عمادة الدراسات العليا

دليل قبول برامج املاجستري
للعام اجلامعي 1444هـ

1
الصفحة 1

نشرة قبول برامج الماجستير االعتيادي (غير المدفوع)
للعام الجامعي 1444هـ

عمادة الدراسات العليا

تعليمات:
تخضع جميع شروط القبول للضوابط الواردة في الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية.

الشروط العامة للقبول
يشرتط للقبول يف برامج املاجستري االعتيادية ما يأتي:

أوالً :تحقيق الشروط الواردة في الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية.
ثانياً :الحصول على ( )60درجة كحد أدني في اختبار قدرات الجامعيين على ا
أّل يتجاوز اّلختبار خمس
سنوات.
ثالثاً :تحقيق الشروط الخاصة التي تقرها البرامج المختلفة.
رابعاً :أن تكون الدراسة في مرحلة البكالوريوس بطريقة اّلنتظام.

شروط القبول الواردة يف الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية:

 .1أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.
 .2أن يكون المتقدم حاصالً على تقدير جيد جدا ً فأعلى في المرحلة الجامعية.
 .3أن يكون حسن السيرة والسلوك وّلئقا ً طبياً.
 .4أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.
 .5موافقة مرجع العمل على الدراسة إذا كان موظفا.

عمادة الدراسات العليا
البرنامج

ماجستير التربية في
اإلدارة والتخطيط التربوي

البرنامج

ماجستير التربية في
المناهج وطرق التدريس

شروط القبول الخاصة

ً
حاصال على درجة البكالوريوس.
 .1أن يكون المتقدم
 .2يشترط للتخصصات غير التربوية اجتياز فصل دراسي واحد تكميلي.
 .3اجتياز المتقدم االختبار التحريري الذي يعقده القسم بعد استيفاء شروط القبول.

شروط القبول الخاصة

الفئة المستهدفة
طالبات
طالب

ً
حاصال على درجة البكالوريوس.
 .1أن يكون المتقدم
 .2يشترط للتخصصات غير التربوية اجتياز فصل دراسي واحد تكميلي.
 .3اجتياز المتقدم االختبار التحريري الذي يعقده القسم بعد استيفاء شروط القبول.

البرنامج

شروط القبول الخاصة

ماجستير التربية في أصول
التربية

 .1أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس.
 .2يشترط للتخصصات غير التربوية اجتياز فصل دراسي واحد تكميلي.
 .3اجتياز المتقدم االختبار التحريري الذي يعقده القسم بعد استيفاء شروط القبول.

البرنامج

شروط القبول الخاصة

ماجستير اآلداب في اللغة
العربية وآدابها

الفئة المستهدفة
طالبات
طالب

 .1أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في اللغة العربية.
 .2اجتياز المتقدم االختبار التحريري الذي يعقده القسم بعد استيفاء شروط القبول.

الفئة المستهدفة
طالبات
طالب

الفئة المستهدفة
طالبات
طالب

عمادة الدراسات العليا

البرنامج

ماجستير اآلداب في
الحديث وعلومه

شروط القبول الخاصة

 .1أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في الحديث وعلومه ويشمل ذلك
خريجو كليات أصول الدين ،السنة وعلومها  ،الكتاب والسنة، ،التفسير والحديث.
 .2اجتياز المتقدم االختبار التحريري الذي يعقده القسم بعد استيفاء شروط القبول.
 .3اجتياز المتقدم المقابلة الشخصية التي يعقدها القسم بعد استيفاء شروط القبول.

البرنامج

ماجستير اآلداب في
التفسير وعلوم القرآن

شروط القبول الخاصة

الفئة المستهدفة
طالب طالبات

 .1أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في التفسير وعلوم القرآن ويشمل ذلك
خريجو كليات أصول الدين ،بتخصص التفسير وعلوم القرآن ،الكتاب والسنة ،التفسير
والحديث.
 .2اجتياز المتقدم االختبار التحريري الذي يعقده القسم بعد استيفاء شروط القبول.
 .3أجتياز المتقدم المقابلة الشخصية التي يعقدها القسم بعد استيفاء شروط القبول.

البرنامج

شروط القبول الخاصة

.1
ماجستير الفقه

الفئة المستهدفة
طالب طالبات

.2
.3
.4

أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس من إحدى كليات الشريعة
أو ما يعادلها بتخصص :الفقه  ،الفقه وأصوله.
حفظ خمسة أجزاء من صورة البقرة لمن استوفى شروط القبول.
اجتياز المتقدم االختبار التحريري الذي يعقده القسم بعد استيفاء شروط القبول.
أجتياز المتقدم المقابلة الشخصية التي يعقدها القسم بعد استيفاء شروط القبول.

الفئة المستهدفة
طالب طالبات

عمادة الدراسات العليا

البرنامج

ماجستير علم النفس
العيادي العملي

شروط القبول الخاصة

.1
.2

.3
.4

البرنامج

ماجستير العلوم في
الرياضيات

البرنامج

الفئة المستهدفة
طالب طالبات

أن يكون المتقدم حاصال على درجة البكالوريوس في علم النفس .
اجتياز شرط اللغة اإلنجليزية في أحد االختبارات التالية- :
اختبار ال يقل درجته عن ( TOEFL )450أو(  IELTS ) 4أو (STEP )67
أو اجتياز المستوى الرابع في دورة اللغة اإلنجليزية المقامة في عمادة خدمة
المجتمع والتعليم المستمر.
اجتياز المتقدم االختبار التحريري الذي يعقده القسم بعد استيفاء شروط القبول.
أجتياز المتقدم المقابلة الشخصية التي يعقدها القسم بعد استيفاء شروط القبول.

شروط القبول الخاصة

الفئة المستهدفة
طالبات
طالب

 -1أن يكون المتقدم حاصال على درجة البكالوريوس من كلية العلوم تخصص
رياضيات.
 -2الحصول على البكالوريوس تخصص رياضيات من كلية التربية (مع ضرورة
اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها القسم بمعدل ال يقل عن جيد جدا).
 -3اجتياز شرط اللغة اإلنجليزية في أحد االختبارات التالية:
 اختبار كفايات اللغة اإلنجليزية بدرجة .%52 اختبار" التوفل " بدرجة ( )400أو ما يعادلها. اجتياز المستوى الثاني في دورة اللغة اإلنجليزية المقامة في عمادة خدمةالمجتمع والتعليم المستمر.

شروط القبول الخاصة

الفئة المستهدفة
طالب

ماجستير التربية الخاصة

 -1أن يكون المتقدم حاصال على درجة البكالوريوس في التربية الخاصة أحد المسارات التالية:
التوحد  ،اإلعاقة العقلية  ،صعوبات التعلم.
 -2أن يختار المتقدم المسار المتوافق مع تخصص البكالوريوس.
 -3اجتياز المتقدم االختبار التحريري الذي يعقده القسم بعد استيفاء شروط القبول.

طالبات

عمادة الدراسات العليا

البرنامج

شروط القبول الخاصة

ماجستير التربية في
القياس والتقويم

 .1أن يكون المتقدم حاصال على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
علم النفس ،التربية الخاصة  ،رياضيات ،فيزياء ،حاسب آلي ،إحصاء ،كيمياء ،أحياء.
 .2يشترط للتخصصات غير التربوية اجتياز فصل دراسي واحد تكميلي.
 .3اجتياز المتقدم االختبار التحريري الذي يعقده القسم بعد استيفاء شروط القبول.

الفئة المستهدفة
طالب طالبات

نشرة قبول برامج الماجستير المدفوع (برسوم)
للعام الجامعي 1444هـ

عمادة الدراسات العليا

الربامج املدفوعة :
الشروط العامة للقبول
يشرتط للقبول يف برامج املاجستري املدفوع (برسوم) ما يأتي:
 .1أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو للمقيمين إقامة نظامية.
 .2أن يكون المتقدم حاصال على الشهادة الجامعية بتقدير جيد على األقل من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف
بها ويشترط المعادلة إذا كانت الوثيقة من جامعة خارجيه.
 .3اختبار القدرات الجامعيين بشرط أال يتجاوز الحصول عليها مدة خمس سنوات.

عمادة الدراسات العليا
البرنامج

ماجستير
أمن المعلومات

البرنامج

شروط القبول الخاصة

أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات
التالية :الحاسب اآللي او أحد فروعه .والتخصصات الهندسية ذات العالقة
مثل :الهندسة الكهربائية  ،هندسة الحاسب ،هندسة اإللكترونية.

شروط القبول الخاصة

ماجستير العلوم في الذكاء
االصطناعي

البرنامج

شروط القبول الخاصة

البرنامج

ماجستير
هندسة الطاقة المتجددة

الفئة المستهدفة
طالب طالبات

أن يكون المتقدم حاصال على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية:
الهندسة الكهربائية  ،هندسة الحاسب  ،الهندسة الميكانيكية  ،هندسة اإللكترونيات.

ماجستير
العلوم في علم البيانات

الفئة المستهدفة
طالب طالبات

الحاسب اآللي أو أحد فروعه ،التخصصات الهندسية ذات العالقة مثل

الفئة المستهدفة
طالب طالبات

أن يكون المتقدم حاصالً على البكالوريوس في أحد التخصصات التالية:
الحاسب اآللي أو أحد فروعه ،الرياضيات ،اإلحصاء ،نظم المعلومات اإلدارية.

شروط القبول الخاصة

 .1أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة
الكهربائية.
 .2اجتياز شرط اللغة اإلنجليزية بحصول المتقدم على درجة ( )4في الـ IELTS
أو ما يعادلها.

الفئة المستهدفة
طالب

عمادة الدراسات العليا

شروط القبول الخاصة

البرنامج

 .1أن يكون المتقدم حاص ً
ال على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات
التالية :الهندسة الكهربائية  ،الهندسة الميكانيكية  ،الهندسة المدنية ،
الهندسة الصناعية  ،الهندسة الكيميائية  ،هندسة الحاسب .
 .2اجتياز شرط اللغة اإلنجليزية بحصول المتقدم على درجة ( )4في الـ IELTS
أو ما يعادلها.

ماجستير
االدارة الهندسية

البرنامج

شروط القبول الخاصة

.1
ماجستير العلوم في
علم السموم واألدلة
الجنائية

.2
.3
.4
-

البرنامج

.2
-

-

الفئة المستهدفة
طالب طالبات

أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس من كلية العلوم في أحد
التخصصات التالية :الكيمياء  ،األحياء  ،الكيمياء الحيوية  ،التقنية الحيوية
 ،السموم.
خريجي كليات الصيدلة ،خريجي كلية العلوم الطبية قسم تقنية المختبرات.
يشترط لخريجي كليات التربية في تخصصي الكيمياء واألحياء ضرورة اجتياز
المقررات التكميلية التي يحددها القسم بمعدل ال يقل عن جيد جداً.
اجتياز شرط اللغة اإلنجليزية في أحد االختبارات التالية:
اختبار كفايات اللغة اإلنجليزية بدرجة .%52
اختبار" التوفل " بدرجة ( )400أو ما يعادلها.
اجتياز المستوى الثاني في دورة اللغة اإلنجليزية المقامة في عمادة خدمة
المجتمع والتعليم المستمر.

شروط القبول الخاصة

.1

ماجستير العلوم في
التنوع اإلحيائي

الفئة المستهدفة
طالب

أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في العلوم في أحد التخصصات
التالية :ذات الصلة بالعلوم الحياتية ،احياء ،احياء نبات ،احياء حيوان.
اجتياز شرط اللغة اإلنجليزية في أحد االختبارات التالية:
اختبار كفايات اللغة اإلنجليزية بدرجة .%52
اختبار" التوفل " بدرجة ( )400أو ما يعادلها.
الحصول على درجة ( ) 3.5في اختبار IELTS
اجتياز المستوى الثاني في دورة اللغة اإلنجليزية المقامة في عمادة خدمة
المجتمع والتعليم المستمر.

الفئة المستهدفة
طالب طالبات

عمادة الدراسات العليا

البرنامج

ماجستير
إدارة األعمال التنفيذي

شروط القبول الخاصة

-

-

البرنامج

ماجستير إدارة الموارد
البشرية

البرنامج

ماجستير التسويق
الرقمي

الفئة المستهدفة
طالب طالبات

 .1أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس
 .2اجتياز شرط اللغة اإلنجليزية في أحد االختبارات التالية:
اختبار كفايات اللغة اإلنجليزية بدرجة .%52
اختبار" التوفل " بدرجة ( )400أو ما يعادلها.
الحصول على درجة ( ) 3.5في اختبار IELTS
اجتياز المستوى الثاني في دورة اللغة اإلنجليزية المقامة في عمادة خدمة
المجتمع والتعليم المستمر.

شروط القبول الخاصة

الفئة المستهدفة
طالب طالبات

 .1أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات
التالية  :إدارة األعمال  ،الموارد البشرية.
 .2اجتياز المقررات التكميلية المحددة من القسم.

شروط القبول الخاصة
 .1أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية:
إدارة األعمال  ،علوم الحاسب وتقنية المعلومات.
 .2اجتياز المقررات التكميلية المحددة من القسم.

الفئة المستهدفة
طالب طالبات

عمادة الدراسات العليا

البرنامج

ماجستير المحاسبة
القضائية التنفيذي

البرنامج

ماجستير العلوم في
الفيزياء الطبية

البرنامج

ماجستير المختبرات
الطبية

شروط القبول الخاصة

الفئة المستهدفة
طالب طالبات

 .1أن يكون المتقدم حاصال على درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات إدارة
األعمال  ،المحاسبة  ،التمويل واالستثمار  ،التسويق  ،إدارة األعمال  ،نظم المعلومات
اإلدارية  ،ويمكن قبول التخصصات اآلتية  :الحاسب اآللي أو أحد فروعه  ،الشريعة
واألنظمة
 .2بشرط توفر ( )6وحدات دراسية في تخصص المحاسبة مثبتة بالسجل األكاديمي ،أو
استكمال ( )6وحدات دراسية من المقررات التكميلية قبل االلتحاق بالبرنامج ،أو
الحصول على إحدى الشهادات المهنية المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية
للمراجعين والمحاسبين(SOCPA).

شروط القبول الخاصة

الفئة المستهدفة
طالب طالبات

 .1أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس من كلية العلوم في أحد
التخصصات التالية :الفيزياء  ،الفيزياء الطبية
 .2ويشترط لخريجي كلية التربية في تخصص الفيزياء ضرورة اجتياز
المقررات التكميلية التي يحددها القسم بمعدل ال يقل عن جيد جداً.
 .3اجتياز شرط اللغة اإلنجليزية في أحد االختبارات التالية:
 اختبار كفايات اللغة اإلنجليزية بدرجة .%52 اختبار" التوفل " بدرجة ( )400أو ما يعادلها. اجتياز المستوى الثاني في دورة اللغة اإلنجليزية المقامة في عمادةخدمة المجتمع والتعليم المستمر.

شروط القبول الخاصة
 .1أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس من كلية العلوم الطبية التطبيقية
في أحد التخصصات التالية :المختبرات الطبية أو كلية الطب تخصص الطب
والجراحة.
 .2شرط اللغة شرط قبول وعلى المتقدم إحضار ما يفيد اجتياز أحد االختبارات التالية:
 اختبار" التوفل " بدرجة ( )400أو ما يعادلها. -الحصول على درجة ( )3.5في اختبار IELTS

الفئة المستهدفة
طالبات
طالب

عمادة الدراسات العليا
الرسوم الدراسية للبرامج المدفوعة
الكلية
كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
كلية الهندسة
كلية الهندسة
كلية العلوم
كلية العلوم
كلية إدارة األعمال
كلية إدارة األعمال
كلية إدارة األعمال
كلية إدارة األعمال
كلية العلوم
كلية العلوم الطبية التطبيقية

اسم البرنامج
ماجستير أمن المعلومات
ماجستير العلوم في الذكاء االصطناعي
ماجستير العلوم في علم البيانات
ماجستير هندسة الطاقة المتجددة
ماجستير اإلدارة الهندسية
ماجستير علوم السموم واألدلة الجنائية
ماجستير العلوم في التنوع اإلحيائي
ماجستير إدارة اعمال تنفيذي
ماجستير إدارة الموارد البشرية
ماجستير التسويق الرقمي
ماجستير المحاسبة القضائية التنفيذي
ماجستير العلوم في الفيزياء الطبية
ماجستير المختبرات الطبية
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