول دراسية كلية الشريعة  - األنظمة 4429 14

ثالثة فصول دراسية كلية الشريعة  - األنظمة 1173 15

Dgs@kku.edu.saالبريد اإللكتروني1
0172418366واتساب للمقبولني2
0172418928واتساب للمقبوالت3
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