
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حذف - اندراسة تأجيم - انقبول تأجيم) عهى انتقديى يواعيد جدول

نهطالب وانطانبات باندراسات انعهيا ين خالل انبوابة  (انفصم

 Edugateاالنكتزونية نهنظاو األكاديًي 



 

 

 

 
 تأجيل القبول

بدٛ تكدٓه الطالب ّالطالبات عً 

 طسٓل البْاب٘ االلكرتّىٔ٘

ىَآ٘ تكدٓه الطالب ّالطالبات عً طسٓل البْاب٘ 

 االلكرتّىٔ٘

 مع ىَآ٘ فرتٗ تسجٔل املكسزات قبل بدآ٘ الدزاس٘ بأزبع٘ أسابٔع

 
 تأجيل الدراسة

بدٛ تكدٓه الطالب ّالطالبات عً 

 لكرتّىٔ٘طسٓل البْاب٘ اال

ىَآ٘ تكدٓه الطالب ّالطالبات عً طسٓل البْاب٘ 

 االلكرتّىٔ٘

 قبل بدآ٘ الدزاس٘ بأسبْعني. بعد اىتَاٛ فرتٗ احلرف.

 
 حذف الفصل الدراسي )االعتذار(

 

بدٛ تكدٓه الطالب ّالطالبات عً 

 طسٓل البْاب٘ االلكرتّىٔ٘

ىَآ٘ تكدٓه الطالب ّالطالبات عً طسٓل البْاب٘ 

 رتّىٔ٘االلك

 قبل ىَآ٘ االختبازات خبنس أسابٔع. مع بدآ٘ األسبْع اخلامس.

 



 طلبات تأجٔل الكبْل ّتأجٔل الدزاس٘ شسّط التكدو علٙ

 ّحرف الفصل الدزاسٕ إلكرتّىًٔا

 

 طلب تأجٔل الكبْل  أّال:

  ٘باليسب٘ للصسّط العام٘ اليت جيب مساعاتَا عيد تكدٓه طلب تأجٔل الكبْل طبكا لالٜح

 الدزاسات العلٔا :

 أال تتجاّش مدٗ تأجٔل الكبْل فصلني متتالني -1

 ال حتتسب مدٗ تأجٔل الكبْل ضنً احلد األقصٙ ملدٗ احلصْل علٙ الدزج٘ -2

 

 ثاىٔا: طلب تأجٔل الدزاس٘

 ٘للصسّط العام٘ اليت جيب مساعاتَا عيد تكدٓه طلب تأجٔل الدزاس٘ طبكا لالٜح٘  باليسب

 الدزاسات العلٔا :

 للتكدٓه علٕ طلب تأجٔل الدزاس٘ ٓيبغٕ علٙ الطالب أٌ جيتاش )ٓدزس( فصال دزاسٔا -1

 ميكً التكدو بطلب تأجٔل الدزاس٘ لفصلني متتالني -2

 ل أزبع٘ فصْل دزاسٔ٘أال ٓتجاّش دلنْع مدٗ تأجٔل الدزاس٘ ّحرف الفص -3

 ال حتتسب مدٗ تأجٔل الدزاس٘ ضنً احلد األقصٙ ملدٗ احلصْل علٙ الدزج٘ -4

 فٙ حال٘ إدخال تأجٔل الدزاس٘ للطالب ٓلغٕ تسجٔل الطالب مباشسٗ -5

 إذا اىكطع الطالب عً الدزاس٘ ملدٗ فصل دزاسٕ دٌّ طلب التأجٔل ٓطْٚ قٔدِ -6

 

 اسٕ(ثالجا: طلب احلرف )االعتراز عً الفصل الدز

  باليسب٘ للصسّط العام٘ اليت جيب مساعاتَا عيد تكدٓه طلب  احلرف ) االعتراز عً الفصل

 الدزاسٕ( طبكا لالٜح٘ الدزاسات العلٔا :

ٓيبغٕ علٙ الطالب أٌ ٓتكدو بطلب حرف الفصل الدزاسٕ قبل االختبازات اليَأٜ٘  -1

 .خبنس٘ أسابٔع علٙ األقل



أال ٓكٌْ الفصل املطلْب حرفُ ضنً الفسص اإلضافٔ٘ أّ االستجيأٜ٘ ّفسص٘ زفع املعدل  -2

 .الرتاكنٕ

حيتسب ٍرا الفصل ضنً مدٗ تأجٔل الدزاس٘ )أٖ ال ٓتجاّش دلنْع تأجٔل الدزاس٘  -3

 .ّاحلرف أزبع٘ فصْل دزاسٔ٘(

 .تْقف مكافأٗ الطالب املعترز إىل حني تسجٔلُ يف فصل أخس -4

 .للسكًٓته إخالٛ الطالب  -5

 

 األكادميٕ اليظاو بْاب٘ عرب ّاالعتراز الدزاس٘ ّتأجٔل الكبْل تأجٔل تكدٓهملتابع٘ خطْات 

 إضغط علٙ الصْزٗ التالٔ٘ :

 

 

 

 

 

 مع متئاتيا بدّاو التْفٔل ّاليجاح

 عنادٗ الدزاسات العلٔا

 جامع٘ امللك سعْد

 
 

http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Grad/students-affairs/Documents/خطوات%20التقديم%20من%20قبل%20الطالب%20عبر%20البوابة%20الإلكترونية.ppt
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Grad/students-affairs/Documents/خطوات%20التقديم%20من%20قبل%20الطالب%20عبر%20البوابة%20الإلكترونية.ppt

