1436هـ

الية تقديم
1436

طلب

القبول

القبول االلكتروني في جامعة الملك خالد
يعتبر القبوا في جامعة الملك خالد للعام الدراسي 1436هـ \1437هـ الكتروني بشكل كامل و ال يحتاج
الطالب معه الى مراجعة العمادة او ارسال اي وثائق بالبريد .وقد ستكون بوابة القبول االلكتروني
مفتوحة من  1436\7\25هـ حتى 1436\8\30هـ الستقبال طلبات القبول في و سيتم بعد ذلك اقفال
البوابة بشكل مؤقت حتي يتم الترشيح للمرحلة االولى و سيتم فتح بوابة القبول مرة اخرى الدخال طلبات
القبول الجديد لغير المدخلين او تعديل طلب القبول المدخل سابقا بين فترات الترشيح.

جامعة الملك خالد
عمادة القبول و التسجيل
1436هـ
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خطوات التقديم على طلب قبول بجامعة الملك خالد
 ادخل على الرابط بوابة القبول االلكتروني على الرابط التالي :
https://registration.kku.edu.sa/kku/init
سوف تظهر لك شاشة الدخول الرئيسية  .قم بالضغط على طلب قبول للطلبة السعوديين من قائمة القبول كما هو موضوح
في الصورة التالية:

من خالل هذه الشاشة يتم الدخول
على القبول ثم اختيار "طلب قبول
للطلبة السعوديين"

 بعد الدخول على طلب قبول للطلبة السعوديين ستظهر لك الشاشة نظام القبول قم بتحديد جنس المتقدم (طالب \
طالبة) ثم الضغط على طلب قبول جديد كما هو موضوح في الصورة التالية:

بعد الدخول على طلب القبول للطلبة
السعوديين يتم تحديد "نوع الجنس" والدخول
على "طلب قبول جديد"
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 بعد ذلك ستظهر لك شاشة الترحيب في النظام و يطلب منك ادخال سجلك المدني ثم الضغط على كلمة تأكيد كما
هو موضح في الصورة التالية:

ادخال رقم السجل المدني.
رقم سجلك المدني هو الرقم الذي سيتم استخدامة للحصول
على درجة الثانوية  ,درجة اختبار التحصيلي و درجة
اختبار قياس من المركز الوطني لالختبارات (قياس) بشكل
الي دون الحاجة الى ادخالها من قبل المتقدم .

 ستظهر لك بعد ذلك اقرار القبول و الذي يحتوي عبى الشروط العامة للقبول بالجامعه ال يمكنك المواصلة اال
بالموافقة علية:

يجب على الطالب والطالبة قراءة هذا اإلقرار بتمعن,
وإلكمال طلب القبول يتم الضغط على "موافق"
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ادخال بياناتك الشخصية
 ستظهر لك شاشة بياناتك الرئيسية عليك باستكمال البيانات فيها و فق الحقول المتاحة و احرص على التالي:
 رقم الجوال البد ان يكون صحيح و غير مستخدم من قبل اي طالب اخر متقدم للقبول.
 سيكون رقم الجوال هو الوسيلة االساسية للقبول و الذي سيتم التواصل معك من خاللة خالل فترة القبول و
خالل فترات الترشيح.

تحميل الصورة الخاصة بك مقاس ( )6×4ذات خلفية
بيضاء و في حالة ارفاق اي صورة غير الئقة فانة يحق
للجامعة استبعادك من القبول او الغاء قبولك دون سابق
انذار
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ادخال الرغبات و ترتيبها
 بعد االنتهاء من ادخال بياناتك االساسية و الضغط على التالي ستظهر لك شاشة ادخال الرغبات و تحتوي على:
 مركز القبول  :حيث يعتبر كل فرع من فروع الجامعة مركز قبول مستقل بذاته يمكنك اختيار مركز
القبول من اختيار فرع الجامة الذي ترغب القبول فيه .كما يمكنك االختيار للتخصصات من مراكز قبول
مختلفة.
 عليك بتحديد الرغبه التي ترغب اختيارها عن طريق الضغط عليها بالماوس ثم الضغط على ايقون السهم
الموجودة تحت الرغبات لنقل الرغبة الى صندوق االختيارات.
 اختر الرغبات التي ترغب في القبول عليها من مركز القبول و كذلك من الرغبات الخارجية اذا كنت
ترغب في ذلك.
 على الطالب ادخال  50رغبة على االقل.
 اذا كان الطالب او الطالبة يرغب في القبول في مركز قبول و احد فقط و كان مركز القبول الذي يرغب
الطالب التسجيل فيه يحتوي على اقل من  50رغبة فعليك اختيار جميع الرغبات.
 ال تقلق من ترتيب الرغبات فسيتح لك ترتيب رغباتك بعد االختيار في الصفحة التالية.
 ستظهر لك ايظا في الجزاء السفلي من الصفحة الرغبات الخارجية و التي تظهر فيها التخصصات التي
توجد فقط في مركز القبول الرئيسي (ابها) مثل الطب,الهندسه و رياض االطفال ...الخ.

يمكنك االطالع على التخصاصات المتاحة في الجامعة وفق
مراكز القبول عن طريق دليل التخصصات في الجامعة على
الرابط التالي :
https://registration.kku.edu.sa/kku/ui/guest/m
ajor_plans/index/facultiesMajorsIndex.faces
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اختيار الرغبات
حدد الرغبة بالضغط عليها بالماوس.
اضغط على ايقونة السهم لنقلها الى صندوق
االختيار.
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ترتيب الرغبات المدخلة
 يمكنك ترتيب الرغبات عن طريق تحديد الرغبة و الضغط على ايقونة االسهم في اخر صندوق الرغبات
المختارة لتقديم ترتيب الرغبة او تاخيره.
 الرغبة في االعلى لها االولوية االولى و الرغبة في اخر القائمة لها االولوية االخيره.




ترتيب الرغبات
لترتيب الرغبات يمكنك تحديد الرغبة بالضغط عليها
بالماوس .في صندوق الرغبات المختارة.
اضغط على ايقونة االسهم لتقديم الرغبة او اتاخيرها .

 بعد االنتهاء من ادخال الرغبات و ادخالها و االنتقال الى الصفحة التالية ستظهر لك شاشة الرغبات النهائية
يظهر فيها الشكل النهائي للرغبات بالترتيب المختار.
 نرجو من التاكد من ترتيب رغباتك حسث سيتم االعتماد عليها و على نسبك لقبولك في الجامعة.
 يمكنك الدخول على طلب القبول بك في اي وقت من شاشة القبول الرئيسية و اعادة ترتيب الرغبات في
اي وقت قبل موعد الترشيح.
الرغبات في شكلها النهائي و سكون القبول بناء
على التالي:
رغبة الطالب او الطالبة حسب

الترتيب.
نسبة القبول للتخصص المختار.

عدد المقاعد المتاحة في ذلك

التخصص.
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االنتهاء من تقديم الطلب
 بعد االنتهاء من طلب القبول و االنتقال الى الصفحة االخير سيظهر لك رقم طلب القبول عليك بحفظ الرقم .
 يمكنك التعديل على طلب القبول عن طريق الدخول على شاشة نظام القبول االلكتروني و اختيار تعديل طلب
القبول بعد اختيار الجنس.

عند االنتقال الى الصفحة االخير سيظهر لك رقم
الطلب عليك بحفظه
يمكنك الدخول على طلبك باستخدام سجلك المدني
و كلمة السر التي قمت بادخالها عن طريق شاشة
القبول االلكتروني من تعديل طلب القبول

|Page6

