
 (غري املدفوعة الرسوم)برامج املاجستري 

الشروط العامة للمتقدمني على برامج املاجستري
يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتي:

، أو على منحة رسمية  .1
ً
م سعوديا ِّ

للدراسات العليا إذا كان من غير أن يكون املتقد 

 السعوديين.

 على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية، أو من جامعة   .2
ً
م حاصال ِّ

أن يكون املتقد 

مع إرفاق ما يثبت معادلة الشهادة من وزارة التعليم. أخرى معترف بها

3.  .
ً
ا طبيا

ً
أن يكون حسن السيرة والسلوك، والئق

م تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.  .4 ِّ
أن يقد 

5.  .
ً
افقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفا  مو

بالدرجة التي يحددها و ، )إن وجدت( أن يجتاز املتقدم أي اختبار أو مقابلة شخصية .6

القسم العلمي.

 أن يخضع املتقدم ملعايير املفاضلة التي تجرى بين املتقدمين. .7

 .أو غير املعتمدة اختبارات اللغة اإلنجليزية املقدمة من املعاهد الخاصةال تقبل نتائج  .8

 .للجامعيين بعد مض ي خمس سنوات من تاريخ االختبارالعامة قبل اختبار القدرات يال  .9

للتوفل واآليلتس، وثالث سنوات ال تقبل اختبارات اللغة اإلنجليزية بعد مض ي سنتين _ 10

 للكفايات، من تاريخ االختبار.

وباإلضافة إلى هذه الشروط العامة، يشترط اآلتي: 

رقم الوثيقة: د.ق.م-6/4-04



 

 

 االختبارات املعادلة للدرجات املطلوبة يف اختبار اللغة اإلجنليزية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP IELTS 
TOEFL 

IBT CBT PBT 

97 6 79 213 550 

92 5.5 70 194 525 

83 5 61 173 500 

75 4.5 53 153 475 

67 4 45 133 450 



 

 

 

 :  كلية الشريعة وأصول الدينبرامج املاجستري يف أوالا
 
 

 الشروط املشتركة للتقديم على برامج املاجستير في كلية الشريعة وأصول الدين
 

(. درجةعلى الحصول  -1
ً
 البكالوريوس بتقدير ال يقل عن )جيد جدا

 .)  %60اختبار القدرات العامة للجامعيين بنسبة ال تقل عن ) اجتياز  -2

 وباإلضافة إلى هذه الشروط، يشترط لكل برنامج الشروط اآلتية:                                   

 اسم البرنامج م

 )التخصص(
 الشروط الخاصة للبرنامج

1  

 الدراسات القرآنية املعاصرة

 في -1
ً
 أحد التخصصات الشرعية. أن يكون املتقدم متخصصا

حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم من بداية سورة  -2

 البقرة.

 واملقابلة الشخصية. ،اختبار القرآن الكريماجتياز  -3

2 
 

 السنة وعلومها
 

 في أحد التخصصات الشرعية.
ً
 أن يكون املتقدم متخصصا

 في أحد  -1 العقيدة واملذاهب املعاصرة 3
ً
التخصصات أن يكون املتقدم متخصصا

 الشرعية.

 حفظ ثالثة أجزاء من القرآن الكريم. -2

 واملقابلة الشخصية. ،اختبار القرآن الكريماجتياز  -3

4 
 

 الفقه
 

 .أن يكون تخصص املتقدم )شريعة(

5 
 

 األنظمة
 

 .أن يكون تخصص املتقدم )شريعة(

6  

 أصول الفقه

أن يكون تخصص املتقدم أو املتقدمة )شريعة(، ويجوز قبول 

شرط اجتيازهن بخريجات تخصص )الدراسات اإلسالمية(، 

 املقررات التكميلية التي يقررها القسم.

 



 

ا: 
ا
 كلية التــربيةبرامج املاجستري يف ثاني

 

 الشروط املشتركة للتقديم على برامج املاجستير في كلية التربية

 درجعلى  ول حصال -1
ً
 (.ة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن )جيد جدا

 (.%70اختبار القدرات العامة للجامعيين بدرجة ال تقل عن ) اجتياز  -2

، أو املقررات التكميلية التي خريجي الكليات غير التربويةلعلى الدبلوم العام في التربية  الحصول  -3

 .يحددها القسم العلمي

 ك فيشرط لكل برنامج الشروط اآلتية:وباإلضافة إلى ذل              

 الشروط الخاصة للبرنامج )التخصص( اسم البرنامج م

التخصصات حد البكالوريوس في أ الحصول على درجة املناهج وطرق تدريس العلوم 1

 علم األرض( -أحياء -فيزياء -)كيمياء :التربوية التالية

البكالوريوس في أحد التخصصات  الحصول على درجة املناهج وطرق التدريس العامة 2

 -الرياضيات -اللغة العربية  –التربية اإلسالمية التالية: )

التربية  -الحاسب اآللي - اللغة اإلنجليزية -االجتماعيات

 االقتصاد املنزلي( -التربية الخاصة -الفنية

 اإلدارة واإلشراف التربوي  3

 

البكالوريوس في أحد التخصصات الحصول على درجة  -1

 املختلفة.

 اجتياز االختبار الذي يجريه القسم العلمي. -2

 على شهادة البكالوريوس في أحد أن  أصول التربية اإلسالمية 4
ً
يكون املتقدم حاصال

 التخصصات املختلفة.

 على شهادة البكالوريوس في أحد  أصول التربية 5
ً
أن يكون املتقدم حاصال

 التخصصات املختلفة.

الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص علم النفس، ويجوز  النفس يالتوجيه واإلرشاد  6

بشرط أن يكون املتقدم  ،قبول غير املتخصصين في علم النفس

 على بكالوريوس تربوي، ودبلوم توجيه وإرشاد نفس ي.
ً
 حاصال

 

 



 

7  

 تقنيات التعليم

ة البكالوريوس في أحد التخصصات درجعلى الحصول 

 .املختلفة

بكالوريوس في تخصص درجة الويجوز قبول الحاصل على 

)الحاسب اآللي(، وإن كانت شهادته غير تربوية، بشرط أن يكون 

 لديه خبرة تدريسية ال تقل عن عامين.

 

على درجة البكالوريوس في التربية الخاصة في أحد الحصول  -1 مسار اإلعاقة العقلية -التربية الخاصة  8

 -اإلعاقة البصرية  -)اإلعاقة العقلية املسارات التالية: 

 صعوبات التعلم(.

الحصول على الدبلوم املنهي في التربية الخاصة لخريجي كليات  -2

 التربية غير متخصصين في التربية الخاصة.

لغير خريجي كليات الحصول على الدبلوم العام في التربية  -3

 الدبلوم املنهي في التربية الخاصة. كذلكالتربية، و 

 مسار اإلعاقة البصرية -التربية الخاصة  9

10  

 مسار صعوبات التعلم -التربية الخاصة 

 :  كلية اهلندسةبرامج املاجستري يف ثالثاا

 ينالشروط الخاصة للبرنامج )التخصص( اسم البرنامج  م

1  

 الهندسة الكيميائية

 

على درجة البكالوريوس في الهندسة بتقدير  الحصول  .1

( أو ما 3,50مرتفع( أي: بمعدل ) جيد)قل عن يال 

كلية التقنية يعادلها، ويجوز قبول خريجي 

، بشرط الحصول والتخصصات األخرى ذات الصلة

 )البكالوريوس بتقدير ال يقل عن  على درجة
ً
 .(جيد جدا

بدرجة ال اختبار القدرات العامة للجامعيين اجتياز  .2

 .(%60تقل عن )

 (67) درجة ال تقل عناإلنجليزية باجتياز اختبار اللغة  .3

أو ما يعادلها، ويعفى من STEP الكفايات في اختبار 

هذا الشرط الحاصلون على درجة البكالوريوس من 

 جامعة في دولة ناطقة باللغة اإلنجليزية.

 

2  

 

 الهندسة الكهربائية



 

ا: 
ا
 كلية اللغات والرتمجةبرامج املاجستري يف رابع

 

 ينالشروط الخاصة للبرنامج )التخصص( اسم البرنامج م

الحصول على درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية  .1 اللغويات التطبيقية 1

 بتقدير ال يقل عن )
ً
 .( جيد جدا

( 97)اجتياز اختبار اللغة اإلنجليزية بدرجة ال تقل عن  .2

أو ما يعادلها   IELTSاختبار ( في 6)أو   STEP في اختبار

 .IBT في اختبار التوفل 
 .(%60بدرجة ال تقل عن )العامة للجامعيين اجتياز اختبار القدرات  .3

 لترجمةا 2

ا: 
ا
 العلوم املاجستري يف كلية  برامجخامس

 

 العلوم الشروط املشتركة للتقديم على برامج املاجستير في كلية

أو ما  ( 5من أصل  3,50 /مرتفع وريوس بتقدير ال يقل عن )جيد البكال الحصول على درجة -1

 )ن ه ععلى أال يقل معدل ،يعادلها
ً
 في مقررات التخصص.( جيد جدا

 سابقة.الرحلة امللم يسبق للمتقدم دراستها في اجتياز املقررات التكميلية التي  -2

، أو ما يعادلها من  IELTS( في اختبار 4اجتياز اختبار اللغة اإلنجليزية بدرجة ال تقل عن ) -3

 وباإلضافة إلى ذلك فيشرط لكل برنامج الشروط اآلتية:       االختبارات األخرى.

 الشروط الخاصة للبرنامج )التخصص( اسم البرنامج م

 الحصول على درجة البكالوريوس في األحياء. -1 األحياء 1

 .اجتياز اختبار كفايات املعلمين -2
 .(%60)عن بدرجة ال تقل القدرات العامة للجامعيين جتياز اختبار ا -3

 .على درجة البكالوريوس في الرياضيات الحصول  -1 الرياضيات 2
 .(%70)عن بدرجة ال تقل القدرات العامة للجامعيين جتياز اختبار ا -2

 اجتياز االختبار الذي يجريه القسم العلمي. -3

 .كيمياءالحصول على درجة البكالوريوس في ال -1 الكيمياء 3

  اجتياز االختبار الذي يجريه القسم العلمي. -2

 .فيزياءالحصول على درجة البكالوريوس في ال -1 الفيزياء 4

 اجتياز االختبار الذي يجريه القسم العلمي. -2



 

 :  كلية العلوم اإلنسانيةبرامج املاجستري يف  سادساا

 الشروط املشتركة لبرامج كلية العلوم اإلنسانية

 البكالوريوس بتقدير ال يقل عن )جيد جًدا(. ةالحصول على درج -1

 (.%60اجتياز اختبار القدرات العامة للجامعيين بنسبة ال تقل عن ) -2

 وباإلضافة إلى ذلك فيشرط لكل برنامج الشروط اآلتية:                       

 اسم البرنامج م

 )التخصص(
 الشروط الخاصة للبرنامج

 .البكالوريوس في تخصص الجغرافياالحصول على درجة  .1 الجغرافيا 1

 اجتياز املقابلة الشخصية. .2

 

 .الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص التاريخ التاريخ 2

 

 .لوريوس في اللغة العربية وآدابهاالحصول على درجة البكا .1 لغويات_ وآدابها اللغة العربية  3

 أدب_ وآدابها  اللغة العربية  4 (.%60بنسبة ال تقل عن ) قسم العلمياجتياز اختبار ال .2

 .)انتظام( في اإلعالم البكالوريوس درجةالحصول على  .1 الصحافة التلفزيونية -اإلعالم واالتصال  5

 اجتياز املقابلة الشخصية. .2

 
 اتصال األزمات -اإلعالم واالتصال  6

 
 

7 

 

 

 عالم السياحياإل  -اإلعالم واالتصال 

 

أو أي البكالوريوس)انتظام( في اإلعالم درجة الحصول على _ 1

 تخصص آخر.

 اجتياز املقابلة الشخصية._2

 

 

 

 

 

 



 

 

 :  كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبهابرامج املاجستري يف سابعاا
 

 اسم البرنامج م

 )التخصص(

 الشروط الخاصة للبرنامج

 

 

 

1 

 

 

 كلينيكيةعلوم املختبرات اإل

على  (جيد جًدا)تقدير درجة البكالوريوس ب حصول علىال .1

 ،علوم املختبرات اإلكلينيكية أو ما يعادلها األقل، في

)علوم املختبرات الطبية ـ املختبرات  :ةلتاليلتخصصات اكا

الطبية ـ علم األمراض وطب املختبرات ـ وطب املختبرات ـ 

 علوم املختبرات اإلكلينيكية ـ تقنية املختبرات الطبية(.

 .علميال اجتياز اختبار القسم .2

اجتياز اختبار القدرات العامة للجامعيين بدرجة ال تقل  .3

 . %65عن 

ال تقل عن  درجة ب STEB اجتياز اختبار اللغة اإلنجليزية  .4

 من االختبارات األخرى.( أو ما يعادلها  67)

 كلية الطببرامج املاجستري يف  : ثامناا 

 اسم البرنامج م

 )التخصص(
 الشروط الخاصة للبرنامج

 

1 

 

حياء الدقيقة والطفيليات األ 

 .اإلكلينيكية

 ال يقل عن )جيدتقدير بالبكالوريوس  درجة علىالحصول  -1 .1

 (.MBBSفي تخصص: الطب والجراحة البشرية )( مرتفع

 . %60 بدرجة ال تقل عن لجامعيينلعامة لاجتياز اختبار القدرات ا -2 .2

التخصصات اجتياز اختبارات رخصة املمارسة املهنية ـ هيئة  -3 .3

 (.SMLEالطبية السعودية )

 اجتياز املقابلة التي يجريها القسم العلمي. -4 .4

 بدرجة ال تقل عن( TOEFLاجتياز اختبار اللغة اإلنجليزية ) -5 .5

 ( أو ما يعادلها من االختبارات األخرى.4.5)


