اجراءات التخرج وتسليم الرسالة لطلبة الدراسات العليا
أوال :نظام املقررات والرسالة:
إلكمال اجراءات التخرج بعد اجازة الرسالة من قبل أعضاء لجنة المناقشة يلزم على الطالب إتباع الخطوات التالية في مدة ال تتجاوز ثالثة اشهر من

تاريخ المناقشة وال تحتسب االجازات الرسمية من ضمن هذه المدة:

 - 1تسلم نسخة مع قرص مدمج  CDلمكتبة الملك فهد الوطنية
 - 2تسلم نسختين مع قرص مدمج  CDلمكتبة الملك سلمان المركزية بالجامعة
 - 3يحتفظ القسم المعني بنسخة من رسالة الطالب.
 - 4بعد ذلك على الطالب زيارة موقع عمادة الدراسات العليا (الخدمات

االلكترونية)http://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/eservice :

أ – بوابة قاعدة االنتاج العلمي و تحميل الرسالة كاملة من الغالف الي الغالف شاملة قرار االجازة بالتوقيع والملخص العربي واالنجليزي

شامل البيانات االولية علي الرابط  https://eservices.ksu.edu.sa/spw :ثم بعد االعتماد يقوم الطالب

ب -تقديم طلب تخرج عن طريقة بوابة اعتماد طلب تخرج لطلبة الدراسات العلياhttps://eservices.ksu.edu.sa/Graduates.

 - 5بعدها يتم رفع مذكرة تخرج من قبل وحدة الخريجين بعمادة الدراسات العليا إلى مجلس الجامعة إلصدار القرار النهائي بمنح الطالب الدرجة العلمية .
 - 6بعد صدور قرار مجلس الجامعة يتم تعديل وضع الطالب في بوابة النظام االكاديمي إلى متخرج ،وعلى الطالب بعدها مراجعة عمادة القبول
والتسجيل وحدة الخريجين مصطحب معه اخالء الطرف من الجامعة الستالم وثيقة التخرج.

بعض التعليمات
 -1ان يكون وضع الطالب منتظم وانهي الخطة بمعدل ال يقل عن 3.75

 -2تشتمل جميع رسائل الماجستير والدكتوراه ( المكتوبة باللغة العربية واالنجليزية) على ملخصين باللغة العربية واالنجليزية

 -3التأكد من أن طباعة النسخة الورقية من الرسالة من جهة واحدة فقط  ،وان يكون تغليف رسالة الدكتوراه باللون االسود والماجستير باللون االزرق

 -4التأكد من أن صفحة االجازة مطبوعة بالحاسب االلي موضحا فيه تاريخ المناقشة وتوقيع اعضاء اللجنة

 -5التأكد من أن عنوان الرسالة يكون مطابقا لما تم إقراره أو كما أوصت 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:
الرسالة
الرسالة كاملة من الغالف إلى الغالف شاملة صفحة االجازة بالتوقيع

الملخص العربي

الملخص االجنبي

الملخص العربي واالنجليزي يشمل االهداف واالدوات والمنهج والعينة
واهم ما توصلت له الرسالة في حدود "  500 -400كلمة

ثانيا :نظام املقررات:
 - 1عند اجتياز الطالب جميع المقررات بنجاح وبمعدل تراكمي ال يقل عن  3.75من  5يتطلب منه زيارة موقع عمادة الدراسات العليا (الخدمات
االلكترونية) وتقديم طلب تخرج عن طريقة بوابة اعتماد طلب تخرج لطلبة الدراسات العلياhttps://eservices.ksu.edu.sa/Graduates.
 - 5بعدها يتم رفع مذكرة تخرج من قبل وحدة الخريجين بعمادة الدراسات العليا إلى مجلس الجامعة إلصدار القرار النهائي بمنح الطالب الدرجة العلمية

 - 6بعد صدور قرار مجلس الجامعة يتم تعديل وضع الطالب في بوابة النظام االكاديمي إلى متخرج ،وعلى الطالب بعدها مراجعة عمادة القبول
والتسجيل وحدة الخريجين مصطحب معه اخالء الطرف من الجامعة الستالم وثيقة التخرج.
رابط نسخة االطار العام لكتابة الرسائل العلميةhttps://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/616 :

للتواصل عبر البريد االلكتروني :للطالب gradute_g@ksu.edu.sa

هاتف :للطالب  4698295 -4676553للطالبات 8050901

للطالباتDGSF_GSU@KSU.EDU.SA:

الشؤون الطالبية

عمادة الدراسات العليا
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