
 

 

 رشادي نهتقدٌم عهى برامج انماجستٍر واندكتوراهإ دنٍم

 انقبول االنكترونً نهدراساث انعهٍا بوابتخالل  من

 عمادة الدراسات العليا هـ2341/2344

 

 http://dgs.ksu.edu.sa :للبوابة االلكترونً العنوان

 

 

( االلكترونً البرٌد عنوان)المستخدم اسم فأدخل سجلت قد كنت اذا أما" جدٌد طالب تسجٌل" رابط على الضغط فعلٌك البوابة فً بعد تسجل لم كنت إذا

 قمت الذي االلكترونً البرٌد عنوان منك ٌطلب حٌث المرور كلمة استرجاع رابط على الضغط ٌمكنك المرور كلمة نسٌت قد حال فً المرور وكلمة

 .االلكترونً برٌدك إلى السر كلمةب رسالة النظام ٌبعث سوف عندها البوابة على خالله من بالتسجٌل

 تسجٍم طانب جدٌد:

 :ٌلً كما التسجٌل نافذة لك لتظهر جٌد طالب تسجٌل رابط على اضغط

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


 

 

 الهوٌة رقم إلى تحتاج فلن سعودٌة/سعودي غٌر كنت إذا أما الوطنٌة، الهوٌة رقم إدخال إلى بحاجة فأنت سعودٌة/سعودي جنسٌتك كانت حال فً :الجنسٌة

 :ٌلً كما اإلدخال فً الوطنٌة

 

 إلى تشٌر رسالة لك تظهر عندها الحفظ زر على اضغط ثم التسجٌل أثناء الصورة فً تراها التً  الكلمة أدخل ثم االلكترونً البرٌد عنوان أدخل عام بشكل

 :ٌلً كما االلكترونً برٌدك على المرور كلمة إرسال

 

 التالً بالشكل ستكون العلٌا الدراسات عمادة - سعود الملك جامعة من ستصلك التً الرسالة نموذج

 

 إنى انبوابت:  اندخول

 http://dgs.ksu.edu.sa :العلٌا للدراسات االلكترونً القبول بوابة افتح

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


 

 

 

 التً الربٌسٌة الواجهة لك لتظهر الدخول زر على اضغط ثم التسجٌل، عملٌة بعد االلكترونً برٌدك إلى أرسلت التً المرور، وكلمة المستخدم اسم أدخل

 :ٌلً كما لدٌك طلب أي وجود عدم إلى تشٌر

 

 

 

 كهمت انمرور: تغٍٍر

 "المرور كلمة تغٌٌر" أختر خٌارات قابمة من

 

 

 

 المرور كلمة تغٌر عملٌة لتتم الحفظ زر على اضغط ثم ،(للتأكٌد مرتٌن)الجدٌدة السر وكلمة الحالٌة المرور كلمة إدخال تطلب واجهة لك ظهرست

 

 



 

 اندراساث انعهٍا: عهىانتقدٌم  طهب

 

 الطالب بٌانات بتعببة تبدأ مراحل بعدة للقبول كترونٌةلاال البوابة على العلٌا للدراسات الطالب مٌتقد مرحلة تمر
 :الجانبً الشكل فً كما طلبه بإرسال وتنتهً األساسٌة

 
 .األساسٌة الطالب بٌانات .1
 .العلمٌة والدرجة الدراسة نوع .2
 .األساسٌة الشروط .3
 .السابقة الخبرات بٌانات .4
 .للطوارئ شخص بٌانات .5
 .الجامعٌة الشهادة بٌانات .6
 .العلمٌة التوصٌة بٌانات .7
 .الرغبة اختٌار .8
 .الطلب إرسال .9
 خروج .11

 

 :الطالب األساسٌة بٌانات .1

 :ٌلً كما الطالب بٌانات أختر خٌارات قابمة من األساسٌة الطالب بٌانات لتعببة

 

 :الشكل فً كما األساسٌة الطالب بٌانات نموذج لك لٌظهر

 



 

  كاملة بالمعلومات النموذج إمأل

 واالنجلٌزٌة العربٌة باللغة الكامل االسم 

 الهوٌة برقم تطالب فلن سعودي غٌر كنت إذا أما الوطنٌة الهوٌة رقم إدخال علٌك فٌجب سعودي جنسٌتك كانت حال فً:  الجنسٌة 

 الجواب كان وإذا لألم الوطنٌة الهوٌة رقم أدخل نعم حال فً" الجنسٌة سعودٌة األم هل" مثل إضافٌة بمعلومات ستطالب وإنما الوطنٌة

 .فارغة لألم الوطنٌة الهوٌة خانة فاترك ال

 القبول حال فً أو التسجٌل طلب إرسال عند معك التراسل أجل من العلٌا الدراسات عمادة ستعتمده البرٌد هذا: االلكترونً البرٌد. 

 ًاإلعاقة نوع فٌه تصف نصً مربع لك لٌظهر نعم أختر ما إعاقة لدٌك كان حال ف. 

 الوظٌفً والمسمى العمل جهة إلدخال نصٌٌن مربعٌن لك سٌظهر خاص أو حكومً قطاع لدى تعمل كنت إذا: الوظٌفٌة الحالة. 

 عن مسبول هو والنظام الهجري أو المٌالدي الشكلٌن بأحد مٌالدك تارٌخ إدخال سوى علٌك ما فقط( مٌالدي أو هجري) المٌالد تارٌخ 

 .اآلخر بالشكل مٌالدك لتارٌخ التلقابٌة التعببة

 :ٌلً كما الحفظ رسالة لك لتظهر الحفظ زر على اضغطً/اضغط األساسٌة البٌانات ملا من االنتهاء بعد

 

 :لعلمٌةالدراسة والدرجة ا نوع .2

 :التالٌة الواجهة لك لتظهر الٌمنى القابمة من العلمٌة والدرجة الدراسة نوع رابط أختر

 

 اختر" عادي" لزر اختٌارك بعد ،(فقط العادي للتعليم اإلعالن هذا فً الدراسة نوع أن العلم مع) موازي أو عادي الدراسة نوع أختر

 الحفظ زر على اضغطً/اضغط التقدٌم، فترة فٌها توضح رسالة لك لتظهر" دكتوراه أو ماجستير" علٌها التقدٌم ترغب التً العلٌمة الدرجة

 .الحفظ رسالة لك لتظهر

 :هــــامة مالحظة

 فً االنتباه علٌك لذلك علٌها أخرى مرة التعدٌل تستطٌع لن" العلمٌة والدرجة الدراسة نوع" المرحلة هذه فً الحفظ زر على الضغط عند

 .العلمٌة للدرجة وخصوصا اختٌارك

 

 األساسٌة: الشروط .3

 :التالٌة الواجهة لك لتظهر الٌمنى القابمة من األساسٌة الشروط رابط أختر



 

 

 

 .الحفظ رسالة لك لتظهر الحفظ زر على أضغط ثم ال أو بنعم األسبلة هذه على اإلجابات اختر

 

 :الخبرات السابقة بٌانات .4

 :التالٌة الواجهة لك لتظهر الٌمنى القابمة من السابقة الخبرات بٌانات رابط أختر

 

 .الحفظ رسالة لك لتظهر الحفظ زر على أضغط ثم المتاحة، االختٌارات أحد بتحدٌد األسبلة هذه على أجب

 

 شخص للطوارئ: بٌانات .5

 :التالٌة الواجهة لك لتظهر الٌمنى القابمة من للطوارئ شخص  بٌانات رابط إختر



 

 

 (.الجامعٌة الشهادة بٌانات) التالٌة الواجهة إلى تلقابٌا بشكل واالنتقال الحفظ لٌتم التالً زر على اضغط ثم الكامل، بشكلها البٌانات إمالء

 الشهادة الجامعٌة: بٌانات .6

 :الٌمنى التالٌة الصورة فً كما الجامعٌة الشهادة بٌانات واجهة لك تظهر للطوارئ شخص بٌانات واجهة فً التالً زر على الضغط بعد

  
 الذاتٌة السٌرة المرفق إضافة و االختصاص تحدٌد بعد البٌانات إدخال قبل

 



 

 هجري أو مٌالدي ٌكون أن ٌمكن التخرج عام. 

 التخصصات على تحوي التً القابمة فً البحث عملٌة تسهٌل أجل من منه تخرجت الذي التخصص مستطٌل على االعتماد ٌمكنك 
 (.التخصصات تصفٌة)

 الٌسار على الشكل فً كما االختٌار زر أسفل إلى إضافته لٌتم اختٌار زر على أضغط ثم التخصصات قابمة من التخصص أختر. 

 ممتاز – جدا   جٌد – مرتفع جٌد – جٌد: التالٌة الخٌارات أحد وهو للشهادة العام التقدٌر. 

 قٌمة" من" قابمة من واختر معدلك اكتب( 011 أو 4 أو 5 من المعدل)  منها تخرجت التً الجامعة حسب طرق بثالث وٌحسب المعدل 
 (.011 أو 4 أو 5)  العام التراكمً المعدل

 زر على تضغط مرفق كل أجل من أنه حٌث ،(الجامعٌة الوثٌقة – األكادٌمً السجل – الذاتٌة السٌرة) مرفقات/ 3/ وهً: المرفقات 
Browse الصحٌح، بالشكل الملف إرفاق لٌتم التحمٌل زر على تضغط ثم النموذج تسلسل حسب المطلوب المرفق وتحدد استعراض 

 .الٌسرى الصورة فً كما

 .الحفظ رسالة لك لتظهر الحفظ زر على أضغط الثالثة الملفات وإرفاق البٌانات إكمال بعد

 .فقط PDF أو  WORDنوع من تكون المرفقات :هــــامة مالحظة

 

 التوصٌة العلمٌة: بٌانات .7

 :التالٌة الواجهة لك لتظهر الٌمنى القابمة من العلمٌة التوصٌة  بٌانات رابط إختر

 

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

 :نوعان العلمٌة التوصٌة

 زر على وتضغط التوصٌة ملف ترفق ثم الموصً عمل وجهة للموصً الثالثً االسم بإدخال ن/تكتفً حٌث: (نعم) ورقٌة توصٌة 
 .إرفاقه لٌتم التحمٌل

 إلكترونٌة ستكون التوصٌة أن بحكم وذلك التوصٌة ملف ماعدا البٌانات جمٌع مأل علٌك ٌجب(: ال) ورقٌة توصٌة بدون. 

 .الحفظ رسالة لك لتظهر الحفظ زر على أضغط



 

 بها تزكً ومعلومات وتوقٌعه الموصً معلومات على تحتوي الورقٌة التوصٌة أن وااللكترونٌة الورقٌة التوصٌة بٌن الفرق :مالحظة

" االلكترونً البرٌد" حقل فً الطالب ذكره الذي الموصً برٌد إلى الكترونً نموذج ٌصل فسوف االلكترونٌة التوصٌة أما ة،/الطالب

 .للطالب التقدٌم ملف مع لٌرفق اإللكترونً القبول بوابة إلى الكترونٌا   وٌرسلها الموصً علٌها لٌجٌب

 

 الرغبة: اختٌار .8

 :التالٌة الواجهة لك لتظهر الٌمنى القابمة من الرغبة اختٌار رابط على اضغط

 

 البٌانات، ملا بانتهاء تعلمك رسالة لك لتظهر الحفظ زر على أضغط ثم للتقدٌم فقط واحد لبرنامج االختٌار أن حٌث فقط واحدة رغبة أختر

 :التالً الشكل فً كما للدراسة المختارة بالرغبة لٌعلمك األساسٌة البٌانات فً بتسجٌله قمت الذي الجوال على رسالة ستصلك كما

 

 

 :الطلب إرسال .9

 الطلب إرسال ٌمكنك الطلب مراحل جمٌع من التأكد بعد" الحفظ زر أدنى الرابط على الضغط ٌمكنك بٌاناتك صحة من متأكد كنت إذا

 :ٌلً كما الطلب إرسال واجهة ستظهر عندها" هنا بالضغط

 

 :ٌلً كما التأكٌد رسالة لك لتظهر اإلرسال زر على اضغط المدخلة البٌانات من متأكد كنت إذا



 

 

 :خٌارٌن أمام أنت

 التالً بالمحتوى االلكترونً برٌدك على رسالة ستصلك أنه حٌث نهابً بشكل الطلب إرسال: 

 

 الطلب إرسال عملٌة قبل صحٌح بشكل المدخلة البٌانات من للتأكد بك الخاص الطلب تصفح تستطٌع أنك حٌث: الطلب معاينة 

 .النهابٌة

 

 :الشكل فً كما أخرى مرة إرساله تستطٌع لن طلبك على تعدٌل أي إن للطلب إرسالك بعد :هــــامة مالحظة

 

 :التالٌة الواجهة لك لتظهر طلباتً أختر الطلبات قابمة من طلبك الستعراض

 

 :لطلبك خٌارات عدة لدٌك اإلجراء قابمة من

 الطلب إرسال عملٌة قبل المدخلة البٌانات من للتأكد وذلك :الطلب استعراض. 

 ٌلً كما... (  القبول؟ تم هل استالمه؟ تم هل) اإلرسال بعد الطلب حالة لمتابعة وذلك :البٌانات تحدٌث: 



 

 

 الخٌار هذا خالل من وذلك طلبه من مطبوعة نسخة إرسال علٌه ٌجب الطالب طلب قبول تم حال فً: االستمارة طباعة. 

 

 

 مع تمنٍاث عمادة اندراساث انعهٍا بانتوفٍق نجمٍع انمتقدمٍن وانمتقدماث

 نهدراساث انعهٍا بجامعت انمهك سعود


