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والتســجيل    dgs.ksu.edu.sa  : 1- الدخــول علــى بوابــة القبــول اإللكترونــي علــى الرابــط
جديــد كمســتخدم 

مالحظة: التسجيل من جديد حتى لمن لديه طلبات تقديم سابقة على بوابة القبول 

القديمة. 
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2- بعد الضغط على أيقونة تسجيل تظهر للمتقدم الشاشة التالية: 
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3- بعــد تعبئــة الحقــول المذكــورة أعــاله وحفظهــا تظهــر للمتقــدم الشاشــة التاليــة )تقديــم 
ــب جديد(.  طل
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4- عنــد اختيــار )تقديــم طلــب جديــد( تظهــر للمتقــدم الشاشــة التاليــة، ويجــب تعبئــة كافــة 
الحقــول وإرفــاق المســتندات المطلوبــة ومــن ثــم الضغــط علــى أيقونــة )حفــظ( ثــم )التالــي(.

.

مالحظة: على المتقدمين من غير السعوديين إرفاق صورة الهوية سارية المفعول 
)جواز السفر أو صورة اإلقامة(.
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5- بالضغط على أيقونة )المؤهالت األكاديمية( تظهر للمتقدم الشاشة التالية. 

الشاشة  له  لتظهر  جديد(  )إضافة  أيقونة  على  الضغط  المتقدم  على  أعاله   الشاشة  ظهور  عند 

ويرفق  األكاديمي   والسجل  الشهادة  وفق  األكاديمية  المؤهالت  بيانات  المتقدم  يكمل  حيث  التالية، 

المطلوبة. الشهادات  المتقدم 
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٦- بالضغط على أيقونة )تحديد الرغبة(  تظهر للمتقدم الشاشة التالية، 

مالحظة: يمكن للمتقدم اختيار برنامج واحد فقط.
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)اختيار البرنامج( تظهر للمتقدم الشاشة التالية حيث يقر بالموافقة  وعند الضغط على أيقونة 

على الشروط ومن ثم يضغط على ايقونة )حفظ(.

تعديل  المتقدم  رغبة  حال  وفي  تعديلها.  يمكن  ال  الرغبة  اختيار  عند  مالحظة: 

جديد.  طلب  وتقديم  الطلب  حذف  فعليه  االختيار 

بعد حفظ اإلقرار أعاله تظهر للمتقدم الشاشة التالية :
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ــد  ــث يتأك ــة حي ــة التالي ــدم الشاش ــر للمتق ــج( تظه ــروط البرام ــة )ش ــى أيقون ــط عل ٧- بالضغ
المتقــدم مــن شــروط البرنامــج مــرة أخــرى.
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٨-  بالضغــط علــى أيقونــة )الرســوم الدراســية( تظهــر للمتقــدم الشاشــة التاليــة والتــي 
توضــح إجمالــي الرســوم الدراســية للبرنامــج. 

مالحظة: يجب على المتقدمين للبرامج التنفيذية تسديد رسوم التقديم من خالل 
التحويل لحساب عمادة الدراسات العليا، وإرفاق إيصال التحويل مع طلب 

التقديم على البوابه، حسب التعليمات الموضحة على الرابط التالي:
https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1254 
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٩-  بالضغــط علــى أيقونــة )إختبــارات اللغــة اإلنجليزيــة( تظهــر للمتقــدم الشاشــة التاليــة 
وعليــه اختيــار نــوع االختبــار وتحديــد درجــة اختبــار اللغــة اإلنجليزيــة وإرفــاق شــهادة اللغــة 

ســارية المفعــول .

مالحظة: يجب التأكد من نوع اختبار اللغة اإلنجليزية المطلوب في البرنامج  ومدة 

صالحيته.

 



12

1٠- بالضغــط علــى أيقونة )شــروط إضافية( تظهر للمتقدم الشاشــة التاليــة وعلى المتقدمين 
تعبئــة البيانــات و إرفــاق المســتندات المطلوبــة، علمــًا أنــه قــد تظهــر للمتقــدم أكثــر مــن 
ــة ــــ 3(  ــروط إضافي ــة ــــ2 ، ش ــروط إضافي ــة ـ 1 ، ش ــروط إضافي ــة )ش ــروط إضافي ــة لش أيقون

فعلــى المتقــدم تعبئــة كافــة البيانــات وإرفــاق المســتندات المطلوبــة.
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11- بالضغط على ايقونة )التوصيات العلمية( ستظهر الشاشة التالية:

بعد الضغط على أيقونة )إنشاء جديد( تظهر للمتقدم الشاشة التالية:

وحين ظهور هذه الشاشة على المتقدم  إرفاق التوصية األولى والضغط على أيقونة )حفظ( ومن ثم 

الضغط على أيقونة إنشاء جديد إلرفاق التوصية التالية.
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ــر  ــي يق ــة والت ــة التالي ــدم الشاش ــتظهر للمتق ــب(  س ــال الطل ــة )إرس ــى أيقون ــط عل 12- بالضغ
فيهــا المتقــدم بانطبــاق شــروط البرنامــج عليــه، كمــا يجــب علــى المتقــدم الموافقــة 

ــب. ــال الطل ــم إرس ــرار ،ث ــة اإلق ــى صيغ عل
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بعد إرسال الطلب تظهر للمتقدم الشاشة التالية وهي تعني أنه تم إرسال الطلب إلى العمادة.

مالحظة: بعد إرسال الطلب على المتقدم المتابعة مع القسم / إدارة البرنامج  الذي 

تقدم إليه لمعرفة مواعيد االختبارات والمقابالت )إن وجدت(.
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