
القبول اإللك تروني بجامعة الملك خالد للعام 
 لدرجة البكالوريوس و الدبلوم  ه 1438/1437الدراسي

 يمكنك االطالع على التخصصات المتاحة في المقر الرئيسي للجامعة و المحافظات التابعة لها  و معرفة نسبتك المؤهلة و الموزونة
 http//registration.kku.edu.sa   :التاليعلى الرابط  

 علما ان اختيارك للرغبة ال يعني قبولك عليها , عند اختيار الرغبات سيتم إخفاء الرغبات التي ال يمكن قبولك عليها لتدني نسبتك•
 .و سيتم الترشيح وفق النسب و المقاعد المتاحة      
و الطالبة الدخول على طلب القبول خالل •

 
و  48على الطالب ا

 
  .الرفض ساعة من مواعيد الترشيح لإلطالع على التخصص ويمكنه الموافقة ا

 .ساعة 48الطالبة على التخصص المرشح عليه ستصله رسالة بالرقم الجامعي خالل /الطالب بعد موافقة  •
 .الطالبة في التخصص و يمكنه االختيار بين دخول المرحلة التالية او االنسحاب من القبول/ عند رفض التخصص يسقط حق الطالب•
 .في حال عدم دخولك على موقعك و اختيار الموافقة او الرفض سيتم الغاء طلب القبول الخاص بك بشكل نهائي من الجامعة•
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 1437/9/20من 
 1437/10/25إلى 

 الدفعة الثانية
1437/11/5 

80  %
إلى 
100% 

75  %
إلى 
100% 

70  %
إلى 
100% 

 بدء
 التقديم

 الدفعة االولى
1437/11/1 

 الدفعة الثالثة
1437/11/9 

 والتسجيل عمادة القبول الدخول على موقع    
http//registration.kku.edu.sa 

 في الموقعمطلوب وموضح ادخال البيانات كما هو 
كد من صحة رقم الجوال 

 
التواصل مع حيث يتم التا

 طريقهعن الطالبه /الطالب

كد من رقم الهوية 
 
 (السجل المدني ) الوطنية  التا

ولوية 
 
الرغبات لديك  ادخال التخصصات مرتبة وفق  ا

 المتوافقة مع نسبتك الرغبات إال علما انه لن تظهر لك 

المركز واختبارات  الثانويةسيتم سحب بيانات شهادة 
 للقياس من الجهات المعنية   الوطني

الية القبول 
 

 :التالية في التخصصات ( قدرات+ تحصيلي + ثانوية ) المؤهلة يتم القبول بالنسبة •
 .جميع التخصصات للطالبات+ للطالب الكليات العلمية والتربية الخاصة +   الكليات الصحية والهندسية والحاسوبية       

 .االختبار التحصيلي% 40+  اختبار القدرات% 30+ العامة المعدل التراكمي للثانوية %  30:    المؤهلة النسبة     
 .في التخصصات النظرية للطالب فقط( قدرات+ ثانوية ) الموزونة يتم القبول بالنسبة •

 .اختبارات القدرات% 50+ العامة  المعدل التراكمي للثانوية %  50     :الموزونة النسبة      
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 شروط القبول 
م سعودية•

 
و من ا

 
ن يكون سعودي الجنسية ا

 
 .ا

 (.الطالبات/ للطالب)الحصول على الهوية الوطنية •
ي•

 
خرى  عدم وجود قبول سابق في جامعة الملك خالد او ا

 
 .جامعة سعودية ا

ن ال يقل المعدل التراكمي للثانوية العامة عن •
 
 .و من خريجي السنه الحالية% 90لقبول الكليات الصحية يجب ا

ن ال يقل المعدل كليات التربية يجب لقبول •
 
 .%85العامة عن للثانوية  التراكميا
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مراحل الترشيح حسب النسبة 
و المؤهلة  الموزونة ا 


