
 هـ1441-1440شروط القبول لبرامج الماجستير للعام الدراسي 

  

 تعليمات:

 للدراسات العليا في الجامعات السعودية.  . تخضع جميع شروط القبول للضوابط الواردة في الالئحة الموحدة1

 يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتي:

 أوالً: تحقيق الشرط الواردة في الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية .

 درجة كحد ادني في اختبار القدرات للجامعيين. 60ثانياً: الحصول على 

 ثالثاً: تحقيق الشروط اإلضافية التي تقرها البرامج المختلفة.

 العليا في الجامعات السعودية: شروط القبول الواردة في الالئحة الموحدة للدراسات

 . أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.1

 . أن يكون المتقدم حاصال على الشهادة الجامعية انتظاماً من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.2

 ئقاً طبياً.وال والسلوك  . أن يكون حسن السيرة 3

 . أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.4

 .اأذا كان موظف  . موافقة مرجعه على الدراسة5

  

 شروط برنامج ماجستير التربية في االدارة والتخطيط التربوي:

 أو الحصول على الدبلوم العام الحصول على درجة البكالوريوس من كلية التربية -1

 .ةلحاصلين على درجة البكالوريوس من الكليات غير التربويفي التربية ل

 اال يقل تقدير المتقدم في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً.-2

 ان تكون الدراسة في مرحلة البكالوريوس انتظام .-3

 .مأن يجتاز المتقدم االختبار التحريري الذي يعقده القس-4

 القدرات للجامعيين.درجة كحد ادني في اختبار  60الحصول على  -5

 موافقة جهة العمل على الدراسة لمن هو على راس العمل . -6

  

 شروط برنامج ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس:

  أن يكون المتقدم حاصال على درجة البكالوريوس من كلية التربية -1

 او الحصول على الدبلوم العام في التربية للحاصلين على البكالوريوس من الكليات غير التربوية .

 أال يقل تقدير الطالب في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً. -2

 ان تكون الدراسة في مرحلة البكالوريوس بطريقة االنتظام . -3

 لقسم.أن يجتاز المتقدم االختبار التحريري الذي يعقده ا -4

 درجة كحد ادني في اختبار القدرات للجامعيين. 60الحصول على  -5

 موافقة جهة العمل على الدراسة لمن هو على راس العمل . -6

  

 شروط برنامج ماجستير التربية في أصول التربية:

 الحصول على درجة البكالوريوس من كلية التربية -1

 حاصلين على درجة البكالوريوس من الكليات غير التربوية.أو الحصول على الدبلوم العام في التربية لل



 أال يقل تقدير المتقدم في مرحلة البكالوريوس عن ) جيد جداً (. -2

 ان تكون الدراسة في مرحلة البكالوريوس بطريقة االنتظام . -3

 أن يجتاز المتقدم االختبار التحريري الذي يعقده القسم. -4

 ادني في اختبار القدرات للجامعيين.درجة كحد  60  الحصول على-5

  موافقة جهة العمل على الدراسة لمن هو على راس العمل . -6

           

 شروط برنامج ماجستير اآلداب في اللغة العربية وآدابها:

    أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من كلية اآلداب او كليات التربية. -1

 أال يقل تقدير المتقدم في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً . -2

 ان تكون الدراسة في مرحلة البكالوريوس بطريقة االنتظام . -3

 اجتياز االختبار التحريري الذي يعقده القسم. -4

 درجة كحد ادني في اختبار القدرات للجامعيين. 60الحصول على  - 5

 من هو على راس العمل .موافقة جهة العمل على الدراسة ل -6

  

 شروط برنامج ماجستير اآلداب في الحديث وعلومه:

 أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس الحديث وعلومه وما يعادله ، ويلتحق بالبرنامج كل من:

 والسنة( و )التفسير والحديث (. خريجو كليات أصول الدين )السنة وعلومها( و)الكتاب 

 بكالوريوس الحديث والدراسات اإلسالمية، أقسام الدراسات اإلسالمية بالكليات المناظرة.

 خريجو كليات المعلمين قسم الدراسات اإلسالمية

 خريجو كلية الشريعة.

 يشترط لقبول خريجي أقسام الدراسات اإلسالمية بالكليات المناظرة -2

 يد جدا على االقل.وكليات المعلمين اجتياز الفصل التكميلي بتقدير ج

 أال يقل تقدير المتقدم في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً. -3

 ان تكون الدراسة في مرحلة البكالوريس بطريقة االنتظام . -4

 اجتياز االختبار التحريري الذي يعقده القسم .  -5

 اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها القسم . -6

 دني في اختبار القدرات للجامعيين.درجة كحد ا 60الحصول على  -7

 موافقة جهة العمل على الدراسة لمن هو على راس العمل . -8

  

 شروط برنامج ماجستير التفسير وعلوم القرآن:

 أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في التفسير وعلوم القرآن-1

 أو ما يعادله ، ويلتحق بالبرنامج كل من: 

 ول الدين والكليات المناظرة تخصص )التفسير وعلوم القرآن(خريجو كليات أص

 والسنة( ,)التفسير والحديث( خريجو أقسام الدراسات االسالمية , )الكتاب 

 في الكليات المناظرة خريجو كليات المعلمين قسم الدراسات اإلسالمية خريجو كليات الشريعة.

 ن جيد جداً على األقل.أال يقل تقدير المتقدم في مرحلة البكالوريوس ع -2



 ان تكون الدراسة في مرحلة البكالوريوس بطريقة االنتظام . -3

 اجتياز االختبار التحريري الذي يعقده القسم .  -4

 اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها القسم . -5

 درجة كحد ادني في اختبار القدرات للجامعيين. 60الحصول على  -6

 موافقة جهة العمل على الدراسة لمن هو على راس العمل . -7

  

 شروط برنامج ماجستير التربية في القياس والتقويم:

 الحصول على درجة البكالوريوس تخصص علم النفس -1

 أو تخصص بكالوريوس تربوي شعب علمية :)رياضيات ، فيزياء ، حاسب آلي ، إحصاء ، كيمياء(

 ــ أو بكالوريوس شعبة علمية :)رياضيات ، فيزياء ، حاسب آلي ، إحصاء ، كيمياء( مع دبلوم قياس وتقويم، أو دبلوم تربية.

 أال يقل تقدير المتقدم في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً. -2

 ان تكون الدراسة في مرحلة البكالوريوس بطريقة االنتظام . -3

 الطالب احضار ما يفيد اجتياز احد االختبارات التالية:شرط اللغة شرط قبول وعلى -4

 %. 52اختبار كفايات اللغة االنجليزية بدرجة 

 ( أو ما يعادلها.400بدرجة )  اختبار " التوفل "

 اجتياز المستوى الثاني في دورة اللغة االنجليزية المقامة فى عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

 االختبار التحريري الذي يعقده القسم. أن يجتاز المتقدم  -5

 درجة كحد ادني في اختبار القدرات للجامعيين. 60الحصول على  -6

 موافقة جهة العمل على الدراسة لمن هو على راس العمل -7

  

 شروط برنامج ماجستير علم النفس العيادي العملي:

 يد جداً".ان يكون حاصالً على بكالوريوس في علم النفس بتقدير عام "ج -1

 ان تكون الدراسة في مرحلة البكالوريوس بطريقة االنتظام -2

 ويستثني من ذلك االنتساب بشرط احضار دورة تدريبية لمدة ستة اشهر في نفس التخصص في مجال الصحة .

 لالحاصلين على ماجستير في علم النفس بشرط ان يكون البكالوريوس في علم النفس بتقدير جيد جداً على االق-3

 -شرط اللغة شرط قبول وعلى الطالب اجتياز احد االختبارات التالية : -4

 %.76اختبار كفايات اللغة االنجليزية بدرجة -

 (450" بدرجة )  اختبار " التوفل-

 اجتياز المستوى الرابع في دورة اللغة االنجليزية المقامة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.-

           ار التحريري او المقابلة الشخصية .اجتياز االختب -5

 درجة كحد ادني في اختبار القدرات للجامعيين.60الحصول على -6

 موافقة جهة العمل على الدراسة لمن هو على راس العمل . -7

  

 شروط برنامج ماجستير التربية الخاصة:

 الحصول على درجة البكالوريوس في التربية الخاصة بتقدير ال يقل عن )جيد جداً(. -1

   الحصول على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن )جيد جداً( -2



 باإلضافة الى درجة الدبلوم في التربية الخاصة بتقدير )جيد جداً( على األقل.

 عن )جيد جداً( درجة البكالوريوس في التربية بتقدير ال يقل -3

 أو بكالوريوس مع دبلوم عام في التربية بتقدير )جيد جداً(

 مع تحديد القسم بعض المقررات االستدراكية التي يحتاج اجتيازها من الطالب.

 أال يقل تقدير المتقدم في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً. -3

 .ان تكون الدراسة في مرحلة البكالوريوس بطريقة االنتظام  -4

 شرط اللغة شرط قبول وعلى الطالب احضار ما يفيد اجتياز احد االختبارات التالية:-5

 %. 52اختبار كفايات اللغة االنجليزية بدرجة 

 ( أو ما يعادلها.400بدرجة )  اختبار " التوفل "

 لمستمر.اجتياز المستوى الثاني في دورة اللغة االنجليزية المقامة فى عمادة خدمة المجتمع والتعليم ا

 أن يجتاز المتقدم االختبار التحريري الذي يعقده القسم.  -5

 درجة كحد ادني في اختبار القدرات للجامعيين. 60الحصول على  -6

 موافقة جهة العمل على الدراسة لمن هو على راس العمل . -7

 


