
تعلن عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد عن البرامج المتاحة للقبول للعام 
وغير  الرسوم  المدفوعة  التخصصات  من  عدد  في  1442هـ  القادم  الدراسي 

المدفوعة، في المراحل الثالث (الدبلوم العالي - الماجستير - الدكتوراه)
الثالثاء  يوم  من  اعتبارًا  الطلبات  الستقبال  متاحة  اإللكترونية  البوابة  وستكون 

الموافق 1441/10/10هـ .وحتى مساء يوم الثالثاء الموافق  1441/10/24هـ.

عمادة الدراسات العليا
Deanship of Graduate Studies

اإلعالن للقبول على برامج الدراسات العليا المدفوعة الرسوم، 
وبعض البرامج المستحدثة غير المدفوعة، في المراحل الثالث: 

الدبلوم العالي - الماجستير - الدكتوراه.

- التقديم على البرامج مدفوعة الرسوم عام للسعوديين والمقيمين برقم السجل المدني أو اإلقامة . 

- جميع البرامج متاحه للطالب والطالبات ما عدا برامج كلية الهندسه  فهي خاصة للطالب فقط.

- يستطيع المتقدم التسجيل في برنامجين؛ دبلوم، وماجستير، وعند قبوله فيهما يخير بين أحدهما.



1- التقديم متاح عبر البوابة اإللكترونية وخالل الفترة المحددة، ولن ُيستقبل أي طلب ورقي ، أو أي طلب بعد انتهاء 

فترة التقديم .

، أو موافقة  2- استثناء الموظفين المقبولين في برامج الدراسات العليا المدفوعة الرسوم من التفرغ  للدكتوراه 

جهة العمل للماجستير، وذلك ألن هذه البرامج تقدم في الفترة المسائية  خارج أوقات الدوام الرسمية .

3- ال يشترط للمقيمين غير السعوديين الراغبين في االلتحاق بالبرامج مدفوعة الرسوم الحصول على منحة رسمية 

للدراسات العليا على أن تكون اإلقامة سارية المفعول , وأن يطبق عليهم ما يطبق على السعودي من اشتراطات 

ورسوم دراسية .

4- يعتبر المتقدم مسؤوًال مسؤولية كاملة عن صحة بياناته ووثائقه المدخلة، ويحق للعمادة إلغاء طلب المتقدم أو 

التراجع عن قبوله في حال ثبت عدم صحة البيانات والوثائق المدخلة، ولو بعد انتظامه في الدراسة . 

القدرات  اختبارات  بما في ذلك  التقديم،  فترة  برنامج خالل  لكل  المعلن عنها  القبول  تحقق جميع شروط  5- يجب 

خريجي  من  الدكتوراه  مرحلة  على  للمتقدمين  المحّكم  البحث  وإفادة  اإلنجليزية،  اللغة  واختبارات  للجامعيين، 

الماجستير بنظام المقررات.

6- ال يقبل اختبار القدرات للجامعيين بعد مضي خمس سنوات من تاريخ االختبار، وال تقبل اختبارات اللغة اإلنجليزية 

بعد مضي سنتين للتوفل واآليلتس، وثالث سنوات للكفايات، من تاريخ االختبار.

البوابة  على  له  المحدد  المكان  في  ملف  كل   ،(PDF) بصيغة  المطلوبة  الملفات  جميع  بتحميل  المتقدم  يقوم   -7

اإللكترونية، ويكتب كل ملف باسم.

8- عند االنتهاء من تعبئة الطلب يتم طباعة أو حفظ البيانات ورقم الطلب.

9- ستعلن أسماء المرشحين لدخول اختبارات المفاضلة في البرامج التي تشترطها بعد االنتهاء من إجراءات تدقيق 

البيانات والوثائق المدخلة .
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11-  االختبارات المعادلة للدرجات المطلوبة في اختبار اللغة اإلنجليزية.



برامج الدبلومات
برامج الدكتوراه برامج الماجستير العالية

لالطالع على البرامج المتاحه للقبول يرجى 
الضغط على أحد االختيارات التالية

ملحوظة : يبدأ التسجيل على البوابة اإللكترونية 
بتاريخ 1441/10/10 هـ 

 مدفوعة الرسوم مدفوعة الرسوم

برامج الدكتوراه برامج الماجستير
غير مدفوعة الرسوم غير مدفوعة الرسوم

 مدفوعة الرسوم



1-  أن يكون المتقدم حاصًال على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى 
معترف بها، بتقدير ال يقل عن (جيد).

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، والئقًا طبيًا.
 3-  أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.

4- اجتياز المقابلة الشخصية واالختبارات والمفاضالت التي يعقدها القسم (  إن وجدت ).
5- سداد الرسوم الدراسية.

6- ال تقبل نتائج اختبارات اللغة اإلنجليزية المقدمة من المعاهد الخاصة، في البرامج التي 
تشترطها.

7- باإلضافة إلى الشروط العامة فإن الكليات تشترط للتقدم على برامجها الشروط المواضحة في 
الجدول ادناه.

للعدد  األدنى  الحّد  يكتمل  لم  حال  في  البرنامج  في  القبول  تعليق  للجامعة  يحق  ملحوظة: 

المطلوب.

شروط القبول العامه للدبلومات العالية



برامج الدبلومات العالية المدفوعة الرسوم

 أوًال: كلية التربـية

التسجيلالرسومشروط القبولاسم البرنامجالقسم

حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس بتقدير ال يقل 
عن (جيد)  في أي تخصص من التخصصات التالية ـ

(علم نفس - علم اجتماع - الخدمة االجتماعية – التخصصات 
الشرعية – اإلعالم).

علم النفس

12.000 ريال
للفصلين الدراسيين

الدبلوم العالي في الوقاية من 
المخدرات والمؤثرات العقلية

أن يكون المتقدم حاصال على درجة البكالوريوس بتقدير ال 
يقل عن (جيد)  في التخصصات التالية: (علم نفس - علم 
اجتماع - الخدمة االجتماعية)، وكذلك خريج التخصصات 

األخرى إذا كان لديه دبلوم في اإلرشاد. 

12.000 ريال
للفصلين الدراسيين

الدبلوم العالي في اإلرشاد 
األسري

ثانيًا : كلية األعمال

التسجيلالرسومشروط القبولاسم البرنامجالقسم

الحصول  على البكالوريوس بتقدير ال يقل عن (جيد) في 
تخصص الشريعة (قسم الفقه) أو القانون أو األنظمة.

األعمال

المحاسبة

15.000 ريال
للفصلين الدراسيين

الدبلوم العالي في المحاماة 

1) حصول المتقدم على البكالوريوس بتقدير ال يقل عن 
(جيد)  في تخصص: المحاسبة أو اإلدارة أو في تخصص 

قريب منهما.
2) اجتياز المقابلة الشخصية واالختبارات التي يعقدها 

القسم (إن وجدت).

24.000 ريال
للفصلين الدراسيين

الدبلوم العالي في المحاسبة 
الضريبية 

ثالثًا: كلية علوم الحاسب اآللي

التسجيلالرسومشروط القبولاسم البرنامجالكلية

1) الحصول على درجة  البكالوريوس انتظامًا، بتقدير ال 
يقل عن (جيد) في نظم المعلومات أو في أي مجال في 

علوم الحاسب.
2) اجتياز المقررات التكميلية التي يقررها القسم العلمي  

في حال أن المتقدم لم يستوف مقررات التخصص 
المطلوبة أو ما يعادلها لاللتحاق بالبرنامج.

3) الحصول على درجة ال تقل عن (65 % ) في اختبار 
القدرات العامة للجامعيين.

4)الحصول على درجة (45) في اختبار في التوفل على 
االنترنت (TOFEL - IBT) أو ما يعادلها.

24.000 ريالنظم المعلومات
للفصلين الدراسيين

الدبلوم العالي في األمن 
السيبراني

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

للعام الجامعي القادم  1442 هـ
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1-  أن يكون المتقدم حاصًال على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى 
معترف بها، بتقدير ال يقل عن (جيد).

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، والئقًا طبيًا.
3-  أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.

4- اجتياز المقابلة الشخصية واالختبارات والمفاضالت التي يعقدها القسم (  إن وجدت ).
5- سداد الرسوم الدراسية.

6- ال تقبل نتائج اختبارات اللغة اإلنجليزية المقدمة عن طريق المعاهد الخاصة.
7- باإلضافة إلى الشروط العامة فإن الكليات تشترط للتقدم على برامجها الشروط المواضحة في 

الجدول ادناه.

للعدد  األدنى  الحّد  يكتمل  لم  حال  في  البرنامج  في  القبول  تعليق  للجامعة  يحق  ملحوظة: 

المطلوب.

 شروط القبول العامه للماجستير المدفوع الرسوم



برامج الماجستير المدفوعة الرسوم

 أوًال: كلية الشريعة وأصول الدين

التسجيلالرسومشروط القبولاسم البرنامجالقسم

1) أن يكون المتقدم من خريجي كليات الشريعة وأصول 
الدين أو غيرها من التخصصات األخرى الشرعية أو غير 

الشرعية.
2) أن يجتاز المتقدم اختبار القدرات العامة للجامعيين 

بنسبة ال تقل عن %60 .

العقيدة والمذاهب 
المعاصرة

60.000 ريال الدعوة المهني
اضغط هنا

1) يشترط في المتقدم أن يكون من خريجي كليات 
الشريعة  تخصص ( شريعة ) ويجوز قبول خريجات تخصص: 

الدراسات اإلسالمية.
2) أن يجتاز المتقدم اختبار القدرات العامة للجامعيين 

بنسبة ال تقل عن %60 .

80.000 ريالالفقه األنظمة المهني
اضغط هنا

ثانيًا: كلية التربية

التسجيلالرسومشروط القبولاسم البرنامجالقسم

1) أن يكون المتقدم حاصًال على درجة البكالوريوس 
بتقدير ال يقل عن (جيد) في أحد التخصصات المختلفة.

2) الخبرة ثالث سنوات في العمل التربوي في حال عدم 
الحصول على دبلوم تربوي .

3) الحصول على درجة ال تقل عن 60% في اختبار القدرات 
العامة للجامعيين.

4) اجتياز االختبار الذي يجريه القسم العلمي.

اإلدارة واإلشراف 
التربوي

60.000 ريال

الماجستير في القيادة التربوية 
التنفيذي

اضغط هنا
1) أن يكون المتقدم حاصًال على درجة البكالوريوس 

بتقدير ال يقل عن (جيد) في أحد التخصصات المختلفة.
2) الحصول على درجة ال تقل عن 60% في اختبار القدرات 

العامة للجامعيين.

التربية

60.000 ريال

الماجستير في التربية تخصص 
السياسات التربوية

اضغط هنا

60.000 ريال
ماجستير  اإلشراف التربوي 

اضغط هناالتنفيذي

للعام الجامعي القادم  1442 هـ

الشروط المشتركة لكل برامج الكلية:
- الحصول على الدبلوم العام في التربية لخريجي الكليات غير التربوية .

https://registration.kku.edu.sa/kku/ui/guest/application_online/index/typeHighApplicationOnlineIndex.faces
https://registration.kku.edu.sa/kku/ui/guest/application_online/index/typeHighApplicationOnlineIndex.faces
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برامج الماجستير المدفوعة الرسوم

ثانيًا: كلية التربية ( تابع )

التسجيلالرسومشروط القبولاسم البرنامجالقسم

- أن يكون المتقدم حاصًال على درجة البكالوريوس بتقدير 
ال يقل عن (جيد) في أحد التخصصات المختلفة.

- الحصول على درجة ال تقل عن 60% في اختبار القدرات 
العامة للجامعيين.

60.000 ريالتقنيات التعليم ماجستير في التربية تخصص 
اضغط هناتقنيات التعليم - المهني

أن يكون المتقدم حاصًال على درجة البكالوريوس بتقدير ال 
يقل عن (جيد) في أحد التخصصات المختلفة. 

- الحصول على درجة ال تقل عن 60% في اختبار القدرات 
العامة للجامعيين.

التربية الخاصة

60.000 ريال ماجستير في التربية الخاصة - 
اضغط هنامسار اإلعاقة العقلية 

أن يكون المتقدم حاصًال على درجة البكالوريوس بتقدير ال 
يقل عن (جيد) في أحد التخصصات المختلفة.

- الحصول على درجة ال تقل عن 60% في اختبار القدرات 
العامة للجامعيين.

60.000 ريال ماجستير في التربية الخاصة - 
اضغط هنامسار اإلعاقة البصرية 

أن يكون المتقدم حاصًال على درجة البكالوريوس بتقدير ال 
يقل عن (جيد) في أحد التخصصات المختلفة.

- الحصول على درجة ال تقل عن 60% في اختبار القدرات 
العامة للجامعيين.

60.000 ريال ماجستير في التربية الخاصة - 
اضغط هنامسار صعوبات التعلم 

أن يكون المتقدم حاصًال على درجة البكالوريوس بتقدير ال 
يقل عن (جيد) في أحد التخصصات المختلفة.

- الحصول على درجة ال تقل عن 60% في اختبار القدرات 
العامة للجامعيين.

60.000 ريال ماجستير  التربية الخاصة،تخصص 
اضغط هنااضطراب التوّحد 

للعام الجامعي القادم  1442 هـ

الشروط المشتركة لكل برامج الكلية:
- الحصول على الدبلوم العام في التربية لخريجي الكليات غير التربوية .

https://registration.kku.edu.sa/kku/ui/guest/application_online/index/typeHighApplicationOnlineIndex.faces
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برامج الماجستير المدفوعة الرسوم

ثالثًا: كلية األعمال

التسجيلالرسومشروط القبولاسم البرنامجالقسم

- أن يكون المتقدم حاصًال على البكالوريوس بتقدير ال يقل 
عن (جيد) في تخصص: إدارة أعمال، أو أي تخصص من 

كليات إدارة األعمال أو العلوم اإلدارية والمالية، (إدارة 
أعمال - مالية - موارد بشرية - نظم معلومات إدارية - إدارة 

عامة - التسويق والتجارة اإللكترونية - اإلدارة الصناعية - 
االقتصاد - المحاسبة).

ويمكن قبول خريج التخصصات األخرى غير ما ذكر  بشرط 
اجتياز المقررات التكميلية (فصل دراسي واحد).

األعمال

75.000 ريال
غير رسوم الفصل 

التكميلي لغير 

المتخصصين

الماجستير األكاديمي في إدارة 
MBA اضغط هنااألعمال

1) أن يكون المتقدم حاصًال على درجة البكالوريوس 
بتقدير ال يقل عن (جيد) في المحاسبة أو فروع اإلدارة أو 

تخصص قريب منهما 
2) يجوز قبول طالب من تخصصات أخرى (غير التخصصات 
المالية و اإلدارية ) بشرط اجتياز المقررات التكميلية التي 

يحددها القسم العلمي. 

72.000 ريالالمحاسبة
غير رسوم الفصل 

التكميلي لغير 

المتخصصين

ماجستير المحاسبة المهنية
اضغط هنا

- أن يكون المتقدم حاصًال على البكالوريوس بتقدير ال يقل 
عن (جيد) في تخصص: إدارة أعمال، أو أي تخصص من 

كليات إدارة األعمال أو العلوم اإلدارية والمالية، (إدارة 
أعمال - مالية - موارد بشرية - نظم معلومات إدارية - إدارة 

عامة - التسويق والتجارة اإللكترونية - اإلدارة الصناعية - 
االقتصاد - المحاسبة).

ويمكن قبول خريجي التخصصات األخرى  غير ما ذكر بشرط 
اجتياز المقررات التكميلية (فصل دراسي واحد).

70.000 ريال
غير رسوم الفصل 

التكميلي لغير 

المتخصصين

الماجستير في إدارة األعمال 
EMBA اضغط هناالتنفيذي

للعام الجامعي القادم  1442 هـ

رابعًا: كلية علوم الحاسب اآللي

التسجيلالرسومشروط القبولاسم البرنامجالكلية

1) أن يكون المتقدم حاصًال على البكالوريوس انتظامًا 
بتقدير ال يقل عن (جيد) في علوم الحاسب اآللي أو أي من 

تخصصاته الفرعية.
ويحق للقسم إضافة ما ال يزيد عن فصل دراسي واحد من 

المقررات التكميلية في حال أن المتقدم لم يستوف 
مقررات التخصص المطلوبة أو ما يعادلها لاللتحاق 

بالبرنامج.
2) الحصول على درجة (45) في اختبار في التوفل على 

االنترنت (TOFEL - IBT) أو ما يعادلها.
3) الحصول على درجة ال تقل عن 60% في اختبار القدرات 

العامة للجامعيين.

72.000 ريال
غير رسوم الفصل 

التكميلي لغير 

المتخصصين

الماجستير في علوم الحاسب 
اضغط هنا
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برامج الماجستير المدفوعة الرسوم

رابعًا: كلية علوم الحاسب اآللي ( تابع )

التسجيلالرسومشروط القبولاسم البرنامجالكلية

1)أن يكون المتقدم حاصًال على البكالوريوس انتظامًا 
بتقدير ال يقل عن (جيد) في تخصص: هندسة الحاسب اآللي 

أو أي من تخصصات علوم الحاسب الفرعية.
 ويحق للقسم إضافة ما ال يزيد عن فصل دراسي واحد من 

المقررات التكميلية في حال ان المتقدم لم يستوف 
مقررات التخصص المطلوبة أو ما يعادلها لاللتحاق 

بالبرنامج
2) الحصول على درجة ( %60) على األقل في اختبار 

القدرات العامة للجامعيين.
3) الحصول على درجة (45) في اختبار في التوفل على 

االنترنت (TOFEL - IBT) أو ما يعادلها.

72.000 ريال
غير رسوم الفصل 

التكميلي لغير 

المتخصصين

الماجستير في هندسة الحاسب
اضغط هنا

1) أن يكون المتقدم حاصًال على مؤهل البكالوريوس 
انتظامًا بتقدير ال يقل عن (جيد) في تخصص: علوم الحاسب 

اآللي أو أي من تخصصاته الفرعية.
ويحق للقسم إضافة ما ال يزيد عن فصل دراسي واحد من 

المقررات التكميلية في حال أن المتقدم لم يستوف 
مقررات التخصص المطلوبة أو ما يعادلها لاللتحاق 

بالبرنامج.
2) الحصول على درجة ( %60) على األقل في اختبار 

القدرات العامة للجامعيين.
3) الحصول على درجة (45) في اختبار في التوفل على 

االنترنت (TOFEL - IBT) أو ما يعادلها.

72.000 ريال
غير رسوم الفصل 

التكميلي لغير 

المتخصصين

ماجستير العلوم في نظم 
اضغط هناالمعلومات 

1) أن يكون المتقدم حاصًال على البكالوريوس انتظامًا 
بتقدير ال يقل عن (جيد) في تخصص: نظم المعلومات أو 

علوم الحاسب .
ويحق للقسم إضافة ما ال يزيد عن فصل دراسي واحد من 

المقررات التكميلية في حال أن المتقدم لم يستوف 
مقررات التخصص المطلوبة أو ما يعادلها لاللتحاق 

بالبرنامج.
2) الحصول على درجة ( %60) على األقل في اختبار 

القدرات العامة للجامعيين.
3) الحصول على درجة (45) في اختبار في التوفل على 

االنترنت (TOFEL - IBT) أو ما يعادلها.

72.000 ريال
غير رسوم الفصل 

التكميلي لغير 

المتخصصين

ماجستير العلوم في علم البيانات
اضغط هنا

للعام الجامعي القادم  1442 هـ

علوم الحاسب
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برامج الماجستير المدفوعة الرسوم

رابعًا: كلية علوم الحاسب اآللي ( تابع )

التسجيلالرسومشروط القبولاسم البرنامجالكلية

1) أن يكون المتقدم حاصًال على مؤهل البكالوريوس 
انتظامًا بتقدير ال يقل عن (جيد) في تخصص: نظم 

المعلومات أو علوم الحاسب اآللي.
ويحق للقسم إضافة ما ال يزيد عن فصل دراسي واحد من 

المقررات التكميلية في حال أن المتقدم لم يستوف 
مقررات التخصص المطلوبة أو ما يعادلها لاللتحاق 

بالبرنامج.
2) الحصول على درجة ( %60) على األقل في اختبار 

القدرات العامة للجامعيين.
3) الحصول على درجة (45) في اختبار في التوفل على 

االنترنت (TOFEL - IBT) أو ما يعادلها.

72.000 ريال
غير رسوم الفصل 

التكميلي لغير 

المتخصصين

ماجستير العلوم في أمن 
اضغط هناالمعلومات

خامسًا: كلية الهندسة

التسجيلالرسومشروط القبولاسم البرنامجالقسم

1)أن يكون المتقدم حاصًال على درجة البكالوريوس في 
الهندسة بتقدير ال يقل عن (جيد).

2)حصول المتقدم من الكلية التقنية والتخصصات األخرى 
ذات الصلة على شهادة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن 

(جيدجدًا).
3) الحصول على درجة ال تقل عن  (60 %) في القدرات 

العامة للجامعيين .
4)الحصول على درجة (53) في اختبار في التوفل على 

االنترنت (TOFEL - IBT) أو ما يعادلها.

75.000 ريال

84.000 ريال

87.500 ريال

ماجستير العلوم في الهندسة 
الميكانيكية (تخصص الطاقة 

المتجددة والبيئة )

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

للعام الجامعي القادم  1442 هـ

الهندسة 
الميكانيكية

ماجستير العلوم في هندسة 
السالمة والوقاية من الحرائق 

الهندسة 
الصناعية

علوم الحاسب

ماجستير العلوم في إدارة 
المشاريع اإلنشائية

الهندسة 
المدنية
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برامج الماجستير المدفوعة الرسوم

سادسًا:  كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط

التسجيلالرسومشروط القبولاسم البرنامجالقسم

1)أن يكون المتقدم حاصًال على درجة البكالوريوس بتقدير 
ال يقل عن (جيد جًد)  من إحدى الكليات الصحية التالية :

أ) الصحة - علوم صحة المجتمع - الوبائيات - صحة البيئة - 
المعلوماتية الصحية - التثقيف والتعزيز الصحي - اإلحصاء 

الطبي - الصحة والسالمة المهنية - مكافحة العدوى - 
طب / صحة المناطق الحارة.
ب) الطب بجميع تخصصاته.

ج) العلوم الطبية التطبيقية: ( العلوم اإلشعاعية - علوم 
المختبرات اإلكلينيكية - البصريات - صحة األسنان - 

التغذية السريرية - تعليم صحي - علوم التأهيل الصحي - 
العالج الطبيعي - عالج علل النطق - والسمع - العالج 

الوظيفي - التخدير - الخدمات الطبية الطارئة)
د) طب األسنان. 

هـ) الصيدلة - دكتور صيدلي. 
و) التمريض .

ز) القبالة.
2 ) اجتياز االختبار الشامل للتخصصات الصحية المقدم من 

الهيئة السعودية لتخصصات الصحية وذلك للتخصصات 
التي لديها ذلك.

3) الحصول على درجة ال تقل عن  (60 %) في اختبار 
القدرات العامة للجامعيين .

4) الحصول على درجة (61) في اختبار في التوفل على 
االنترنت (TOFEL - IBT) أو ما يعادلها.

5) اجتياز المقابلة التي يجريها القسم العلمي.

88.000 ريال الصحة العامة
اضغط هنا

سابعًا: كلية العلوم اإلنسانية

التسجيلالرسومشروط القبولاسم البرنامجالقسم

1) أن يكون المتقدم حاصًال على البكالوريوس بتقدير ال 
يقل عن (جيد) في تخصص: اللغة العربية، أو اإلعالم، أو أي 

تخصص آخر.
2) اجتياز المقررات التكميلية لغير المتخصصين.

60.000 ريال
غير رسوم الفصل 

التكميلي لغير 

المتخصصين

اللغة العربية 
وآدابها مع قسم 
اإلعالم واالتصال.

اضغط هنا

للعام الجامعي القادم  1442 هـ

الصحة العامة

اللغة واإلعالم
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1-  أن يكون المتقدم حاصًال على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى 
معترف بها، بتقدير ال يقل عن (جيد جدَا).

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، والئقًا طبيًا.
3-  أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.

4- اجتياز المقابلة الشخصية واالختبارات والمفاضالت التي يعقدها القسم ( إن وجدت ).
5- سداد الرسوم الدراسية.

6- ال تقبل نتائج اختبارات اللغة اإلنجليزية المقدمة من المعاهد الخاصة، في البرامج التي 
تشترطها.

7- باإلضافة إلى الشروط العامة فإن الكليات تشترط للتقدم على برامجها الشروط المواضحة في 
الجدول ادناه.

للعدد  األدنى  الحّد  يكتمل  لم  حال  في  البرنامج  في  القبول  تعليق  للجامعة  يحق  ملحوظة: 

المطلوب.

شروط القبول العامه للدكتوراه المدفوع الرسوم 



 برامج الدكتوراه المدفوعة الرسوم

أوًال : كلية األعمال

التسجيلالرسومشروط القبولاسم البرنامجالقسم

1) أن يكون حاصًال على درجة الماجستير بتقدير ال يقل عن 
(جيد جدًا) في تخصص: المحاسبة.

2) الحصول على درجة (67) في اختبار في التوفل على 
االنترنت (TOFEL - IBT) أو ما يعادلها.

3) اجتياز المقابلة الشخصية.

124.950 ريالالمحاسبة الفلسفة في المحاسبة
اضغط هنا

ثانيًا : كلية اللغات والترجمة

التسجيلالرسومشروط القبولاسم البرنامجالقسم

1) الحصول على الماجستير بتقدير ال يقل عن (جيد جدًا) 
في تخصص اللغويات التطبيقية أو دراسات اللغة من 

جامعة معترف بها.
2) الحصول على درجة (94) في اختبار في التوفل على 

االنترنت (TOFEL - IBT) أو ما يعادلها.
3) اجتياز المقابلة الشخصية .

4) الحصول على درجة ال تقل عن (65 %) في اختبارات 
القدرات العامة للجامعيين.

88.000 ريالاللغويات التطبيقية اللغويات التطبيقية
اضغط هنا

ثالثًا : كلية التربية

التسجيلالرسومشروط القبولاسم البرنامجالقسم

1) الحصول على درجة الماجستير في التربية بتقدير ال يقل 
عن (جيد جدًا) في تخصص: اإلدارة التربوية، اإلدارة 

واإلشراف التربوي، القيادة التربوية، اقتصاديات التعليم، 
اإلدارة التعليمية.

2) الحصول على درجة ال تقل عن (65 % ) في اختبار 
القدرات العامة للجامعيين.

3) اجتياز االختبار الذي يجريه القسم العلمي.
4) يشترط تقديم بحث منشور أو مقبول للنشر لخريجي 

الماجستير بنظام المقررات، في مجلة تربوية تصدر عن 
جامعة معترف بها من وزارة التعليم.

5) الحصول على درجة (32) في اختبار في التوفل على 
االنترنت (TOFEL - IBT) أو ما يعادلها.

اإلدارة واإلشراف 
التربوي 

90.000 ريال الفلسفة في التربية تخصص: 
اضغط هنااإلدارة واإلشراف التربوي

للعام الجامعي القادم  1442 هـ
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1- أن يكون المتقدم سعوديًا ، أو  حاصال على منحه رسمية إذا كان من غير السعوديين .
أخرى  جامعة  من  أو  سعودية  جامعة  من  الجامعية  الشهادة  على  حاصًال  المتقدم  يكون  أن   -2

معترف بها، بتقدير ال يقل عن (جيد جدَا).
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك، والئقًا طبيًا.

4- أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.
5- موافقة مرجعة على الدراسة أذا كان موظفًا .

6- أن يجتاز المتقدم االختبار أو المقابلة الشخصية . بالدرجة التي يحددها القسم العلمي .
7- أن يخضع المتقدم لمعايير المفاضلة التي تجرى بين المتقدمين.

8- ال تقبل نتائج اللغة اإلنجليزية المقدمة من المعاهد الخاصة، في البرامج التي تشترطها.
9- باإلضافة إلى الشروط العامة فإن الكليات تشترط للتقدم على برامجها الشروط المواضحة في 

الجدول ادناه.

للعدد  األدنى  الحّد  يكتمل  لم  حال  في  البرنامج  في  القبول  تعليق  للجامعة  يحق  ملحوظة: 

المطلوب.

شروط القبول العامه للماجستير غير المدفوع الرسوم



برامج الماجستير غير المدفوع الرسوم

أوًال: كلية الـطب

التسجيلشروط القبولاسم البرنامجالقسم

1)  أن يكون المتقدم حاصًال على البكالوريوس  بمعدل ال يقل عن  (جيد جدا). 
 . (MBBS) في تخصص: الطب والجراحة البشرية

2) يجوز لمجلس قسم األحياء الدقيقة النظر في قبول المتقدم الحاصل على 
درجة "جيد" وفقًا للوائح والقواعد التنظيمية.

3) اجتياز اختبار القدرات الجامعيين (60 %) .
4) اجتياز اختبارات رخصة الممارسة المهنية ــ هيئة التخصصات الطبية 

.(SMLE) السعودية
5) اجتياز المقابلة التي يجريها القسم العلمي.

6) الحصول على درجة (70) في اختبار  التوفل على االنترنت (TOFEL - IBT) أو 
ما يعادلها.

األحياء الدقيقة
اضغط هنا

للعام الجامعي القادم  1442 هـ

األحياء الدقيقة والطفيليات 
اإلكلينيكية
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غير  من  كان  إذا  العليا  للدراسات  رسمية  منحه  على  حاصال  أو   ،ً سعوديا  المتقدم  يكون  1-أن 
السعوديين .

2-  أن يكون المتقدم حاصًال على  درجة الماجستير  من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف 
بها، بتقدير ال يقل عن (جيد جدَا).

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك، والئقًا طبيًا.
4-  أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.

5- التفرغ التام لدراسة الدكتوراه .
6- أن يجتاز المتقدم االختبار أو المقابلة الشخصية . بالدرجة التي يحددها القسم العلمي .

7- أن يخضع المتقدم لمعايير المفاضلة التي تجرى بين المتقدمين.
8- ال تقبل نتائج اللغة اإلنجليزية المقدمة من المعاهد الخاصة، في البرامج التي تشترطها.

9- باإلضافة إلى الشروط العامة فإن الكليات تشترط للتقدم على برامجها الشروط المواضحة في 
الجدول ادناه.

للعدد  األدنى  الحّد  يكتمل  لم  حال  في  البرنامج  في  القبول  تعليق  للجامعة  يحق  ملحوظة: 

المطلوب.

شروط القبول العامه للدكتوراه غير المدفوع الرسوم



للعام الجامعي القادم  1442 هـبرامج الدكتوراه غير المدفوع الرسوم

أوًال:  كلية العلوم

التسجيلشروط القبولاسم البرنامجالقسم

- اجتياز اختبار القبول الذي يعده القسم أو اختبار   GRE  في تخصص الفيزياء.
 (TOFEL - IBT) الحصول على درجة (59) في اختبار في التوفل على االنترنت -

أو ما يعادلها.
- اجتياز المقابلة الشخصية.

الفيزياء
اضغط هنا

الفيزياء

- اجتياز اختبار القبول الذي يعده القسم أو اختبار   GRE  في تخصص الكيمياء.
الحصول على درجة (70) في اختبار التوفل على االنترنت (TOFEL - IBT) أو ما 

يعادلها.
- اجتياز المقابلة الشخصية.

الكيمياء
اضغط هنا

الكيمياء

https://registration.kku.edu.sa/kku/ui/guest/application_online/index/typeHighApplicationOnlineIndex.faces
https://registration.kku.edu.sa/kku/ui/guest/application_online/index/typeHighApplicationOnlineIndex.faces


واتس اب
القسم الرجالي

واتس اب
القسم النسائي

البريد االكتروني
الخاص بالعمادة

للتواصل ولمزيد من االستفسارات يرجى 
الضغط على أحد االختيارات التالية

mailto:dgs@kku.edu.sa
https://wa.me/966172418928
https://wa.me/966172418366



