
 لوــــبـقلا لـيلد
يعـماجلا ماعلل

ـه١٤٤٤

ليجستلاو لوبقلا ةدامع

@regandadmkku ٨٠٠٠٢٤١١٧٩٦٦+
٣ :ةليوحت



بوعشتاعلطتاهبققحتتةيساسأةزيكرميلعتلا«
يقرلاوةيمنتلاوراهدزالاومدقتلاوحنةيمالسإلاانتمأ
.»ةعفانلامولعلاوفراعملايفيراضحلا

نيفيرشلا نيمرحلا مداخ
زيزعلادبع نب ناملس كلملا

١٤٤٤ لوبق٢



ًاماظن30ىلإ20لضفأنمضنوكننأانحومط«
.»كلذقيقحتلءيشلككلمنوًايميلعت

دهعلا يلو
يكلملا ومسلا بحاص

زيزعلادبع نب ناملس نب دمحم ريمألا

١٤٤٤ لوبق٣



٥ .............................. هيونت•

٦ .............................. لوبقلا ديعاوم•

٧ .............................. لوبقلا طورش•

٨ .............................. تاصصختلا ليلد•

١٠ .............................. بلطلا ميدقت ةلحرم•

١٣ ..............................  جئاتنلا نالعإو حيشرتلا ةلحرم•

١٦ .............................. لوبقلا رييغت ةمدخ•

١٨ .............................. يروفلا لوبقلا ةمدخ•

ىوتحملا

١٤٤٤ لوبق٤



:مدقتملايزيزع

،يلآلكشبمتتلوبقلاتايلمععيمجنأليجستلاولوبقلاةدامعهونت

اهنأشنميتلالاصتالازكارموةينورتكلإلاتامدخلاريفوتمتدقو

ةعجارملةجاحلانودةحيحصلاةمولعملاريفوتولضفأةمدخميدقت

.مكتمالسىلعًاظافحةدامعلا

هيونت

١٤٤٤ لوبق٥



:ميدقتلل ةباوبلا حتف دعوم•

م٢٤/٠٧/٢٠٢٢ قفاوملا ـه٢٥/١٢/١٤٤٣ دحألا موي نم

م٣١/٠٧/٢٠٢٢ قفاوملا ـه٠٢/٠١/١٤٤٤ دحألا موي ىلإ

:حيشرتلا جئاتن نالعإ دعوم•

م٠٣/٠٨/٢٠٢٢ قفاوملا ـه٠٥/٠١/١٤٤٤ ءاعبرألا موي

:لوبقلا رييغت ةمدخ حتف دعوم•

م٠٥/٠٨/٢٠٢٢ قفاوملا ـه٠٧/٠١/١٤٤٤ ةعمجلا موي نم

م١١/٠٨/٢٠٢٢ قفاوملا ـه١٣/٠١/١٤٤٤ سيمخلا موي ىلإ

:يروفلا لوبقلا ةمدخ حتف دعوم•

م٠٧/٠٨/٢٠٢٢ قفاوملا ـه٠٩/٠١/١٤٤٤ دحألا موي نم

م١١/٠٨/٢٠٢٢ قفاوملا ـه١٣/٠١/١٤٤٤ سيمخلا موي ىلإ

لوبقلا ديعاوم

١٤٤٤ لوبق٦



.ةيدوعسمأنموأةيسنجلايدوعسمدقتملانوكينأ1.
كلذتبثياملاسرإهيلع،ةيدوعسمأنممدقتملاناكلاحيف
)ةلئاعلاترك–داليملاةداهشةروص–مأللةينطولاةيوهلا(
Reg@kku.edu.sa:يلاتلاليميإلاىلع

.ةينطولاةيوهلاىلعلوصحلا2.

وأةعماجلانمًايبـيدأتوأًايميداكألصفدـقمدقتملانوكيالأ3.
.ىرخأةيدوعسةعماجيأنم

يمكارتلالدعملالقيالأبجيةيحصلاتايلكلايفلوبقلل4.
ةنسلايجيرخنممدقتملانوكينأو٪٩٠نعةماعلاةيوناثلل
.ةيلاحلا

ةداهشىلعلوصحلاخيراتنمتاونسسمخنمرثكأيضميالأ5.
ةنسلايجيرخلنوكتلوبقللةيولوألانأًاملع،ةماعلاةيوناثلا
.ثدحألا

صاخلالوبقلازكرملتابغرلارهظتس،تابلاطلاصخياميف6.
يفاهتبغرلاحيفو،ةبلاطلااهنمةجرختملاةيميلعتلاةقطنملاب
نملوبقلابلطميدقتةيلمعلبقنوكيفلوبقلازكرمليدعت
.ةبولطملاتادنتسملاريفوتلالخ

لوبقلا طورش

١٤٤٤ لوبق٧



يتجردلةعونتملاتاصصختلانمريثكلادلاخكلملاةعماجرفوت

يفةحاتملاتاصصختلاىلععالطالانكمي.سويرولاكبلاومولبدلا

:يلاتلاطبارلاىلعتاصصختلاليلدلالخنمةعماجلا

تاصصختلا ليلد

١٤٤٤ لوبق٨

تاصصختلا ليلدل لوخدلا

https://drive.google.com/file/d/1RmQEzcgirS6TwTO8-Q89pa4YbCX5z5PN/view?usp=sharing


بلطلا ميدقت ةلحرم



بلطلا ميدقت ةلحرم

:بلطلاميدقتةيلآ

:يلاتلاطبارلالالخنملوبقلاةباوبىلعلوخدلا1.

https://registration.kku.edu.sa/

)نييدوعسلاةبلطللسويرولاكبلوبقبلط(رتخالوبقلاةمئاقنم2.

.ديدجبلطىلعطغضامثمدقتملاسنجديدحتبمق3.

.)يندملالجسلا(ةيوهلامقرنمدكأتلا4.

.عقوملايفحضوموبولطموهامكتانايبلالاخدإ5.

نعمدقتملاعملصاوتلامتيثيحلاوجلامقرةحصنمدكأتلا6.
.هقيرط

نلهنأباملعكيدلتابغرلاةيولوأقفوةبترمتاصصختلالاخدإ7.
.كتبسنعمةقفاوتملاتابغرلاالإكلرهظت

ةرتفلالختابغرلابيترتليدعتوبلطلاىلعلوخدلانكمي8.
ليدعترايتخامثسنجلاديدحتلوبقلاةباوبلالخنمميدقتلا
.بلطلا

١٤٤٤ لوبق١٠

لوبقلا ةباوبل لوخدلا

https://registration.kku.edu.sa/
https://registration.kku.edu.sa/kku/init


بلطلا ميدقت ةلحرم

:بلطلاميدقتدنعةمهمتاهيبنت

اهيلعكلوبقنكمياليتلاتابغرلاءافخإمتيستابغرلارايتخادــنع•

اهيلعكلوبقةرورضلابينعيالةبغرللكرايتخانأًاملع،كتبسنيندتل

.ةحاتملادعاقملاوبسنلاقفوحيشرتلامتيسو

ةيميلعتلاةقطنملابصاخلالوبقلازكرملتابغرلارهظتستابلاطلل•

لوبقلازكرمليدعتيفاهتبغرلاحيفوةبلاطلااهنمةجرختملا
ةديدجلاةميلعتلاةقطنمللنكستابثاميدقتةيلمعلبقنوكيف

.لوبقلابلطميدقتلبق

.كتبغربسحمولبدلاوأسويرولاكبلاةجردلةراتخملاةبغرلانأدكأت•

ةأفاكملاثبمتيىتحهمسابيكنبباسحكالتمامدقتملاىلع•

.هلوبقلاحيفهيلع
ءاضيبةيفلختاذةحضاووةبسانمةروصقافرإمدقتملاىلعبجي•

.لوبقلابلطميدقتدنع

١٤٤٤ لوبق١١



جئاتنلا نالعإو حيشرتلا ةلحرم



جئاتنلا نالعإو حيشرتلا ةلحرم

:ةلضافملاوحيشرتلاةيلآ

دعاقملاددعوةنوزوملاوةلهؤملابسنللاقفوحيشرتلامتي•

.مدقتملاتابغربيترتلقفووصصختلكلةحاتملا

:يلاتلاقفوةنوزوملاوةلهؤملابسنلابستحت•

٪٣٠+ةماـعلاةيوناثلليمكارتلالدعملا٪٣٠:ةلهؤملا•

تاصصختعيمجل(يليصحتلارابتخا٪٤٠+تاردـــقلاراـــبتخا

)بالطللةيملعلاوةيحصلاتاصصختللوتابلاطلا

٪٥٠+ةماعلاةيوناثلليمكارتلالدعملا٪٥٠:ةنوزوملا•

.)بالطللةيرظنلاتاصصختللطقـف(تاردقلارابتخا

يرشبلخدتيأنوديلآلكشبمتتحيشرتلاوزرفلاتايلمععيمج•

.ةحاتملادعاقملاولوبقلاطورشقفو

١٤٤٤ لوبق١٣



جئاتنلا نالعإو حيشرتلا ةلحرم

حيشرتلاجئاتننالعإ

ديعاومنمةعاس٤٨لالخلوبقلابلطىلعلوخدلاحشرملاىلع•

.ضفرلاوأةقفاوملاهنكميوصـصختلاىلععالطاللحيشرتلا

ةلاسرهلصتسهيلعحشرملاصصختلاىلعحشرملاةقفاومدعب•

.ةعاس٤٨لالخيعماجلامقرلاب

.صصخـتلايفبلاطلاقحطقسيصصختلاضفردنع•

ىلعةقفاوملاوىرخأةعماجيفلوبقحشرمللناكلاحيف•

هيصنةلاسرببلاطلاعملصاوتلامتيس،هيلعحشرملاصصختلا

نمهبلطءاغلإوأىرخألاةعماجلانمباحسنالاهيلعو،كلذبهتدافإل

.دلاخكلملاةعماج

جئاتنوحيشرتلاةمدخلالخنمحيشرتلاجئاتنىلععالطالانكمي•

.لوبقلاةباوبنملوبقلا

١٤٤٤ لوبق١٤



 لوصحلا دعب صصختلا رييغت
 يعماجلا مقرلا ىلع



لوبقلا رييغت ةمدخ

:يعماجلامقرلاىلعلوصحلادعبصصختلارييغت

رييغتيعماجلامقرلاىلعلوصحلادعببلاطللحيتتةمدخيه

طورشقفوكلذويساردلالصفلاةيادبلبقهيلعلبقيذلاهصصخت

.لوبقلا

:ةرتفلايفةحاتمةمدخلانوكتس•

م٠٥/٠٨/٢٠٢٢ قفاوملا ـه٠٧/٠١/١٤٤٤ ةعمجلا موي نم

م١١/٠٨/٢٠٢٢ قفاوملا ـه١٣/٠١/١٤٤٤ سيمخلا موي ىلإ

يفلوبقلاطورشهيلعقبطنتتناكاذإمدقتمللتاصصختلاحتفت•

.صصختلاكلذ

ةرغاشدعاقمدوجولاحيفةرمنمرثكأرييغتلامدقتمللنكمي•

.بولطملاصصختلايفلوبقلاطورشهيلعقبطنتو

ثيحرخآصصختلكلاقتنالاحيفميدقلاصصختللعوجرلانكميال•

.رخآبلاطلقباسلاكدعقمبهذيس

دعاقملاضرعمتيثيحرمتسملكشبعقوملاةعباتمىلعصرحا•

.يلآلكشببلاطيأباحسنادرجمبةرغاشلا

١٤٤٤ لوبق١٦

لوبقلا رييغت ةمدخل لوخدلا

https://drive.google.com/file/d/1MnV6pyy5Ln6qsunIeI8J66iulgzMp79M/view


ةعماجلاب يلوبق متي مل



يروفلا لوبقلا ةمدخ
:ةعماجلايفاولبقيملنيذلانيمدقتملل

نمةعماجلايفمهتبسنتلبقنممتابلاطلاوبالطللحيتتةمدخيه

وأ،لوبقلادعبةبلطلااهنمبحسنايتلاةرغاشلادعاقملاىلععالطالا

.حيشرتلاةلحرميفحشرملالبقنمصصختلاىلعةقفاوملامتيمل

:ةرتفلايفةحاتمةمدخلانوكتس•

م٠٧/٠٨/٢٠٢٢ قفاوملا ـه٠٩/٠١/١٤٤٤ دحألا موي نم

م١١/٠٨/٢٠٢٢ قفاوملا ـه١٣/٠١/١٤٤٤ سيمخلا موي ىلإ

راذتعالابةيصنةلاسركلصتسةعماجلايفكتبسنلبقتمللاحيف•

.كتبسننمىلعأةبسنىلعتاصصختلاعيمجلافقإلكلوبقنع

ةلحرميفمهحيشرتمتيملنيذلانيمدقتمللةمدخلاحاتت•

.لوبقللحيشرتلا

تابلطماظنىلعلخدملوبقبلطهيدلنوكينأبلاطلاىلع•

.لوبقلا

.هيلعلوبقلابغرييذلاصصختلايفمدقتملاةبسنلوبق•

.تاصصختلايفةرغاشدعاقمدوجو•

دعاقملاضرعمتيثيحرمتسملكشبعقوملاةعباتمىلعصرحا•

.يلآلكشببلاطيأباحسنادرجمبةرغاشلا

١٤٤٤ لوبق١٨

يروفلا لوبقلا ةمدخل لوخدلا

https://drive.google.com/file/d/1aGZ6kVGUSxAlgYwPPmwEXaUbvituu41W/view



