اتفاقية القبول
 -1الفئات املسموح هلا بالتقديم على البوابة اإللكرتونية:
أ -السعوديون ،على النحو التالي:
 املتخرج الذي است ت ت تتتلم وهيقة

ر

من املرحلة الست ت ت تتابقة (ست ت ت تتوا من

خرجيي اجلامعة اإلسالمية أو من غريها مع شرط معادلة الشهادة)
 املتوقع

ر

قبل بداية الدراس تتة ل الفا تتل املتقدا على الدراس تتة ي

(خاص بطالب اجلامعة اإلسالمية ل مرحلة البكالوريوس قط).
ب -مواطنو دول جملس التعاون ،على النحو التالي:
 املتخرج الذي است ت ت تتتلم وهيقة

ر

من املرحلة الست ت ت تتابقة (ست ت ت تتوا من

خرجيي اجلامعة اإلس تتالمية أو من غريها مع ش تترط أن نكون وهيقت من
اجلامعات احلكومية ل دولت أو من اجلامعات املوص ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتى بها ل و ارة
التعليم ل اململكة العربية السعودية)
 املتوقع

ر

قبل بداية الدراس تتة ل الفا تتل املتقدا على الدراس تتة ي

(خاص بطالب اجلامعة اإلسالمية ل مرحلة البكالوريوس قط).
ج -طالب املنح اخلار ية الذين هم على كفالة اجلامعة وقت التقديم ،على
النحو التالي:
املتوقع

ر

قبل بداية الدراس ت ت تتة ل الفا ت ت تتل املتقدا على الدراس ت ت تتة ي (خاص

بطالب اجلامعة اإلست ت ت ت ت تتالمية ،ويتحمل املتقدا مس ت ت ت ت ت ت ولية عدا
احملدد).

ر

ل الوقت
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د -طالب املنح الداخلية املقيمني إقامة نظامية ل اململكة العربية الست ت ت ت ت تتعودية،
على النحو التالي:
املتخرج الذي است ت تتتلم وهيقة

ر

من املرحلة الست ت تتابقة (ست ت تتوا من خرجيي

اجلامعة اإلست ت ت ت ت تتالمية أو من غريها مع شت ت ت ت ت تترط أن نكون وهيقت من اجلامعات
احلكومية ل دول جملس التعاون أو من اجلامعات املوص ت تتى بها ل و ارة التعليم
ل اململكة العربية السعودية).
املتوقع

ر

قبل بداية الدراسة ل الفال املتقدا على الدراسة ي (خاص

بطالب اجلامعة اإلسالمية ل مرحلة البكالوريوس قط).
هـ  -ال حيق للسعوديني الذين مل حيالوا على وهيقة التخرج التقدا ملرحلة
الدكتوراه.
و -ال حيق للسعوديني املتوقع

ر هم من غري اجلامعة اإلسالمية ومل حيالوا

على الوهيقة التقدا للدراسات العليا.
 ال حيق لطالب الدبلوا العالي من غري السعوديني التقدا ملرحلة املا ستري.ح  -لطالب املنحة رصة واحدة للتقدا ملرحلة املا ستري ،وحيق ل التقديم على
مرحلة الدبلوا ل العاا نفس  ،ويعد الدبلوا الفرصة األخرية ل .
 -2االلتزاا بالشروط ونعليمات القبول املعمول بها ل اجلامعة شرط أساس ل القبول.
 -3عمادة الدراسات العليا هة ماحنة للدبلوا العالي واملا ستري والدكتوراه ،وال
نلتزا باجلوانب التوظفية املتعلقة بالربامج كما ال نلتزا بأي مرحلة الحقة
للم هل املمنوح.
 -4ال يعد املتقدا مسددا للرسوا إال بعد نسليم اإلياال أو ر ع من خالل خدمة
نواصل على البوابة اإللكرتونية.
 -5حيق للمتقدا معر ة أسباب استبعاده وعدا قبول ل الربنامج املتقدا علي .
 -6حيق للمتقدا التسجيل ل أكثر من برنامج ل مرحلة واحدة إذا انطبقت علي
الشروط ،ويفاضل بينها قبل انتها الفرتة احملددة للتقديم.
 -7باستخداا رابط التسجيل وبد التسجيل ،إنك ن كد على قبول الشروط
والتعليمات ،وموا ق على ما نضمنت من أحكاا.
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 -8حيق للعمادة إغالق الربنامج الذي ال يتقدا ل العدد الكال ،أو الذي مل يتم
نرشيح احلد األدنى للمرحلة ،وهي أقل من عشرة طالب ل الدبلوا ،وأقل من
مخسة ل املا ستري ،وأقل من هالهة ل الدكتوراه.
 -9يتحمل املتقدا مس ولية كون املعلومات املدخلة غري دقيقة أو ناقاة.
 -10يعتمد القبول النهائي على سداد الرسوا وصحة البيانات املدخلة عند املطابقة.
-11التزاا العمادة أماا هة اعتبار الربامج من حيث املسمى ،اخلطة الدراسية ،املدة،
واجملال.
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ضع مجيع بيانانك املدخلة على التأكد من صحة معلومانك الشخاية،

ونلتزا العمادة بسريتها و خاوصيتها.
 -13لعمادة الدراسات العليا احلق ل إيقاف املتأخر عن السداد أكادمييا ،وقد يال
األمر لفال من الربنامج.
 -14جيب على املتقدا عدا اإل ااح عن أي حساب مستخدا أو كلمة مرور،
واعتبارها معلومات سرية ،وعند إنشائك حساب مستخدا خاص بك ،إنك
نقر بأن مجيع املعلومات املقدمة من طر ك هي معلومات دقيقة وحديثة.
واهلل املو ق.

