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 الشروط العامة للقبول يف مجيع الربامج
 بصفة عامة ما يأتي: برامج املاجستير يشترط للقبول في 

م  -1 ِّ
، أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.أن يكون املتقد 

ً
 سعوديا

2-  
ً
 على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية، أو من جامعة أخرر  معتررب ا،را، بتقردير ل يقر) عرن دجيرد جردا

ً
م حاصال ِّ

، مرا أن يكون املتقد 

 يقررر) معررردل الملالررر  فررري امل  ررر) السررراب  عرررن د ،عررردا بررررامج كليرررات: العلررروم، والهندسرررة، وال اسررر  ا  ررري
 
، أو مرررا  5مرررن أصررر)  3,5فيشرررترط أل

 .يعادلها

3- .
ً
ا طبيا

ً
 أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولئق

م تزكيتين علميتين من أساتذة سب  لهم تدريسه. -4 ِّ
 أن يقد 

5- .
ً
افقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفا  مو

 بالدرجة التي يحدد ا القسم العلمي. ،شخصيةالقابلة امل ختبار أو ال أن يجتاز املتقدم  -6

7-  
 
 جر  بين املتقدمين.أن يخضع املتقدم ملعايير املفاضلة التي ت

قب) نتائج اختبارات اللغة اإلنجليزية  -8
 
مة من املعا د الخاصةل ت  .، في البرامج التي تشترطهااملقد 

 

 تشترط للتقدم على برامجها، الشروط ا تية: وباإلضافة إ ى  ذه الشروط العامة فإن الكليات
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 كلية الشريعة وأصول الدين أوالً: 

 
 وأصول الدين كلية الشريعةاملاجستير في برامج جميع الشروط املشتركة ل

 بعد  إذا كان بتقدير ممتاز.وعن  النتساب، دويقب)بملري  النتظام  سن تكون دراسة املتقدم في مرحلة البكالوريو أ  1

 .  %65دعن  ل تق)نسبة ب ن يجتاز املتقدم اختبار القدرات للجامعيينأ 2

 متاح برامجالشروط الخاصة بال اسم البرنامج دالتخصص  ت
 

1 
 

 القرآن وعلومه
 باإلضافة إلى الشروط املشتركة بين البرامج، يشترط:

 حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم من بداية سورة البقرة. (1

املتقدم من خريجي كليات الشريعة وأصول الدين أو غيرها من  أن يكون  (2

 التخصصات الشرعية .

 

 طالب وطالبات
 

2 

 

 الدراسات القرآنية املعاصرة

 

3 

 

 السنة

 باإلضافة إلى الشروط املشتركة بين البرامج، يشترط:

أن يكون املتقدم من خريجي الشريعة وأصول الدين أو غيرها من  -

 . التخصصات الشرعية

 

 

 طالب وطالبات
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 العقيدة واملذا   املعاصرة

 باإلضافة إلى الشروط املشتركة بين البرامج، يشترط:

 (حفظ ثالثة أجزاء من القرآن الكريم.1

أن يكون املتقدم من خريجي الشريعة وأصول الدين أو غيرها من  (2

 التخصصات الشرعية .

 

 طالب وطالبات

 :في البرنامجين املشتركة بين البرامج، يشترطباإلضافة إلى الشروط  الفقه 5

تخصص )الشريعة(. ويستثنى على البكالوريوس في الحصول  -

 الدراسات اإلسالمية. خريجات

 طالب وطالبات

 وطالبات طالب األنظمة 6
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 أصول الفقه

 باإلضافة إلى الشروط املشتركة بين البرامج، يشترط:

ُيقبل ، و )الشريعة(على البكالوريوس في تخصص الحصول  -

هن اجتياز ، بشرط: (الدراسات اإلسالمية) خريجات تخصص

 .العلمي القسماملقررات التكميلية التي يحددها 

 

 

 

 

 

 

 طالب وطالبات
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 ثانيًا: كلية الرتبية
 في الكلية ة للتقديم على برامج املاجستير الشروط املشترك

 على الدبلوم العام في التربية للمتقدمين املتخرجين من كليات غير تربوية. ال صول   1

 %  في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى. 70على درجة د ال صول   2

 متاح الشروط الخاصة بالبرامج اسم البرنامج دالتخصص  ت

 

1 

 

 املناهج وطرق التدريس العامة

 بين البرامج، يشترط: باإلضافة إلى الشروط املشتركة

)الرياضيات ــــ  :على البكالوريوس في أحد التخصصات التالية الحصول -

اللغة اإلنجليزية ــــ االجتماعيات ــــ اللغة العربية ــــ التربية اإلسالمية ــــ 

 لي ــــــ التربية الفنية ـــــ التربية الخاصة ــــ االقتصاد املنزلي (.الحاسب اآل

 

 وطالباتطالب 

 

 

 باإلضافة إلى الشروط املشتركة بين البرامج، يشترط: تدريس العلوماملناهج وطرق  2

)كيمياء ــــ  :على البكالوريوس في أحد التخصصات التالية الحصول  -

 ــــــ علم األرض(.  فيزياء ــــ أحياء

 

 طالب وطالبات

 املشتركة بين البرامج، يشترط:باإلضافة إلى الشروط  اإلدارة واإلشراب  التربوي  3

 على البكالوريوس في أي تخصص علمي. الحصول  -

 طالب وطالبات

 باإلضافة إلى الشروط املشتركة بين البرامج، يشترط: أصول التربية اإلسالمية 4

 على البكالوريوس في أي تخصص علمي. الحصول  -

 طالب وطالبات
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 التوجيه واإلرشاد النفس ي

 الشروط املشتركة بين البرامج، يشترط:باإلضافة إلى 

 الحصول على البكالوريوس في تخصص علم النفس.( 1

على بكالوريوس تربوي الحصول بالنسبة لغير املتخصصين فيجب ( 2

 ودبلوم توجيه وإرشاد نفس ي.

 

 طالب وطالبات

 تقنيات التعليم 6

 املقررات والرسالة بنظام د

 البرامج، يشترط:باإلضافة إلى الشروط املشتركة بين 

 على البكالوريوس في أي تخصص علمي. الحصول  -

 طالب وطالبات
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مسار اإلعاقة  -التربية الخاصة 

 العقلية 

 

 باإلضافة إلى الشروط املشتركة بين البرامج، يشترط:

على البكالوريوس في التربية الخاصة في مسار )اإلعاقة  الحصول  (1

 العقلية(.

جي كليات التربية يالدبلوم املنهي في التربية الخاصة لخر ( الحصول على 2

 غير املتخصصين في التربية الخاصة .

( الحصول على الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية ويتبعه 3

 الدبلوم املنهي في التربية الخاصة .

 

 

  طالب وطالبات
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مسار اإلعاقة  -التربية الخاصة 

 البصرية 

 وط املشتركة بين البرامج، يشترط:ر باإلضافة إلى الش

على البكالوريوس في التربية الخاصة في مسار )اإلعاقة  الحصول  (1

 البصرية (.

جي كليات التربية ي( الحصول على الدبلوم املنهي في التربية الخاصة لخر 2

 الخاصة .غير املتخصصين في التربية 

( الحصول على الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية ويتبعه 3

 الدبلوم املنهي في التربية الخاصة .

 

 

 طالب وطالبات
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مسار صعوبات  -التربية الخاصة 

 التعلم 

 

 باإلضافة إلى الشروط املشتركة بين البرامج، يشترط:

ار )صعوبات على البكالوريوس في التربية الخاصة في مس الحصول  (1

 (.التعلم

جي كليات التربية ي( الحصول على الدبلوم املنهي في التربية الخاصة لخر 2

 غير املتخصصين في التربية الخاصة .

( الحصول على الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية ويتبعه 3

 ية الخاصة .الدبلوم املنهي في الترب

 

 

 

 

 طالب وطالبات
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 اإلنسانية مثالثًا: كلية العلو
 متاح الشروط الخاصة بالبرامج اسم البرنامج دالتخصص  ت

افيا 1  على البكالوريوس في الجغرافيا. الحصول ( 1 الجغر

 .كحّد أدنى في اختبارات القدرات الجامعية (% 65على ) الحصول ( 2

 طالب وطالبات

 على البكالوريوس في التاريخ. الحصول ( 1 التاريخ 2

 .كحّد أدنى في اختبارات القدرات الجامعية (% 60على ) الحصول ( 2

 طالب وطالبات

 

3 
 اللغة العربية وآداا،ا

  األدب - داللغويات

 .وآدابها على البكالوريوس في اللغة العربية الحصول ( 1

 .كحّد أدنى %( في اختبارات القدرات الجامعية 60حصول على )ال( 2

 

 طالب وطالبات

 

 

 

4 

 اإلعالم والتصال 

 دمسار الص افة التلفزيونية 

 

 ( الحصول على البكالوريوس في تخصص اإلعالم.1

 .كحّد أدنى %( في اختبارات القدرات الجامعية 60حصول على )ال (2

 

 

 

 طالب وطالبات

 

 

 اإلعالم والتصال 

 دمسار اتصال األزمات 

 

 اإلعالم والتصال 

 دمسار اإلعالم السياحي 

 .كحّد أدنى ( في اختبارات القدرات الجامعية% 60حصول على )ال (1

 علمي تخصص بكالوريوس في تخصص اإلعالم أو أيلا( الحصول على 2

 . آخر

 ( اجتياز املقررات التكميلية التي يحددها القسم العلمي.3
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 رابعًا: كلية العلوم
 املشتركة للتقديم على برامج املاجستير  في الكليةالشروط 

  ، أو ما يعادلها.5من أص)  3,5عن د   أل يق) معدل املتقدم في البكالوريوس1

 بالجامعة.يحدد ا القسم العلمي لغير خريجي كلية العلوم املقررات التكميلية التي  از يجتا  2

 :بدرجة ل تق) عن   اجتياز أحد اختبارات اللغة اإلنجليزية امل ددة أدناه3

  4د -  IELTSآيليتسد،  67د -  STEPالكفايات د،  45د -  TOEFL- IBTالتوف) د -
 متاح الشروط الخاصة بالبرامج اسم البرنامج دالتخصص  ت

 باإلضافة إلى الشروط املشتركة بين البرامج، يشترط: الكيمياء 1

 .الكيمياءعلى البكالوريوس في  الحصول  -

 

 

 

 وطالباتطالب 

 

 

 باإلضافة إلى الشروط املشتركة بين البرامج، يشترط: األحياء 2

 على البكالوريوس في األحياء الحصول  -

 باإلضافة إلى الشروط املشتركة بين البرامج، يشترط: الرياضيات 3

 على البكالوريوس في الرياضيات.الحصول  -

 البرامج، يشترط:باإلضافة إلى الشروط املشتركة بين  الفيزياء 4

 على البكالوريوس في الفيزياء.الحصول  -

-  
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 خامسًا: كلية األعمال
 متاح الشروط الخاصة بالبرامج اسم البرنامج دالتخصص  ت

 على البكالوريوس في تخصص املحاسبة . الحصول ( 1 املاجستير األكاديمي في امل اسبة  1

 أو ما يعادلها .في التوفل  (400) درجة ال تقل عن الحصول على (2

 

 

 طالب فقط

 

 سادسًا: كلية اللغات والرتمجة
 متاح الشروط الخاصة بالبرامج اسم البرنامج دالتخصص  ت

 ( الحصول على درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية.1 الترجمة 1

 ( في قدرات الجامعيين كحّد أدنى.%65( الحصول على درجة )2

( في اختبار التوفل 79( في اختبار ستب أو  )92على درجة ) ل الحصو ( 3

(IBT( أو )في اختبار  االيلتس6 ) كحد أدنى. 

 

 

 

 

 طالب وطالبات

 

 التملبيقية تاللغويا 2
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 سابعًا: كلية علوم احلاسب اآليل
 كلية الشتركة في جميع برامج املط و ر الش

 أو ما يعادلها.  5من أص)  3,5عن دبكالوريوس في ال تقدمأل يق) معدل امل -

 متاح الشروط الخاصة بالبرامج اسم البرنامج دالتخصص  ت

 

1 

 

 علوم ال اس  

  داملقررات الرسالة 

 في علوم الحاسب، نظم املعلومات1
ً
 ،( الحصول على البكالوريوس انتظاما

 أو تكنلوجيا املعلومات .

أو ما  IELTS ( 5): اإلنجليزية بدرجة ال تقل عن اللغةاجتياز اختبارات  (2

 .يعادلها 

 ( في قدرات الجامعيين كحّد أدنى.%65الحصول على درجة ) (3

 

 

 

 

 طالب وطالبات

 

 

 

 نظم املعلومات  2

 داملقررات والرسالة 

 في  الحصول  (1
ً
علوم نظم املعلومات أو على البكالوريوس انتظاما

 اآللي. الحاسب

إضافة بما ال يزيد عن فصل دراس ي واحد من املقررات يحق للقسم  (2

التكميلية في حال أن املتقدم لم يستوف مقررات التخصص املطلوبة أو 

 .ما يعادلها لاللتحاق بالبرنامج

أو ما   IELTS(5) :اإلنجليزية بدرجة ال تقل عن اللغةاجتياز اختبارات  (3

 .يعادلها 
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 ( في قدرات الجامعيين كحّد أدنى.%65الحصول على درجة ) (4

 

 

3 

 

 

  ندسة ال اس 

 داملقررات والرسالة 

 في هندسة الحاسب اآللي أو أي من  الحصول ( 1
ً
على البكالوريوس انتظاما

 تخصصات علوم الحاسب الفرعية:

 هندسة الحاسب أو أي من تخصصاتها الفرعية. -

 الهندسة اإللكترونية  -

 الهندسة الكهربائية )مسار هندسة الحاسب(  -

 الشبكات أو ما يعادلها.و  هندسة االتصاالت -

يحق للقسم إضافة بما ال يزيد عن فصل دراس ي واحد من املقررات ( 2

التكميلية في حال أن املتقدم لم يستوف مقررات التخصص املطلوبة أو 

 .يعادلها لاللتحاق بالبرنامج ما

 ( في قدرات الجامعيين كحّد أدنى.%65ة )الحصول على درج (3

 :بدرجة ال تقل عن اجتياز أحد اختبارات اللغة اإلنجليزية املحددة أدناه( 4

 (61) = (TOFEL - IBTالتوفل على االنترنت ) -

 (500) = التوفل الورقي -

 (173) =التوفل على الحاسب -

- (IELTS(= )5) 
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 ثامنًا: كلية اهلندسة
 متاح الشروط الخاصة بالبرامج دالتخصص  اسم البرنامج ت

 

1 

 

 

 

 لهندسة الكيميائية ا

 مسار املقررات  /دمسار الرسالة

 3,5عن )بمعدل ال يقل على درجة البكالوريوس في الهندسة  الحصول (1

 أو ما يعادلها. (5من أصل 

حصول املتقدم من الكلية التقنية والتخصصات األخرى ذات الصلة  (2

(.على شهادة 
ً
 البكالوريوس بتقدير ال يقل عن )جيدجدا

 ( في قدرات الجامعيين كحّد أدنى.%60الحصول على درجة )( 3

 :بدرجة ال تقل عن اجتياز أحد اختبارات اللغة اإلنجليزية املحددة أدناه( 4

 CBT - ((153،IBT (53)التوفل -

- IELTS  (4.5. ) 

- step  (75 ويعفى من هذا الشرط الحاصلين ، ) على مؤهل بكالوريوس من

، ة ناطقة باللغة اإلنجليزية مثل )أمريكا، بريطانيا، كنداجامعة في دول

 استراليا(.

 

 

 

 

 

 

 طالب فقط

 

 

 

 الهندسة الكهربائية  2

 مسار التصالت   /دمسار القو  
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 تاسعًا: كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها
 متاح بالبرنامجالشروط الخاصة  اسم البرنامج دالتخصص  ت

 

1 

 

 املختبرات اإلكلينيكية 

 . ةعلى البكالوريوس في تخصص علوم املختبرات اإلكلينيكي الحصول ( 1

 ( في قدرات الجامعيين كحّد أدنى.%65الحصول على درجة )( 2

 بدرجة ال تقل عن: اجتياز أحد اختبارات اللغة اإلنجليزية املحددة أدناه( 3

 PBT- ((450  ،CBT (133 ،)IBT (46)التوفل -

- IELTS  (4.) 

- step  (67. ) 

 

 طالب وطالبات

 


