إجراءات التخرج اإللكترونية
لطلبة الدراسات العليا

أوالً :الطلبة على نظام المقررات والرسالة:

01
01

02

تُسلم نسخ ورقية من الرسالة باإلضافة إلى  CDلكل من الجهات
التالية:

يقوم الطالب بالدخول على قاعدة اإلنتاج العلمي على الرابط التالي:
https://eservices.ksu.edu.sa/spw/Login.aspx

 نسخة ورقية باإلضافة إلى  CDلمكتبة الملك فهد الوطنية. نسختين ورقيتين باإلضافة إلى  CDلمكتبة الملك سلمانالمركزية بالجامعة.

وتحميل التالي:
 الرسالة كاملة من الغالف إلى الغالف شاملة قرار اإلجازة موقع. -الملخص العربي واإلنجليزي وفق نموذج عمادة الدراسات العليا.

03

04

يتابع الطالب حالة طلبه على قاعدة اإلنتاج العلمي للتأكد من
اكتمال طلبه

بعد اكتمال الطلب يقوم الطالب بالدخول على بوابة اعتماد طلب
تخرج لطلبة الدراسات العليا
https://eservices.ksu.edu.sa/Graduates/

05

ويتبع التعليمات.

تقوم وحدة الخريجين بعمادة الدراسات العليا بضم اسم الطالب
إلى مذكرة الخريجين لعرضها على مجلس الجامعة لمنح الطالب
الدرجة العلمية.

06

07

يقوم الطالب بمتابعة وضعه على بوابة النظام األكاديمي حتى يتأكد
من تغيير وضعه من منتظم إلى متخرج.

يقوم الطالب بطباعة نموذج إخالء الطرف وإكماله ومراجعة عمادة
القبول والتسجيل الستالم وثيقة التخرج.
مالحظة :نظرا ً للظروف الحالية والصعوبات التي قد تواجه بعض الخريجين
في تسليم نسخ مطبوعة من رسائلهم للمكتبات ،يمكن طلب تأجيل
تسليم الرسائل مع التعهد بتسليمها قبل استالم الوثيقة ،بإرسال بريد
إلكتروني على البريد المعلن في هذا الدليل.

تعليمات
 -1أن يكون وضع الطالب منتظم وأنهي الخطة بمعدل ال يقل عن 3.75
 -2تشتمل جميع رسائل الماجستير والدكتوراه (المكتوبة باللغة العربية أو
االنجليزية) على ملخصين باللغة العربية واإلنجليزية
 -3التأكد من أن طباعة النسخة الورقية من الرسالة من جهة واحدة فقط ،وأن
يكون تغليف رسالة الدكتوراه باللون األسود والماجستير باللون األزرق
 -4التأكد من أن صفحة اإلجازة مطبوعة بالحاسب اآللي موضح ًا فيها تاريخ
المناقشة وتوقيع أعضاء لجنة المناقشة
 -5التأكد من أن عنوان الرسالة يكون مطابق ًا لما تم إقراره أو كما أوصت به
لجنة المناقشة من تعديالت عليه
 -6يتم رفع تقرير لجنة المناقشة على بوابة اعتماد الرسائل الجامعية وفي
حالة قبول الرسالة مع التعديالت يتطلب اعتماد التعديالت من قبل
المشرف ورئيس القسم على البوابة
 -7يجب أن تكون محتويات القرص المدمج  CDثالثة ملفات  PDFحسب التالي:
أ .الرسالة كاملة من الغالف إلى الغالف شاملة صفحة اإلجازة بالتوقيع.
ب .الملخص باللغة العربية.

ت .الملخص باللغة اإلنجليزية.

(الملخص العربي واالنجليزي يشمل األهداف واألدوات والمنهج والعينة وأهم ما توصلت له الرسالة في حدود ( 500 -400كلمة).

ثاني ًا :الطلبة على نظام المقررات فقط:

02
01

02

بعد اجتياز الطالب جميع المقررات بنجاح وبمعدل ال يقل عن 3.75
يحق للطالب التخرج.

يقوم الطالب بالدخول على بوابة اعتماد طلب تخرج لطلبة الدراسات العليا
https://eservices.ksu.edu.sa/Graduates/
ويتبع التعليمات.

03
تقوم وحدة الخريجين بعمادة الدراسات العليا بضم اسم الطالب
إلى مذكرة الخريجين لعرضها على مجلس الجامعة لمنح الطالب
الدرجة العلمية.

05
يقوم الطالب بطباعة نموذج إخالء الطرف وإكماله ومراجعة عمادة
القبول والتسجيل الستالم وثيقة التخرج.

04
يقوم الطالب بمتابعة وضعه على بوابة النظام األكاديمي حتى يتأكد
من تغيير وضعه من منتظم إلى متخرج.

