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 طالب جديد: تسجيل

 :يلي كما ،التسجيل نافذة لك لتظهر ؛يددج طالب تسجيل رابط على اضغط

 

 الهوية رقم إلى تحتاج فلن ،سعودية/سعودي غير كنت إذا أما الوطنية، الهوية رقم إدخال إلى بحاجة فأنت ؛سعودية/ًاسعودي جنسيتك كانت حال في :الجنسية

 :يلي كماوأما ان كنت مقيم في السعودية فيجب ادخال رقم االقامة  ،اإلدخال في الوطنية

 

محارف كحد  8)علما أن كلمة المرور هي كلمة المرور وكررها في حقل إعادة كلمة المرورثم أدخل  ،مرتين لكترونياإل البريد عنوان أدخل ،عام بشكل

 على المرور كلمة إرسال إلى تشير رسالة لك تظهر عندها ؛الحفظ زر على اضغط ثم ،التسجيل أثناء في الصورة في تراها التي  الكلمة أدخل ثم ،أعلى(

فقط لتذكيرك باسم المستخدم هي على بريدك االلكتروني والتي هي نفسها كلمة المرور التي سجلتها؛ إن الرسالة التي يرسلها النظام  لكترونياإل بريدك

اليعني عدم قبول تسجيلك وإنما يمكنك إكمال التسجيل والدخول باسم المستخدم االلكتروني وعدم وصولها إلى بريدك وكلمة المرور اللتين سجلت بهما، 

 :ويظهر الشكل التالي نتيجة الحفظ أثناء التسجيل ؛والذي هو عنوان بريدك االلكتروني بالكامل وكلمة المرور هي نفسها التي قمت بالتسجيل بها قبل قليل



 

 

 :التالي بالشكل ستكون ،العليا الدراسات عمادة - سعود الملك جامعة من ستصلك التي الرسالة نموذج

 

 Junk Mailوإنما قد تصل إلى بريدك العشوائي أو المهمل أو  ،Inbox الرسالة إلى مجلد علبة الوارد في بريدك االلكتروني قد التصل: 1 مالحظة هامة

 ن الطالب(.كما أنه يجب أن تنتبه إلى صحة تسجيلك لعنوان بريدك االلكتروني قبل الضغط على زر الحفظ تفادياً لألخطاء )وهو خطأ شائع عند العديد م

 

 رين على التسجيل عل البوابة في البرامج المتاحة حيث تظهر لهم الرسالة التالي:دالطلبة الذين لم يختبروا القدرات لن يكونوا قا :2 مالحظة هامة

 

 



 

 إلى البوابة:  الدخول

 http://dgs.ksu.edu.sa :العليا للدراسات لكترونياإل القبول بوابة افتح

 

 عملية بعد لكترونياإل بريدك إلىتم إرسالها  التي أو ،(تسجيلال)التي قمت بكتابتها عند  المرور وكلمة )عنوان بريدك االلكتروني( المستخدم اسم أدخل

 .ةالرئيس الواجهة لك لتظهر ؛الدخول زر على اضغط ثم، التسجيل

على  خالله من سجلت الذي اإللكتروني البريد عنوان منك يطلب حيث المرور؛ كلمة استرجاع رابط على الضغط يمكنك المرور، كلمة قد نسيت حال في

 .السر كلمةب اإللكتروني رسالة بريدك إلى  النظام سيرسل عندها البوابة؛

 

 Junk Mail، وإنما قد تصل إلى بريدك العشوائي أو المهمل أو Inboxقد التصل الرسالة إلى مجلد علبة الوارد في بريدك االلكتروني : مالحظة هامة

 ن الطالب(.كما أنه يجب أن تنتبه إلى صحة تسجيلك لعنوان بريدك االلكتروني قبل الضغط على زر الحفظ تفادياً لألخطاء )وهو خطأ شائع عند العديد م

ول مرة تسجل في حال كانت هذه اوذلك  لديك طلب أي وجود عدم إلى تشيربعد الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور تظهر لك الشاشة األساسية، حيث 

 :يلي كما بها في الموقع

 

http://dgs.ksu.edu.sa/


 

 فستظهر لك الشاشة التالية: أما إن كنت سجلت سابقاً في الموقع

 

 كلمة المرور: يريتغ

 "المرور كلمة تغيير" خترا خيارات قائمة من

 

 .المرور كلمة تغير عملية لتتم ؛الحفظ زر على اضغط ثم ،(للتأكيد مرتين)الجديدة المرور وكلمة الحالية المرور كلمة إدخال تطلب واجهة لك ظهرست

 

 الدراسات العليا: علىالتقديم  طلب

 

 الطالب بيانات بتعبئة تبدأ ،مراحل بعدة للقبول كترونيةلاإل البوابة على العليا للدراسات الطالب ميتقد مرحلة تمر
 :الجانبي الشكل في كما ،طلبه بإرسال وتنتهي ،األساسية

 
 .األساسية الطالب بيانات .1
 .العلمية والدرجة الدراسة نوع .2
 .األساسية الشروط .3
 .السابقة الخبرات بيانات .4
 .للطوارئ شخص بيانات .5
 .الجامعية الشهادة بيانات .6
 .العلمية التوصية بيانات .7
 .الرغبة اختيار .8
 .الطلب إرسال .9
 خروج .11



 

 الطالب األساسية: بيانات .1

 الذي يسجلون أول مرة على البوابة: /الطالباتخاص بالطالب 

 :يلي كما ،طلب جديد خترا الطلبات، قائمة من األساسية الطالب بيانات لتعبئة

 

 :الشكل في كما ،األساسية الطالب بيانات نموذج لك ليظهر

 

  :كاملة بالمعلومات النموذج إمأل

 نجليزيةواإل العربية تينباللغ الكامل االسم. 

 الهوية برقم تطالب فلن سعودي غير كنت إذا أما .الوطنية الهوية رقم إدخال عليك فيجب ًا،سعودي جنسيتك كانت حال في:  الجنسية 

 الجواب كان وإذا ،لألم الوطنية الهوية رقم أدخل نعم حال في ."؟الجنسية سعودية األم هل" مثل إضافية بمعلومات ستطالب وإنما ،الوطنية

 .فارغة لألم الوطنية الهوية خانة فاترك ال

 .صورة عن الجواز اذا كنت غير سعودي/ سعودية 

 أي أنك لن تستطيع التعديل فيها وهي تحتوي على عنوان البريد االلكتروني الذي سجلت به في  للعرض فقطهذه الخانة : لكترونياإل البريد

 .القبول حال في أو التسجيل طلب إرسال عند معك التراسل أجل من العليا الدراسات عمادة ستعتمدهو بوابة القبول،

 اإلعاقة نوع فيه تصف نصي مربع لك ليظهر ؛نعم خترا ما إعاقة لديك كان حال في. 

 الوظيفي والمسمى العمل جهة إلدخال نانصّي ناعمرّب لك سيظهر ،خاص أو حكومي قطاع لدى تعمل كنت إذا: الوظيفية الحالة. 



 

 التلقائية التعبئة عن ولؤمس والنظام ،الهجري أو الميالدي الشكلين بأحد ميالدك تاريخ إدخال عليك :(ميالدي أو هجري) الميالد تاريخ 

 ".22/22/0892" أي كمافي المثال التالي "yyyy/MM/dd، كما نرجو االنتباه إلى شكل التاريخ "اآلخر بالشكل ميالدك لتاريخ

 :يلي كما ،الحفظ رسالة لك لتظهر ؛الحفظ زر على اضغطي/اضغط ،األساسية البيانات ءمل من االنتهاء بعد

 

 البوابةفي سجلوا سابقًا الذي  /الطالباتخاص بالطالب 

 يلي:الطالب الذين سجلوا سابقا على البوابة الداعي إلعادة كتابة بيناتهم األساسية ألنها سوف تكون موجودة فقط عليهم انشاء طلب جديد كما 

 

وقد امتألت بالبيانات التي تم تسجيلها سابقًا، حيث يمكن التعديل والضغط على زر الحفظ أو االنقال لتظهر لهم شاشة بيانات الطالب األساسية 

 إلى الشاشة التالية.

 :لعلميةالدراسة والدرجة ا نوع .2

 :التالية الواجهة لك لتظهر ؛اليمنى القائمة من العلمية والدرجة الدراسة نوع رابط خترا

 

عادي(، علما أن اإلعالن عن بدأ القبول يكون ألحد نوعي الدراسة فقط إما عادي أو موازي واليمكن أن يتم فتح باب )موازي أو  الدراسة نوع خترا

 لتظهر ؛ "دكتوراه أو ماجستير" عليها التقديم ترغب التي العلمية الدرجة اختر لنوع الدراسة اختيارك بعد القبول للعادي أو الموازي بنفس التوقيت ،

علما أن تفاصيل نوع المنحة سوف (خاص بالطلبة غير السعوديين)؛ أخيرا اختر نوع المنحة )داخلية او خارجية(  التقديم مدة فيها توضح رسالة لك

 .الحفظ رسالة لك لتظهر ؛الحفظ زر على اضغطي/اضغط .تظهر للطلبة فور اختيارها

 رين على التسجيل عل البوابة في البرامج المتاحة حيث تظهر لهم الرسالة التالي:دالطلبة الذين لم يختبروا القدرات لن يكونوا قا :مالحظة هامة

 



 

 

 األساسية: الشروط .3

 :التالية الواجهة لك لتظهر ؛اليمنى القائمة من األساسية الشروط رابط خترا

 

 .الحفظ رسالة لك لتظهر ؛الحفظ زر على أضغط ثم ،ال أو بنعم األسئلة هذه عن اإلجابات اختر

 الخبرات السابقة: بيانات .4

 :التالية الواجهة لك لتظهر ؛اليمنى القائمة من السابقة الخبرات بيانات رابط خترا



 

 

 .الحفظ رسالة لك لتظهر ؛الحفظ زر على ضغطا ثم المتاحة، االختيارات أحد بتحديد األسئلة هذه عن أجب

 شخص للطوارئ: بيانات .5

 :التالية الواجهة لك لتظهر ؛اليمنى القائمة من للطوارئ شخص  بيانات رابط خترا

 

 (.الجامعية الشهادة بيانات) التالية الواجهة إلى اتلقائًي واالنتقال الحفظ ليتم ؛التالي زر على اضغط ثم الكامل، بشكلها البياناتامأل 

 الشهادة الجامعية: بيانات .6

 :التالية الصورة في كما ،الجامعية الشهادة بيانات واجهة لك تظهر ،للطوارئ شخص بيانات واجهة في التالي زر على الضغط بعد



 

 
 

 ًاهجري أو ًاميالدي يكون أن يمكن التخرج عام. 

 تصفية) التخصصات تحوي التي القائمة في البحث عملية تسهيل أجل من فيه، تخرجت الذي التخصص مستطيل على االعتماد يمكنك 

 (.التخصصات

 اليسار على الشكل في كما ؛االختيار زر أسفل إلى إضافته تمتل ؛اختيار زر على أضغط ثم ،التخصصات قائمة من التخصص خترا. 

 ممتاز – جدًا جيد – مرتفع جيد – جيد: آلتيةا الخيارات أحد هو :للشهادة العام التقدير. 

 من" قائمة من واختر ،معدلك اكتب ،(022 أو 4 أو 5 من المعدل)  منها تخرجت التي الجامعة حسبب طرق بثالث يحسب:  المعدل "

 (.022 أو 4 أو 5)  العام التراكمي المعدل قيمة

 ن أول أحيث  ،(الشهادات الخاصة باالختبارات – الجامعية الوثيقة – األكاديمي السجل – الذاتية السيرة) مرفقات أربع هي: المرفقات

 زرتحميل المرفق اضغط  أجل منياري، واخت جبارية والمرفق األخير )الشهادات الخاصة باالختبارات( هوإثالث مرفقات هي 

Browse الصحيح بالشكل الملف إرفاق ليتم ؛التحميل زر على تضغط ثم ،النموذج تسلسل حسبب المطلوب المرفق حدد ،استعراض. 

 .الحفظ رسالة لك لتظهر ؛الحفظ زر على ضغط، االملفات وإرفاق ،البيانات إكمال بعد



 

أكثر من ملف  ؛ إن إرفاق، وكل مرفق يجب أن يكون ملف واحد فقط وليس أكثر من ملففقط PDF نوع من تكون المرفقات :1 هامة مالحظة

 بنفس الحقل سيمنعك من إختيار رغباتك لذلك عليك التقيد بملف واحد من أجل كل مرفق.

 .والبكالوريوسطالب الدكتوراه مطلوب عليهم ارفاق وثائق الماجستير  :2 هامة مالحظة

 :)اختياري(التوصية العلمية بيانات .7

 :التالية الواجهة لك لتظهر ؛اليمنى القائمة من العلمية التوصية بيانات رابط خترا

 

 .علمية توصيات ثالث إلى بحاجة فأنت هالدكتوراإلى  بالنسبة أما ،علميتين توصيتين إلى بحاجة أنت الماجستير أجل من

 :نوعان العلمية التوصية

 ؛التحميل زر على وتضغط ،التوصية ملف ترفق ثم ه،عمل وجهة ،للموصي الثالثي االسم بإدخال ن/تكتفي حيث: (نعم) ورقية توصية 

 .إرفاقه ليتم

 إلكترونية ستكون التوصية أن بحكم وذلك ؛التوصية ملف ماعدا ،البيانات جميع ملء عليك يجب(: ال) ورقية توصية بدون. 

 أما ة،/الطالب بها تزكي ومعلومات وتوقيعه الموصي معلومات على تحتوي الورقية التوصية أن لكترونيةواإل الورقية التوصية بين الفرق :ظةلحوم

 ويرسلها ،الموصي عنها ليجيب ؛"لكترونياإل البريد" حقل في الطالب ذكره الذي ،الموصي بريد إلى لكترونيإ نموذج يصلفس لكترونيةاإل التوصية

 .للطالب التقديم ملف مع رفقلت ؛اإللكتروني القبول بوابة إلى لكترونيًاإ

 .الحفظ رسالة لك لتظهر ؛الحفظ زر على ضغطا

 هامة:مالحظة 

الطالب هذه الشاشة اختيارية أي أنه يمكنك تجاوزها إذا لم تكن تملك التوصيات العلمية علماً ان بعض األقسام أحياناً تستند عليها في اختيار 

 المقبولين

 الرغبة: اختيار .8



 

 :التالية الواجهة لك لتظهر ؛اليمنى القائمة من الرغبة اختيار رابط على اضغط

 

 كما البيانات،ء مل بانتهاء تعلمك رسالة لك لتظهر ؛الحفظ زر على أضغط ثم ،للتقديم فقط واحد لبرنامج االختيار نإ حيث ؛فقط واحدة رغبة خترا

 :التالي الشكل في كما ،للدراسة المختارة بالرغبة ليعلمك ؛األساسية البيانات في بتسجيله قمت الذي الجوال على رسالة ستصلك

 

 هامة: اتمالحظ

  إن الرغبات التي تظهر لك في هذه الشاشة تختلف حسب الملعومات التي سبق وأن مألتها في البوابة مثل المعدل والتخصص واألسئلة

 .. إلخموازي( . -ونوع الدراسة )عادي األساسية 

 لكشف عن تسجيل طالب على في حال تم ا، خالل فترة القبول ت العليا باختيار رغبة واحدة فقطيحق للطالب حسب شروط عمادة الدراسا

 سوف يتم حذف جميع رغباته ومنعه من التقديم.خالل فترة قبول واحدة الموقع أكثر من مرة من أجل اختيار أكثر من رغبة 

 :الطلب إرسال .9

 بالضغط الطلب إرسال يمكنك الطلب مراحل جميع من التأكد بعد" .الحفظ زر أدنى الرابط على الضغط يمكنك ،بياناتك صحة من ًامتأكد كنت إذا

 :يلي كما الطلب إرسال واجهة ستظهر عندها ،"هنا

 

 :يلي كما ،التأكيد رسالة لك لتظهر ؛اإلرسال زر على اضغط ،المدخلة البيانات من ًامتأكد كنت إذا



 

 

 :خيارين أمام أنت

 التالي بالمحتوى لكترونياإل بريدك على رسالة ستصلك حيث ؛نهائي بشكل الطلب إرسال: 

 

 النهائية الطلب إرسال عملية قبل ،صحيح بشكل المدخلة البيانات من للتأكد ؛بك الخاص الطلب تصفح تستطيع نكإ حيث: الطلب معاينة. 

 ولكن فقط ضمن فترة التقديم. أخرى مرة إرسالهبدون الحاجة إلى  طلبك علىيمكنك التعديل  ،للطلب إرسالك بعد :مةمه ظةلحوم

 :التالية الواجهة لك لتظهر ؛طلباتي خترا ،الطلبات قائمة من طلبك الستعراض

 

 .جميع بياناتك التي قمت بإدخالها تأكدتلاختر استعراض الطلب  اإلجراء قائمة من

 

 العليا الدراسات عمادة تمنيات مع

 والمتقدمات المتقدمين لجميع بالتوفيق


