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يمكن االطالع على:

ــات  ــج والتخصص ــى البرام ــاع عل ــط »لاط ــال الراب ــن خ ــة، م ــات المتاح    التخصص

ــة« . المتاح

   شروط القبول، من خال الرابط  »دليل شروط القبول«.

***********
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خطوات التقديم

01

 dgs.ksu.edu.sa : الدخول على بوابة القبول اإللكتروني على الرابط

مــن لديــه حســاب ســابق، يدخــل مباشــرة باســم المســتخدم وكلمــة 

المــرور الســابقة وفــي حــال نســيانها يتم اختيار » اســتعادة كلمــة المرور«، 

وفــي حــال عــدم وجــود حســاب ســابق يتــم اختيــار أيقونــة »تســجيل طالــب 

جديــد« .

 

***********
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02

في حال اختيار تسجيل طالب جديد ستظهر الشاشة التالية؛

مالحظات:

   البوابة ال تسمح بإنشاء حساب لمن لم يحقق شرط القدرات العامة 

للجامعيين بــالحصول على 70 درجة أو أعلى.

   سيكون »البريد اإللكتروني« المسجل هو »اسم المستخدم« 

للــدخــول للبــوابــة.
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03

بعد تسجيل الدخول، ستظهر الشاشة التالية، ويتم اختيار »طلب جديد« . 
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04

عند اختيار »طلب جديد« تظهر الشاشة التالية، ويجب تعبئة كافة الحقول 

ثم  »حفظ«  أيقونة  على  الضغط  ثم  ومن  المطلوبة،  المستندات  وإرفاق 

أيقونة »التالي« .

الهوية  من  صورة  إرفاق  السعوديين  غير  من  المتقدمين  على  مالحظة: 

سارية المفعول  )جواز السفر( لطلبة المنح الخارجية أو )صورة 

الداخلية.  المنح  اإلقامة( لطلبة 

عند اإدخال تاريخ امليالد 
يتطلب حتديد احلقل  ومن 

ثم البدء ب�سنة امليالد ثم 
اإدخال �سهر امليالد )رقمني( 
ثم اإدخال يوم امليالد )رقمني(
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05

الدراسة  نوع  اختيار  ليتم  العلمية،  والدرجة  الدراسة  نوع  شاشة  ستظهر 

أيقونة  على  الضغط  ثم  ومن  عليها  التقديم  المرغوب  العلمية  والدرجة 

. »التالي«  أيقونة  ثم  »حفظ« 
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06

ســتظهر شاشــة »الشــروط األساســية« ليتــم اختيــار البيانــات الصحيحــة، 

حيــث ســيترتب علــى هــذه االختيــارات ظهــور البرامــج المتاحــة الحقــًا، ومــن 

ثــم الضغــط علــى أيقونــة »حفظ« ثم أيقونة »التالي« .

مالحظة: يجب التأكد من صحة البيانات المدخلة تجُنبًا الستبعاد الطلب.
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07

ســتظهر »شاشــة الخبــرات الســابقة«، ليتــم اختيــار البيانــات الصحيحــة 

ــط  ــم الضغ ــن ث ــة، وم ــول المطلوب ــي الحق ــة ف ــتندات الازم ــاق المس وإرف

علــى أيقونــة »حفظ« ثم أيقونة »التالي« .

مالحظة: يجب التأكد من صحة البيانات والمرفقات تجُنبًا الستبعاد الطلب.
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08

البيانــات  تعبئــة  ليتــم  للطــوارئ«  شــخص  »بيانــات  شاشــة  ســتظهر 

»التالي«. أيقونة  ثم  »حفظ«  أيقونــة  علــى  الضغــط  ثــم  ومــن  المطلوبــة 
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09

ســتظهر شاشــة »شــهادة المؤهات األكاديمية« حســب المرحلــة المطلوبة 

)ماجســتير أو دكتــوراه(، ليتــم تعبئــة البيانــات المطلوبــة وإرفــاق المســتندات 

الازمــة، ومــن ثــم الضغــط علــى أيقونــة »حفظ« ثم أيقونة »التالي«.

مالحظة:  في حقل »مرفقات أخرى« يلزم دمج المستندات اإلضافية مثل )النشر 
القدرات  اختبار  شهادة  الدبلوم،  شهادات  الخبرة،  شهادات  العلمي، 

. ...وغيرها( في ملف واحد  العامة للجامعيين 

 �سا�سة املتقدمني
للماج�ستري

 �سا�سة املتقدمني
للدكتوراه

اإذا مل جتد تخ�ص�صك 
ال�صابق عليك اختيار 
التخ�ص�ص الأقرب له

يجب على املتقدمني لربامج 
الدكتوراه تعبئة احلقول 
ح�صب �صهادة املاج�صتري



13

10

ســتظهر شاشــة »بيانــات التوصيــة العلميــة« ليتم تعبئــة البيانــات المطلوبة 

وإرفــاق التوصيــة ومــن ثم الضغــط علــى أيقونــة »حفظ« ثم أيقونة »التالي«.

علمــًا أن برامــج الماجســتير تتطلــب توصيتيــن فقــط بينمــا تتطلــب برامج 
الدكتــوراه ثــاث توصيات.
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11

ستظهر شاشة » اختيار الرغبة« ليتم اختيار الرغبة المطلوبة من قائمة 

ــة »حفظ« ثم أيقونة »التالي«. ــى أيقون ــط عل ــم الضغ ــن ث البرامج المتاحة وم

للتقديم بسبب  المتاحة  البرامج  اختيار في خانة  أي  قد ال يظهر   : مالحظة 

البرنامج. شروط  أو  الجامعة  شروط  تحقيق  عدم 
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12

البرنامج  شروط  على  االطاع  ويجب  الطلب«   »إرسال  شاشة  ستظهر 
الضغط  ثم  ومن  الطلب  تعهد  صيغة  على  والتأشير  الهامة،   والتنبيهات 

»نعم«. أيقونة  ثم  أيقونة»إرسال«   على  



16

مـتــابــعـة الطـلـــب

لاطــاع علــى الطلــب أو تعديــل بعــض البيانــات خــال فتــرة التقديــم أو التأكــد مــن 

إرســال الطلــب يمكــن الدخــول علــى الشاشــة الرئيســة  فتظهــر الشاشــة التاليــة 

ليتــم » استعراض الطلب« .

مالحظة: تعديل البيانات قد يؤدي إلى إلغاء الرغبة المختارة، وفي هذه الحالة 

يجب إعادة  اختيار الرغبة المترتبة على تعديل البيانات .
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استعادة كلمة المرور

ــرور«  ــة الم ــتعادة كلم ــة »اس ــى أيقون ــط عل ــن الضغ ــرور يمك ــة الم ــتعادة كلم الس

كمــا هــو موضــح أدنــاه.
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