
القبول اإللكتروني

شروط القبول

www.dar.kku.ed.sa

برعايـة

أن يـــكـون سعـــودي اجلنسيــة أو مــن أم سـعـوديــة
احلصول على الهوية الوطنية (للطالب/الطالبات)
 أن ال يـكون قـد فصل الطالبـ/ـة أكادمييًا أو تأديـبيا 

   من اجلامعة أو أي جامعة سعودية أخرى
لقبـــول الكليــات الصحيـــة يـــجب أن اليــقل املعدل 
 التراكــمي للثانــوية العامــة عن ٩٠٪ ومن خــريجي

 السنة احلالية

بجامعة امللك خالد للعام الدراسي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ
لدرجة الدبلوم و البكالوريوس

أن ال ميضي  أكثر من خمس سنوات من تاريخ استالم 
 شهادة الثانوية العامة 
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الدخول على موقع 
عمادة القبول والتسجيل 

التأكد من رقم الهوية
 (السجل املدني)

التأكد من صحة رقم اجلوال حيث 
يتم التواصل مع الطالب/الطالبة

 عن طريقة

https://registration.kku.edu.sa

ادخال البيانات كما هو مطلوب 
وموضح يف املوقع

بدء القبول 

آلية القبول

مواعيد الترشيح

٪100 - ٪80
الدفعة األولى

١٤٣٨/١١/١٥هـ

٪100 - ٪75
الدفعة الثانية

١٤٣٨/١١/١٨هـ

الدفعة الثالثة

١٤٣٨/١١/٢٢هـ

حسب توفر  املقاعد

ادخال التخصصات مرتبة وفق أولوية 
 الرغبات لديك علمًا أنه لن تظهر 

لك إال الرغبات املتوافقة مع نسبتك

سيتم سحب بيانات شهادة الثانوية 
واختبارات املركز الوطني للقياس

 من اجلهات املعنية

عنــد اختيــار الرغبـات سيـتم إخفــاء الرغــبات الــتي ال يـمكـــن قبولـك علـــيها لتدنــي نسبتك، علـــمًا
 أن اختيارك للرغبة اليعني قبولك عليه وسيتم الترشيح وفق النسب واملقاعد املتـاحة

يف حال عدم دخولك على موقـعك واختيار املوافقـة أو الرفـض  سيتم إلغاء طلب القبول اخلاص بك بشكل
 نهائي من اجلامعة

عــلى الطالبـ/ـة الدخول عـــلى طلــب القــبـول خــالل ٤٨ سـاعـــة من مواعيـد الترشيـــح  لالطــالع عــلى
 التخصـص وميكنه املوافـقـة أو الرفض

بعد موافقــة الطالبـ/ـة على التخصص املرشـــح عليه ستصـــله رســـالة بالرقم اجلاـمعي خالل ٤٨ ساعة

عنــد رفض التخصــص يسقط حق الطالبـ/ـة يف التـخصص وميكنه االختيار بني دخول املرحلة التــالية 
أو االنسحاب من القبول

عزيزي املتقدم

regandadmkku 2418855 2414795 2414789

يتم الترشيح وفقًا للنسب املؤهلة واملوزونة :

- املؤهلة : ٣٠٪ املعــدل التراكمي للثــانوية العـامة + ٣٠٪  اختبـــار القـــدرات  + ٤٠٪ اختبـــار التحصيــلي
- املوزونة : ٥٠٪ املعدل التراكمي للثانوية العامة + ٥٠٪  اختبار القدرات (فـقط للتخصصات النـظرية للطـالب)

إلىمن

 ١٤٣٨/١١/١٠هـ١٤٣٨/١٠/١٠هـ    
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