
	أھم المعلومات للتقدیم عبر البوابة اإللكترونیة
 .التعرف على شروط ومتطلبات القبولیتعین على المتقدم  .1
م أكثر من ین التقدوال یمك ,ویعتمد على رقم السجل المدني ,ھذا التقدیم للسعودیین فقط .2

 .مرة بنفس السجل
المعلومات التي ال عن صحة ؤوویعتبر مس ,م بنفسھیبئة طلب التقدیقوم الطالب بتع .3

 یدونھا.
ن النظام یعرض للطالب جمیع إختیار البرنامج الذي یناسبھ حیث یقوم الطالب با .4

 .لمستواه الدراسي والتخصص السابق التخصصات المتاحة وفقا
تم تلب في التخصص الذي یظھر لھ حیث سن تعبئة طلب التقدیم ال یعني ضمان قبول الطاإ .5

ومقابالت) بعد إغالق البوابة  –(اختبارات  ,المتقدمینالمفاضلة في القبول بین 
 .وشروط القبول األخرى ,وعدد المقاعد, وفق معاییر القبولو ,االلكترونیة

الملك خالد أو من أي  من جامعة إن أنظمة الجامعة تمنع قبول أي طالب إذا كان مفصوالً  .6
 .جامعة أخرى

ملف في الموقع المحدد لھ على  كل فقط )PDF( بصیغة الملفاتیقوم الطالب بتحمیل  .7
صورة من وثیقة ( اآلتي: یتضمنعلى أن ویكتب اسم الملف باسمھ  البوابة اإللكترونیة

 ,والھویة الوطنیة للطالب ,وشھادة الدبلوم حسب التخصص ,والسجل األكادیمي ,التخرج
وكلیة التربیة  العلوم وكلیة اللغات والترجمةمع إرفاق شھادة التوفل للمتقدمین على كلیة (, )دفتر العائلة للطالباتأو 

مع  وكلیة العلوم اإلنسانیة برامج الدكتوراه تخصص األدب واللغویات, برامج الدكتوراه وكلیة العلوم اإلداریة تخصص المحاسبة,
كلیة وللمتقدمین على  ارفاق شھادة قدرات الجامعیین العام لجمیع برامج كلیة التربیة ماجستیر ودكتوراه وكلیة اللغات والترجمة

	. )و األدب واللغویات الجغرافیا العلوم اإلنسانیة تخصص
ً لما ھو مبین ) PDFلم یتم تحمیل ملف الـ (ما لن یتم النظر في أي طلب  .8 في مستوفیا

 .)7الفقرة (
ینصح عند االنتھاء من ملء البیانات األساسیة بطباعة أو حفظ البیانات ورقم الطلب  .9

 لتساعدك في حالة تعدیل طلب التقدیم الخاص بك.
سوف تعلن أسماء المرشحین لدخول اختبار القبول ومواعید االختبارات وأماكنھا على   .10

 .عد شھر تقریباً من نھایة التسجیلموقع الجامعة ب
للطالب المباشر  التلفون قسم القبول على رقمب االتصال في حال حدوث أي مشاكل في التقدیم یرجى  .11

أو مراسلة العمادة على البرید  )0172414807ولطالبات ( )0172418367-172418366(
	).dgs@kku.edu.saااللكتروني (
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