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1- Enter the electronic admission portal on the link dgs.ksu.edu.sa 

Note: applicants that have applications on the old portal must re-register. 

2- After pressing the registration icon, the following screen will appear for the applicant. 

3- After filling in and saving the above-mentioned fields, the following screen will appear for the 

applicant (Submit a new application). 

4- After choosing (submit a new request), the following page appears, fill in all fields, attach the 

required documents, add one person for emergency (by selecting a new icon) and then click on 

Save. 

-After clicking on the icon to add new in (people for emergencies) the following page appears. 

-After filling in the above data, you must click on the “Save” icon until the following page 

appears, and then press save. 

Note: Non-Saudi applicants must attach a copy of their valid ID (passport or residence copy). 

Academic qualifications page 

5- By clicking on academic qualifications icon, the following page appears. 

- When the above screen appears, the applicant must click on the Add New icon to see the 

following page, where the applicant completes the academic qualifications data according to 

the certificate and academic record, and the applicant attaches the required certificates. 

Preference selection page 

6- By clicking on preference selection icon, the following page appears. 

7- After reviewing the terms and details of the program, the applicant must choose the 

program and the following screen will appear, where they agree to fulfill the conditions and 

then click the (save) icon. 

8- After saving the above declaration, the following page appears. 

Note: In some programs, a list of sub-specialties may appear for the applicant, so the applicant 

must choose the required specialization. 

 



Program requirements page 

9- By clicking on the program requirements icon, the following screen appears for the applicant, 

where the applicant confirms the program conditions once again. 

English language test page 

10- By clicking on the English language tests icon, the following page appears, the applicant 

must choose the type of test, specify the grade of language and attach a valid certificate. 

Note: make sure of the type of English language test required in the program and its validity 

period. 

Additional requirements page 

11- By clicking on the additional requirements icon, the following page appears. Fill in the data 

and upload the required documents, noting that more than one icon of additional requirement 

may appear (Additional requirements 1 or Additional requirements 2 or Additional 

requirements 3) It must be filled out and upload required documents. 

Note: when either one of the requirements does not apply, (does not apply) box must be 

checked then click on save. 

12- By clicking on the scientific recommendations' icon, the following page appears. 

- After clicking the (Create New) icon, the following screen appears. 

- When this page appears, the applicant must attach the first recommendation. 

click save and then click the (Create a new) icon to attach the second recommendation. 

Note: The two scientific recommendations must be different (not duplicate). 

Application fee payment page 

13- By clicking on the pay application fee icon, the following screen appears, which shows the 

total cost of the program and the method of paying the application fee.  

14) The applicant must click on the icon (Pay application fee) to see the following page. The 

fees for the application will be paid by (Mada) card only. 

- Please make sure that all requirements are met before paying, as the application fee is non-

refundable.  

- Please make sure that the payment is completed and the following screen appears. 

Send request page 

  



15- By clicking on the Send Application icon, the following page appears, which shows the 

extent to which the conditions of the program apply to the applicant, according to the data 

entered in the portal. 

- In the event that the conditions of the program apply to the applicant, he must approve the 

following declaration form, and then send the request through the portal. 

16- After sending the application, the following page appear, which means that the request has 

been sent to the portal. 

Note: After sending the application, the applicant must follow up with the department in which 

it was submitted to know the dates of the tests and interviews (if required). 

- After the request is submitted, the status of the request will be under process. 
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 على الرابط:  بوابة القبول اإللكرتونيالدخول على ( 1

طلبىىىىىىيمي  ىىىىىى ي ييييرجىىىىىىجيل منىىىىىىملن يدىىىىىى يج يىىىىىى ي ىىىىىى ي  يىىىىىى ييي مالحظــــــة:

 سيب ةيعلجيبولبةيل  بوليل   مية.
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تظهر للمتقدم الشاشة  تسجيلال أيقونةبعد الضغط على  (2

:التالية
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تظهـــــــــــــــر   وحفظهـــــــــــــــا  املـــــــــــــــ  ورة أعـــــــــــــــال     احلقـــــــــــــــول بعـــــــــــــــد تعب ـــــــــــــــة    (3

  (.تقديم طلب جديد)للمتقدم الشاشة التالية 
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الشاشــــــــــــــة  للمتقــــــــــــــدم ( تظهــــــــــــــرتقــــــــــــــديم طلــــــــــــــب جديـــــــــــــد اختيــــــــــــــار ) بعـــــــــــــد  -4

ــا  املســـــــــــــت دات امل لوبـــــــــــــ       ــة  ا ـــــــــــــة احلقـــــــــــــول و ر ـــــــــــ ــةا و ـــــــــــــب تعب ـــــــــــ ة التاليـــــــــــ

 ضـــــــــــــــــــا ة  مــــــــــــــــــ  خـــــــــــــــــــالل اختيــــــــــــــــــار  و ضــــــــــــــــــا ة شـــــــــــــــــــ   واحــــــــــــــــــد لل ـــــــــــــــــــوار  )  

 (حفظ)وم  ثم الضغط على أيقونة ( جديد
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ــد  ــد   )  ةالضـــــــــــــــــغط علـــــــــــــــــى أيقونـــــــــــــــــ  بعـــــــــــــــ أشـــــــــــــــــ ا   ضـــــــــــــــــا ة جديـــــــــــــــ

   تظهر الصفحة بالصورة التالية:( لل وار 

 أيقونـــــــــة حفـــــــــظات أعـــــــــال   ـــــــــب الضـــــــــغط علـــــــــى  بعـــــــــد تعب ـــــــــة البيانـــــــــ 

ــة     ــورة التاليـــ ــة الصـــــفحة بالصـــ ــر لـــ ــ  ثـــــم الضـــــغط علـــــى    و حتـــــى تظهـــ مـــ

:أيقونة حفظ

 

 

هلويىىىىىةيإرفىىىىىيةياىىىىىور يليغىىىىىعيل نىىىىى و ي علىىىىىجيل م ىىىىى د يدىىىىى ييمالحظـــــة:

يي(.اور يلإلقيدةجولزيل نفريأوي)يسيريةيل ف ول
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 شاشة املؤهالت األ ادميية

تظهر للمتقدم الشاشة  ت األ ادمييةأيقونة املؤهالبالضغط على ( 5

 التالية. 

 

 

لتظهر لة  ة جديد ضا  أيقونةعلى املتقدم الضغط على    ع د ظهور الشاشة أعال

يكمل  املتقدم بيانات املؤهالت األ ادميية و ق الشهادة الشاشة التاليةا حيث 

 والسجل األ ادميي وير ق املتقدم الشهادات امل لوبة.

 

 

 

 

 

 

 



سعوددليل التقديم على بوابة القبول اإللكتروني لبرامج الدراسات العليا في جامعة امللك   8

 

 

 حتديد الرغبةشاشة 

 

ستظهر للمتقدم الشاشة  ( حتديد الرغبة) أيقونةالضغط على ( ب6

 .التالية
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ا على املتقدم ابعد االطالع على شروط الربنامج وتفاصليه (7

 يقر باملوا قةلتظهر لة الشاشة التاليةا حيث  اختيار الربنامج

 .يقونة )حفظ(أالشروط وم  ثم يضغط على حتقيق على 

 بعد حفظ اإلقرار أعال  تظهر لة الشاشة التالية: (8

 

ي،ل فرعنةيي مخصصيميفيب ضيل ربلدجيقيئمةيبق ييظهري لمم  ميييمالحظة:

 .ل طلوبل م  ميلخمنيريل مخصصيف لجي
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 شاشة شروط الربنامج

 

تظهر للمتقدم الشاشة  أيقونة شروط الربنامجبالضغط على ( 9

 .مرة أخرى وط الربنامجحيث يتأ د املتقدم م  شر التالية
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 شاشة  ختبارات اللغة اإلجنليزية

 

تظهر للمتقدم   ختبارات اللغة اإلجنليزية أيقونة بالضغط على( 10

درجة  وحتديدنوع االختبار ار يختوعلى املتقدم االشاشة التالية 

  .ة املفعوليسارشهادة  و ر ا  اللغة

 

 

جيبيل مأك يد ينوعيلخمبيريل لغةيلإلجنلنزيةيل طلوبييفيل ربنيدجيييمالحظة:

يود  ياالحنم .
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 شروط  ضا يةشاشات 

تظهر للمتقدم الشاشة  شروط  ضا يةأيقونة بالضغط على ( 11

 ر ا  املست دات امل لوبةا وتعب ة البيانات  وعليةالتالية 

ضا ية علما أنة قد تظهر للمتقدم أ ثر م  أيقونة لشروط  

 علية ( 3ا شروط  ضا ية  2 ا شروط  ضا ية 1)شروط  ضا ية 

 .تعب ة  ا ة البيانات و ر ا  املست دات امل لوبة

 

 

ياليينطبقبل مأشعين يحت قيأح يل شرط ي ونيلآلخريالب يد يعيمالحظة:

ي.أي ونةيحفظ قيود ي  يل طغعيعلجيلحملغعيعلجيل شرطي
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 :تظهر الشاشة التالية يقونة التوصيات العلميةأ على بالضغط( 12

 

 التالية: ظهر لة الشاشةت أيقونة ) نشاء جديد(بعد الضغط على 

ي

إرفىىىىىىيةيل مواىىىىىىنةيل و ييةيعلىىىىىىجيل م ىىىىىى ميوحىىىىىى يذهىىىىىىوري ىىىىىى  يل شيشىىىىىىي

أي ونىىىىىىةيودىىىىىى ي ىىىىىى يل طىىىىىىغعيعلىىىىىىجيييأي ونىىىىىىةي)حفىىىىىىظ(ول طىىىىىىغعيعلىىىىىىجي

ي رفيةيل موانةيل ثيننةيشيءيج ي إن

غىىىىىىعيخمملفىىىىىىم ي)يي  لمنىىىىىىم لجيىىىىىىبيأني تىىىىىىونيل مواىىىىىىنم يييمالحظــــــة:

ي(دترر 
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 شاشة سداد املقابل املالي للتقديم

تظهر للمتقدم  للتقديم أيقونة  سداد املقابل املالي( بالضغط على 13

الشاشة التالية واليت توضح  مجالي التكلفة للربنامج وطريقة د ع 

 املقابل املالي للتقديم. 

 

 

لتظهر للتقديم(  أيقونة )سداد املقابل املاليعلى املتقدم الضغط على ( 14

لة الشاشة التاليةا علما أنة يتم سداد املقابل املالي للتقديم ع  طريق 

 .  قط (مدى) ب اقة

 

 

 

ل طغعي

  ني



سعوددليل التقديم على بوابة القبول اإللكتروني لبرامج الدراسات العليا في جامعة امللك   15

 

 

يرجى التأ د م  حتقيق  ا ة الشروط قبل السداد حيث أن املقابل املالي 

 للتقديم غري مسرتد

 

 ظهور الشاشة التاليةوالسداد  م  متاميرجى التأ د 
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 شاشة  رسال ال لب 

تظهر للمتقدم الشاشة   رسال ال لبأيقونة بالضغط على ( 15

واليت توضح مدى ان با  شروط الربنامج على  التالية

 .البوابة املتقدم حسب البيانات املدخلة   

جيىىىىىىىبيعلنىىىىىىى يييلنطبىىىىىىىيةيشىىىىىىىروطيل ربنىىىىىىىيدجيعلىىىىىىىجيل م ىىىىىىى مويفيحي ىىىىىىىةي

ل مىىىىي نيودىىىى ي ىىىى يإرسىىىىيليل طلىىىىبيعلىىىىجيييييييياىىىىنغةيلإلقىىىىرلريعلىىىىجييل ولف ىىىىة

 ل بولبة
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وهي تعين  ةتظهر للمتقدم الشاشة التالي لب بعد  رسال ال( 16

  لب على البوابة.الأنة مت  رسال 

 

يل  نىىىىىى دىىىىىى يي م ىىىىىى ميل ميب ىىىىىىةعلىىىىىىجيلب ىىىىىى يإرسىىىىىىيليل طلىىىىىىبييمالحظــــــة:ي

ل ىىىىىىىى ييقىىىىىىىى ميعلنىىىىىىىى ي  رفىىىىىىىىةيدولعنىىىىىىىى يلالخمبىىىىىىىىيرلميول  ىىىىىىىىيبالمي)إنيي

يوج م(.

 حتت اإلجراءبعد  رسال ال لب تصبح حالة ال لب 


