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الشروط المطلوب تحقيقها للقبول لبرامج الدراسات العليا

1
تحقيق شروط
الالئحة الموحدة
للدراسات العليا:

�أن يكون املتقدم �سعودي ًا �أ و على منحة ر�سمية للدرا�سات العليا �إذا كان من غري ال�سعوديني.
�أن يكون املتقدم حا�ص ًال على ال�شهادة اجلامعية من جامعة �سعودية �أو من جامعة �أخرى معرتف بها.
�أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك والئق ًا طبي ًا.
�أن يقدم تزكيتني علميتني من �أ�ساتذة �سبق لهم تدري�سه.
موافقة مرجعه على الدرا�سة �إذا كان موظف ًا.
الأ�صل يف درا�سة الدكتوراه التفرغ التام ويجوز ملجل�س اجلامعة اال�ستثناء من ذلك متى دعت
احلاجة لذلك.
يجوز للق�سم املخت�ص �أن ي�شرتط لقبول الطالب يف مرحلتي املاج�ستري والدكتوراه اجتياز عدد من
املقررات التكميلية من مرحلة �سابقة.

2
تحقيق شروط
جامعة الملك
سعود للتقديم:

�أو ًال :املاج�ستري:
احل�صول على درجة (  ) ٧٠يف اختبار القدرات العامة للجامعيني كحد �أدنى ،وي�ستثنى من ذلك
طلبة املنح اخلارجية.
ثاني ًا :الدكتوراه:
احل�صول على حد �أدنى (  ) ٤٥درجة يف اختبار ( � ) TOFEL – IBTأو (  ) 4درجات ()IELTS
�أو (  ) ٦٠درجة ( )STEPمامل ي�شرتط الق�سم درجة �أعلى ،وي�ستثنى من ذلك تخ�ص�صات
الدرا�سات القر�آنية ،الدرا�سات الإ�سالمية ،اللغة العربية ،والتاريخ الإ�سالمي.
احل�صول على درجة (  ) ٧٠يف اختبار القدرات العامة للجامعيني كحد �أدنى وي�ستثنى من ذلك
طلبة املنح اخلارجية.
ن�شر ورقة علمية �أو تقدمي قبول الن�شر يف جملة علمية حمكمة �ضمن �شروط القبول يف برامج الدكتوراه
للكليات الإن�سانية ،و�ضمن �شروط املفا�ضلة للقبول يف برامج الدكتوراه لكليات اجلامعة الأخرى.
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تحقيق شروط
القسم المراد
التقديم عليه
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االطالع على �شروط الأق�سام الأكادميية للقبول بربامج الدرا�سات العليا (انظر فهر�س دليل
�شروط القبول �صفحة .)٥

تنبيهات عامة للمتقدمين

٧

شروط القبول ببرامج الماجستير والدكتوراه للكليات اإلنسانية

٨

 -1كلية اآلداب

٩

 -2كلية الحقوق والعلوم السياسية

١٥

 -3كلية التربية

١٧

 -4كلية السياحة واآلثار

٢٨

 -5كلية علوم الرياضة والنشاط البدني

٢٩

 -6معهد اللغويات العربية

٣١

 -7كلية اللغات والترجمة

٣٢

شروط القبول ببرامج الماجستير والدكتوراه للكليات العلمية

٣٤

 -8كلية العمارة والتخطيط

٣٥

 -9كلية الهندسة

٣٧

 -10كلية العلوم

٤٣

 -11كلية علوم األغذية والزراعة

٥١

 -12كلية علوم الحاسب والمعلومات

٥٨

 -13كلية إدارة األعمال

٦٦
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شروط القبول ببرامج الماجستير والدكتوراه للكليات الصحية
 -14كلية الصيدلة

٧٢

 -15كلية الطب

٧٧

 -16كلية طب األسنان

٧٩

 -17كلية التمريض

٨٠

 -18كلية العلوم الطبية التطبيقية

٨٢

شروط القبول ببرامج الدراسات العليا المشتركة
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٧١

85

 -١٩ماجستير العلوم في العلوم البيئية

٨٦

 -٢٠ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة

٨٦

تنبيهات عامة للمتقدمين

: يرجى �إ�ضافة رمز الـجامعة كما يليGRE  عند الت�سجيل الختبارات اللغة الإجنليزية و.1
رمز جامعة امللك �سعود
King Saud University Code
GRE

TOEFL

IELTS

Designated Institute (DI) code

Organization ID

Designated Institute (DI) code

2101

7498

147080

)General & Subject test(

: اختبارات اللغة الإجنليزية املعتمدة والدرجات املعادلة لها.2
TOEFL

7

IELTS

STEP

94

7

100

550

79

6.5

97

500

61

6

83

475

53

5.5

75

466

51

5

67

458

48

4.5

64

450

45

4

60

425

39

3.5

56

400

32

3

52

Paper-Based (PBT)

Internet-Based (IBT)

587
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�شروط القبول
لربامج املاج�ستري
والدكتوراه للكليات
الإن�سانية
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كـلــيـــــــة اآلداب
الق�سم

اللغة
العربية
و�آدابها

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

� .1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على �شهادة البكالوريو�س بنظام
(االنتظام) يف تخ�ص�ص اللغة العربية و�آدابها من
جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من
وزارة التعليم  ،بتقدير ال يقل عن (جيد جد ًا) ،ومبعدل
تراكمي ال يقل عن ( ٣٫٧٥من � )٥أو ما يعادله.
ماج�ستري الآداب  .2ال تقبل �شهادات املتقدمني من كليات املعلمني (م�سار
التعليم االبتدائي) ،وميكن النظر يف قبول خريجي
يف اللغة العربية
م�سار التعليم املتو�سط والثانوي و�إخ�ضاع املتقدمني
ملقررات تكميلية �إن دعت احلاجة.
 .3اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم،
ويحقق احلد الأدنى من الدرجة وفق ما حتدده وحدة
الدرا�سات العليا.
�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على �شهادة املاج�ستري
بنظام (االنتظام) يف تخ�ص�ص اللغة العربية و�آدابها
من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها
من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن (جيد جد ًا) �إذا
كانت من جامعة متنحها بتقدير ،ومبعدل ال يقل عن
( ٣٫٧٥من � )٥أو ما يعادله.
دكتوراه الفل�سفة
يف اللغة العربية �	.2أال يقل معدل الطالب احلا�صلني على املاج�ستري
بنظام املقررات عن ( ٤٫٧٥من � )٥أو ما يعادله.
و�آدابها
 .3قراءة ر�سالة املاج�ستري من قبل الق�سم للت�أكد من
قابلية املتقدم ملا يقدمه للق�سم.
 .4اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده
الق�سم ،ويحقق احلد الأدنى من الدرجة وفق ما
حتدده وحدة الدرا�سات العليا
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كلية اآلداب

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول
�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
التاريخ من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى
مو�صى بها من وزارة التعليم مبعدل تراكمي ال يقل
عن جيد مرتفع ( ٣٫٢٥من .)٥

ماج�ستري الآداب يف
 .2ميكن قبول تخ�ص�صات العلوم الإن�سانية ذات العالقة
التاريخ
بتقدير ال يقل عن جيد جداً.
ماج�ستري الآداب
 .3اجتياز املتقدم امتحان التوفل الورقي بدرجة ال تقل
يف التاريخ الوطني
عن (� )٤٠٠أو ما يعادله ويف حالة ح�صول املتقدم
للمملكة العربية
فيما ال يقل عن ( )٣٥٠درجة يف التوفل الورقي �أو ما
ال�سعودية
يعادله فللق�سم التو�صية بقبوله ب�شرط اجتياز املقرر
( ٠٥٦جنم ) قبل البدء يف درا�سة برنامج الدرا�سات
التاريخ
العليا.
 .4اجتياز االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم.
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف
التاريخ من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى
مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن جيد
جد ًا �إذا كانت من جامعة متنحها بتقدير.

دكتوراه الفل�سفة
2.2ميكن قبول احلا�صلني على درجة املاج�ستري يف
يف التاريخ
تخ�ص�صات العلوم الإن�سانية ذات العالقة مبعدل ال
يقل عن ( 4من � )5أو ما يعادلها .
3.3اجتياز االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم.
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الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س
بنظام (االنتظام �أو االنت�ساب) يف اجلغرافيا �أو
ماج�ستري الآداب
التخ�ص�صات ذات العالقة من جامعة امللك �سعود
يف نظم املعلومات
�أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم
اجلغرافية
بتقدير ال يقل عن ( جيد جد ًا).
ماج�ستري الآداب يف  .2يجوز قبول احلا�صلني على تقدير جيد مرتفع (٣٫٢٥
اجلغرافيا
من . )٥

اجلغرافيا
 .3اجتياز االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف
اجلغرافيا �أو التخ�ص�صات ذات العالقة من جامعة
امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة
دكتوراه الفل�سفة
التعليم بتقدير ال يقل عن جيد جد ًا �إذا كانت من
يف اجلغرافيا
جامعة متنحها بتقدير.
2.2اجتياز االمتحان التحريري الذي يجريه الق�سم.
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كلية اآلداب

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

كلية اآلداب

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س
ماج�ستري الآداب
بنظام االنتظام من جامعة معرتف بها بتقدير (جيد
يف اخلدمة
جد ًا) فما فوق .
االجتماعية
2.2يقبل �أي تخ�ص�ص ويعطى مواد تكميلية لغري
ماج�ستري الآداب
ا ملتخ�ص�ص .
يف علم االجتماع
3.3اجتياز االختبار التحريري املرتبط بالتخ�ص�ص.
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري بنظام
الدرا�سات
االنتظام من جامعة معرتف بها يف تخ�ص�ص (علم
االجتماعية
اجتماع ،خدمة اجتماعية ،علم نف�س ،الرتبية،
دكتوراه يف
الرتبية اخلا�صة ،الأنرثوبولوجيا ،ريا�ض الأطفال،
الدرا�سات
العلوم الإدارية ،العلوم ال�سيا�سية ،ال�شريعة،
االجتماعية (علم
القانون ،الإعالم ،الإر�شاد الزراعي واملجتمع الريفي
االجتماع /اخلدمة
«لتخ�ص�ص علم االجتماع فقط») بتقدير (جيد
االجتماعية)
جد ًا) فما فوق �إذا كانت من جامعة متنحها بتقدير.
2.2اجتياز االختبار التحريري املرتبط بالتخ�ص�ص.
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الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
اللغة الإجنليزية و�آدابها �أو التخ�ص�صات ذات العالقة
ماج�ستري
من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها
الآداب يف اللغة
من قبل وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن (جيد جد ًا).
الإجنليزية و�آدابها
2.2احل�صول على درجة ال تقل عن ( )6.5يف اختبار
(الأدب)
الآيلت�س الأكادميي.
3.3اجتياز االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س
يف اللغة الإجنليزية و�آدابها �أو التخ�ص�صات ذات
العالقة من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى
مو�صى بها من قبل وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن
ماج�ستري الآداب
(جيد جد ًا).
يف اللغويات
اللغة
2.2احل�صول على درجة ال تقل عن ( )6.5يف اختبار
التطبيقية
الإجنليزية
الآيلت�س الأكادميي �أو ما يعادلها ،على �أال تقل الدرجة
و�أدبها
يف الكتابة والقراءة واملحادثة عن (.)6.5
3.3اجتياز االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف اللغة
الإجنليزية و�آدابها �أو التخ�ص�صات ذات العالقة من
جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من
قبل وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن (جيد جد ًا) �إذا
دكتوراه الفل�سفة
كانت من جامعة متنحها بتقدير.
يف اللغويات
2.2احل�صول على درجة ال تقل عن ( )7يف اختبار
التطبيقية
الآيلت�س الأكادميي على �أال تقل الدرجة يف القراءة
والكتابة واملحادثة عن (.)7
3.3اجتياز االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.
13

كلية اآلداب

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

كلية اآلداب

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

ماج�ستري الآداب �1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س
بنظام االنتظام مبعدل ال يقل عن (جيد جد ًا).
يف الإعالم
الإعالم

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف
الإعالم من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى
دكتوراه الفل�سفة
مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير (جيد جد ًا)
يف االت�صال
ف�أعلى� ،إذا كانت من جامعة متنحها بتقدير.
والإعالم الرقمي
2.2اجتياز االختبار التحريري الذي �ستعقده وحدة
الدرا�سات العليا يف الق�سم.
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س
بنظام االنتظام يف تخ�ص�ص علوم املعلومات �أو
املكتبات واملعلومات من جامعة امللك �سعود �أو �أي
جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم  ،بتقدير
ال يقل عن جيد مرتفع ( 3.25من .)5
2.2يجوز قبول احلا�صلني على تقدير (جيد) مبعدل ال يقل عن
( 3من � )5أو ما يعادله ،ب�شرط �أال يقل تقديره مبقررات
التخ�ص�ص يف مرحلة البكالوريو�س عن (جيد جد ًا).

ماج�ستري الآداب 3.3يجوز قبول احلا�صلني على درجة البكالوريو�س بنظام
علم
املكتبات
علوم
يف
االنتظام من التخ�ص�صات ذات العالقة من جامعة
املعلومات
واملعلومات
امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة
التعليم بتقدير ال يقل عن جيد مرتفع ( 3.25من . )5
�4.4أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ال تقل عن ()45
يف اختبار التوفل على الإنرتنت ()TOEFL-IBT
�أو ما يعادله ،ويف حالة ح�صول املتقدم فيما ال يقل
عن(  ( )32يف اختبار التوفل على الإنرتنت (�TOE
� )FL-IBTأو ما يعادله  ،فللق�سم التو�صية بقبوله
ب�شرط اجتياز املقرر ( 056جنم) قبل البدء يف
درا�سة برنامج الدرا�سات العليا.
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الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

كلية الحقوق والعلوم السياسية
الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س
(انتظام ًا) بتقدير (جيد جد ًا) فما فوق ،ويجوز قبول
املتخ�ص�صني يف العلوم ال�سيا�سية احلا�صلني على تقدير
(جيد) فما فوق ب�شرط ح�صولهم على تقدير (جيد
جد ًا) يف مواد التخ�ص�ص.
ماج�ستري
2.2قبول غري املتخ�ص�صني احلا�صلني على تقدير (جيد
الآداب يف العلوم
جد ًا) فما فوق بالربنامج ب�شرط درا�ستهم ملجموعة
ال�سيا�سية
املواد التكميلية املحددة من الق�سم.

-

3.3اعتبار �إجادة اللغة الإجنليزية �شرط مفا�ضلة ولي�س
�شرط قبول.
العلوم
ال�سيا�سية

4.4اجتياز االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم (�إن
وجد).
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف العلوم
ال�سيا�سية �أو التخ�ص�صات الإن�سانية ذات العالقة من
جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من
وزارة التعليم بتقدير (جيد جد ًا) �إذا كانت من جامعة
متنحها بتقدير.
دكتوراه الفل�سفة يف 2.2اجتياز اختبار اللغة الإجنليزية ( )IELTSبدرجة ال تقل
عن (.)5
العلوم ال�سيا�سية

-

3.3قبول من لديه لغة �أجنبية �أخرى كلغة �أم �أو حا�صل على
�شهادة جامعية متخ�ص�صة فيها بالإ�ضافة �إلى �إجادة
اللغة العربية.
4.4اجتياز االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم (�إن
وجد).
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كلية الحقوق والعلوم السياسية

الق�سم
القانون
اخلا�ص

القانون
العام

16

الربنامج

�شروط القبول

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س
(انتظام ًا) يف القانون �أو الأنظمة �أو احلقوق �أو ال�شريعة
ماج�ستري القانون
�أو الفقه بتقدير (جيد جد ًا) على الأقل.
يف القانون اخلا�ص
2.2اجتياز االختبارات التحريرية التي يجريها الق�سم يف
تخ�ص�ص املتقدم.
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س
(انتظام ًا) يف القانون �أو الأنظمة �أو احلقوق �أو ال�شريعة
ماج�ستري القانون
�أو الفقه بتقدير (جيد جد ًا) على الأقل.
يف القانون العام
2.2اجتياز االختبارات التحريرية التي يجريها الق�سم يف
تخ�ص�ص املتقدم.

الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

كــلــيـــة الـتـربـــيــــــة
الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
الدرا�سات الإ�سالمية بتقدير (جيد جد ًا) ف�أعلى.

ماج�ستري
الدرا�سات
2.2حفظ خم�سة �أجزاء من القر�آن الكرمي.
ال�سنة
الإ�سالمية ( ُ
وعلومها /الفقه 3.3اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.
و�أ�صوله /العقيدة) �4.4أن تكون جميع امل�ؤهالت املطلوبة باالنتظام ولي�س
باالنت�ساب �أو عن ُبعد.
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
الدرا�سات
الدرا�سات الإ�سالمية بتقدير (جيد جد ًا) ف�أعلى.
الإ�سالمية
دكتوراه الدرا�سات �2.2أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف
الإ�سالمية يف
التخ�ص�ص الدقيق للم�سار املتقدم عليه (فقه و�أ�صوله،
(الفقه و�أ�صوله/
عقيدة ،حديث) بتقدير ( جيد جد ًا) ف�أعلى.
العقيدة /التف�سري
3.3حفظ ع�شرة �أجزاء من القر�آن الكرمي.
واحلديث «احلديث
4.4اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.
فقط»)
�5.5أن تكون جميع امل�ؤهالت املطلوبة باالنتظام ولي�س
باالنت�ساب �أو عن ُبعد.
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كلية التربية

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة بكالوريو�س /علم
النف�س بتقدير (جيد جد ًا) ف�أعلى ،ومبعدل (3.75
ماج�ستري الآداب
من  )5ف�أعلي.
يف علم النف�س
(علم نف�س �2.2أن يكون املتقدم ذا خربة يف جمال التخ�ص�ص (علم
النف�س ) ملدة عام وي�ستثنى املعيدين.
تربوي/النمو-
املجموعة (ب) 3.3اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.
النمو)
�4.4أن تكون جميع امل�ؤهالت املطلوبة باالنتظام ولي�س
باالنت�ساب �أو عن ُبعد.
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س  /علم
النف�س بتقدير (جيد جد ًا) ف�أعلى ،ومبعدل (3.75
من  )5ف�أعلي ،ما عدا ما يلي:
علم النف�س

•م�سار علم النف�س االجتماعي يقبل بكالوريو�س
خدمة اجتماعية وعلم اجتماع.
•م�سار القيا�س والتقومي يقبل بكالوريو�س ريا�ضيات
و�إح�صاء.

دكتوراه الفل�سفة
يف علم النف�س � 2.أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري  /علم
النف�س بتقدير (جيد جد ًا) ف�أعلى.
(علم النف�س
الإر�شادي) 3.3احل�صول على درجة ال تقل عن ( )500يف اختبار
(� )TOEFL – PBTأو ما يعادلها.
�4.4أن يكون املتقدم ذا خربة يف جمال التخ�ص�ص (علم
النف�س ) ملدة عام وي�ستثنى املعيدين واملحا�ضرين.
5.5اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.
�6.6أن تكون جميع امل�ؤهالت املطلوبة باالنتظام ولي�س
باالنت�ساب �أو عن ُبعد.
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الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

�1.1أن تكون املتقدمة حا�صلة على درجة بكالوريو�س يف
جمال تربية الطفولة املبكرة �أو ريا�ض الأطفال مبعدل
(4من )5ف�أعلي.
الطفولة
املبكرة

�2.2أن تكون املتقدمة ذا خربة يف جمال تربية الطفولة
ماج�ستري الآداب
املبكرة �أو ريا�ض الأطفال ملدة �سنتني  -مبا فيها �سنة
يف تربية الطفولة
التقدم -وي�ستثني املعيدات.
املبكرة
3.3اجتياز املتقدمة االختبار التحريري الذي يجريه
ا لق�سم .

-

�4.4أن تكون جميع امل�ؤهالت املطلوبة باالنتظام ولي�س
باالنت�ساب �أو عن ُبعد.
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة بكالوريو�س
تربوي� ,أو غري تربوي مع دبلوم تربوي ,بتقدير جيد
ماج�ستري الآداب
مرتفع ( 3.25من  5ف�أعلي )يف البكالوريو�س والدبلوم
يف الرتبية ( �أ�صول
الرتبوي.
الرتبية  -تعليم
الكبار والتعليم 2.2اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.
امل�ستمر)
�3.3أن تكون جميع امل�ؤهالت املطلوبة باالنتظام ولي�س
باالنت�ساب �أو عن ُبعد.
ال�سيا�سات
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة بكالوريو�س تربوي,
الرتبوية
�أو غري تربوي مع دبلوم تربوي ,بتقدير جيد مرتفع
( 3.25من  5ف�أعلى )يف البكالوريو�س والدبلوم
دكتوراه الفل�سفة
الرتبوي.
يف الرتبية (�أ�صول
الرتبية  -تعليم �2.2أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري انتظاماً
يف �أحد التخ�ص�صات الرتبوية.
الكبار والتعليم
امل�ستمر)
3.3اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.
�4.4أن تكون جميع امل�ؤهالت املطلوبة باالنتظام ولي�س
باالنت�ساب �أو عن ُبعد.
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كلية التربية

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

كلية التربية

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول
� .1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة بكالوريو�س تربوي,
�أو بكالوريو�س غري تربوي مع دبلوم تربوي ،بتقدير
(جيد جد ًا )ف�أعلى يف البكالوريو�س والدبلوم الرتبوي،
وي�ستثني احلا�صلون على تقدير جيد مرتفع (3.25
من  5ف�أعلى) يف البكالوريو�س �إذا حققوا ال�شروط
التالية:

الإدارة
الرتبوية

	•	 احل�صول على درجة ال تقل عن ( )75يف اختبار
القدرات العامة للجامعيني كحد �أدنى.

ماج�ستري الآداب
يف الإدارة الرتبوية 	•	 �أن يكون املتقدم ذا خربة يف جمال الإدارة ملدة ال
تقل عن خم�س �سنوات  -مبا فيها �سنة التقدمي.
�	.2أن يكون املتقدم ذا خربة يف جمال التعليم �أو الإدارة
ملدة ال تقل عن �سنتني  -مبا فيها �سنة التقدمي -
وي�ستثنى املعيدين.
 .3اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.
�	.4أن تكون جميع امل�ؤهالت املطلوبة باالنتظام ولي�س
باالنت�ساب �أو عن ُبعد.
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الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

1.1احل�صول على درجة ال تقل عن ( )75يف اختبار
القدرات العامة للجامعيني كحد �أدنى.
�2.2أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة بكالوريو�س بتقدير
(جيد جد ًا ) ف�أعلى ،وي�ستثني احلا�صلون على تقدير
جيد مرتفع ( 3.25من  5ف�أعلى ) يف البكالوريو�س �إذا
حققوا ال�شروط التالية:
•احل�صول على درجة ال تقل عن ( )80يف اختبار
القدرات العامة للجامعيني.
الإدارة
الرتبوية

دكتوراه الفل�سفة
يف الإدارة الرتبوية
(�إدارة التعليم
العام � -إدارة
التعليم العايل)

•�أن يكون املتقدم ذا خربة يف جمال الإدارة ملدة ال
تقل عن �سبع �سنوات  -مبا فيها �سنة التقدم.
•�أن يكون املتقدم حا�ص ًال على ماج�ستري يف الإدارة
الرتبوية.
�3.3أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري (اعتيادي
انتظام ولي�س تنفيذي �أو عن بعد) يف تخ�ص�صات
العلوم الرتبوية �أو الإدارة العامة بتقدير(جيد جد ًا)
ف�أعلي �إذا كان من جامعة متنحها بتقدير.
�4.4أن يكون املتقدم ذا خربة �إدارية ملدة ال تقل عن ثالث
�سنوات (ي�ستثني املعيدين واملحا�ضرين).
5.5اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.
� 6.أن تكون جميع امل�ؤهالت املطلوبة باالنتظام ولي�س
باالنت�ساب �أو عن ُبعد.
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كلية التربية

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

كلية التربية

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

ماج�ستري الآداب
ً
�1.1أن يكون املتقدم حا�صال على درجة بكالوريو�س تربوي
يف املناهج
يف التخ�ص�ص � ,أو غري تربوي مع دبلوم تربوي  ,بتقدير
وطرق التدري�س
جيد مرتفع ( 3.25من  5ف�أعلى) يف البكالوريو�س
تخ�ص�صات:
• املناهج وطرق
والدبلوم الرتبوي ،وللق�سم خف�ض تقدير البكالوريو�س
التدري�س العامة
�إيل ( 3من � )5أو ما يعادلها يف حال توفر مقاعد
• طرق تدري�س
للقبول ،على �أال يقل التقدير عن جيد جد ًا يف مقررات
العلوم
التخ�ص�ص.
• طرق تدري�س
املناهج املواد االجتماعية
2.2خربة تدري�سية ال تقل عن �سنتني  -مبا فيها �سنة
وطرق • طرق تدري�س
التقدمي -وي�ستثنى املعيدين.
التدري�س الريا�ضيات
• طرق تدري�س
العلوم ال�شرعية 3.3ميكن قبول احلا�صلني على بكالوريو�س يف غري
التخ�ص�ص الدقيق ح�سب تقدير كل م�سار ،مع �إمكانية
• طرق تدري�س
طلب مقررات تكميلية.
اللغة العربية
• طرق تدري�س
4.4اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.
احلا�سب
• طرق تدري�س
الرتبية الفنية
�5.5أن تكون جميع امل�ؤهالت املطلوبة باالنتظام ولي�س
• طرق تدري�س
باالنت�ساب �أو عن ُبعد.
الرتبية البدنية
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الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة بكالوريو�س تربوي
يف التخ�ص�ص � ,أو غري تربوي مع دبلوم تربوي  ،بتقدير
دكتوراه الفل�سفة
جيد مرتفع ( 3.25من  5ف�أعلى) يف البكالوريو�س
يف املناهج وطرق
والدبلوم الرتبوي.
التدري�س:
• املناهج وطرق �2.2أن يكون حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف التخ�ص�ص
(انتظام ًا) بتقدير (جيد جد ًا)� ،أو ما يعادلها
التدري�س العامة
املناهج
للجامعات التي ال متنح تقدير.
وطرق • طرق تدري�س
3.3ميكن قبول احلا�صلني على ماج�ستري يف غري
التدري�س العلوم
التخ�ص�ص الدقيق ح�سب تقدير كل م�سار ،مع �إمكانية
• طرق تدري�س
طلب مقررات تكميلية.
املواد االجتماعية
4.4اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.
• تعليم
�5.5أن تكون جميع امل�ؤهالت املطلوبة باالنتظام ولي�س
الريا�ضيات
باالنت�ساب �أو عن ُبعد.
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كلية التربية

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

كلية التربية

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة بكالوريو�س تربوي
يف التخ�ص�ص � ,أو غري تربوي مع دبلوم تربوي  ,بتقدير
جيد مرتفع ( 3.25من  5ف�أعلى) يف البكالوريو�س
والدبلوم الرتبوي ،وللق�سم خف�ض تقدير البكالوريو�س
�إيل ( 3من � )5أو ما يعادلها يف حال توفر مقاعد
للقبول ،على �أال يقل التقدير عن جيد جد ًا يف مقررات
التخ�ص�ص.

املناهج
وطرق
التدري�س

ماج�ستري الآداب 2.2خربة تدري�سية ال تقل عن �سنتني  -مبا فيها �سنة
يف املناهج وطرق
التقدمي -وي�ستثنى املعيدين.
التدري�س تعليم
اللغة الإجنليزية 3.3ميكن قبول احلا�صلني على بكالوريو�س يف غري
التخ�ص�ص الدقيق ح�سب تقدير كل م�سار ،مع �إمكانية
لغري الناطقني بها
طلب مقررات تكميلية.
4.4احل�صول على درجة ال تقل عن ( )6يف الآيلت�س �أو ما
يعادلها.
5.5اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.
�6.6أن تكون جميع امل�ؤهالت املطلوبة باالنتظام ولي�س
باالنت�ساب �أو عن ُبعد.
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة بكالوريو�س تربوي ,
�أو غري تربوي ,بتقدير (جيد جد ًا ) ف�أعلى.

تقنيات
التعليم

2.2ي�ستثني احلا�صلون على درجة البكالوريو�س يف
التخ�ص�صات العلمية (العلوم ،احلا�سب...،الخ)
ماج�ستري الآداب
فيقبل تقدير جيد مرتفع ( 3.25من  5ف�أعلي ).
يف تقنيات التعليم
3.3اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.
�4.4أن تكون جميع امل�ؤهالت املطلوبة باالنتظام ولي�س
باالنت�ساب �أو عن ُبعد.
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الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة بكالوريو�س تربوي،
�أو غري تربوي مع دبلوم تربوي ،بتقدير جيد مرتفع
( 3.25من  5ف�أعلى) يف البكالوريو�س والدبلوم
ماج�ستري الآداب
الرتبوي.
يف الرتبية الفنية
2.2اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.

الرتبية
الفنية

�3.3أن تكون جميع امل�ؤهالت املطلوبة باالنتظام ولي�س
باالنت�ساب �أو عن ُبعد
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة بكالوريو�س تربوي
 ،غري تربوي مع دبلوم تربوي  ،بتقدير جيد مرتفع
مبعدل ( 3.25من  5ف�أعلي) يف البكالوريو�س والدبلوم
الرتبوي.
دكتوراه الفل�سفة �2.2أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري انتظام ًا
يف الرتبية الفنية �أو الفنون والت�صميم بتقدير (جيد
يف الرتبية الفنية
ً
جدا) ف�أعلى.
3.3اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.

�4.4أن تكون جميع امل�ؤهالت املطلوبة باالنتظام ولي�س
باالنت�ساب �أو عن ُبعد.
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على البكالوريو�س يف الرتبية
اخلا�صة � ،أو بكالوريو�س يف غري الرتبية اخلا�صة مع
ماج�ستري الآداب
دبلوم يف الرتبية اخلا�صة ،بتقدير (جيد جد ًا) ف�أعلي
يف الرتبية اخلا�صة
يف البكالوريو�س والدبلوم الرتبوي.
(الإعاقة ال�سمعية
الرتبية  -الإعاقة الفكرية �2.2أن يكون امل�سار املتقدم عليه يتفق مع التخ�ص�ص يف
اخلا�صة � -صعوبات التعليم
البكالوريو�س �أو دبلوم الرتبية اخلا�صة.
 اال�ضطرابات3.3اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.
ال�سلوكية
واالنفعالية) �4.4أن تكون جميع امل�ؤهالت املطلوبة باالنتظام ولي�س
باالنت�ساب �أو عن ُبعد .
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كلية التربية

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

كلية التربية

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على البكالوريو�س يف الرتبية
اخلا�صة � ،أو بكالوريو�س يف غري الرتبية اخلا�صة مع
دبلوم يف الرتبية اخلا�صة ،بتقدير (جيد جد ًا) ف�أعلي
يف البكالوريو�س والدبلوم الرتبوي.
�2.2أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف
الرتبية اخلا�صة  ،بتقدير ال يقل عن (جيد جد ًا).
�3.3أن يكون امل�سار املتقدم عليه يتفق مع التخ�ص�ص يف
املاج�ستري �أو دبلوم الرتبية اخلا�صة.

دكتوراه الفل�سفة
يف الرتبية اخلا�صة �4.4أن يكون املتقدم حا�ص ًال على �إحدى الدرجات العلمية
(الإعاقة ال�سمعية
التالية:
الرتبية  -الإعاقة الفكرية
•بكالوريو�س يف الرتبية اخلا�صة وماج�ستري يف
اخلا�صة � -صعوبات التعليم
الرتبية اخلا�صة.
 اال�ضطرابات•بكالوريو�س يف الرتبية اخلا�صة وماج�ستري يف �أحد
ال�سلوكية
املجاالت التالية( :الرتبية  -علم النف�س  -خدمة
واالنفعالية)
اجتماعية) على �أن يكون مو�ضوع الر�سالة يف
الرتبية اخلا�صة.
•بكالوريو�س يف تخ�ص�ص �آخر مع دبلوم الرتبية
اخلا�صة وماج�ستري يف الرتبية اخلا�صة.
5.5اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.
� 6.أن تكون جميع امل�ؤهالت املطلوبة باالنتظام ولي�س
باالنت�ساب �أو عن ُبعد.
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الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف �أحد
التخ�ص�صات ال�شرعية بتقدير (جيد جد ًا) ف�أعلى.
ماج�ستري الآداب �2.2أن يكون املتقدم متقن ًا للقراءات ال�سبع جمع ًا و�إفراد ًا.
يف القراءات
3.3اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.
القر�آنية
�4.4أن تكون جميع امل�ؤهالت املطلوبة باالنتظام ولي�س
باالنت�ساب �أو عن ُبعد.
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
�أحد التخ�ص�صات ال�شرعية بتقدير (جيد جد ًا)
ف�أعلى.
ماج�ستري الآداب 2.2حفظ خم�سة �أجزاء من القر�آن الكرمي.
يف التف�سري
الدرا�سات
3.3اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.
القر�آنية
�4.4أن تكون جميع امل�ؤهالت املطلوبة باالنتظام ولي�س
باالنت�ساب �أو عن ُبعد.
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س
بتقدير (جيد جد ًا) ف�أعلى.
الدكتوراه يف
التف�سري

�2.2أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف
تخ�ص�ص الدرا�سات القر�آنية انتظام ًا؛ بتقدير (جيد
جد ًا) ف�أعلى.
3.3اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.
�4.4أن تكون جميع امل�ؤهالت املطلوبة باالنتظام ولي�س
االنت�ساب �أو عن ُبعد.
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كلية التربية

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

كــلــيـــة السياحة واآلثار

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

1.1ح�صول املتقدمني على درجة البكالوريو�س يف الآثار �أو
�أحد التخ�ص�صات ذات العالقة (التي يحددها جمل�س
ماج�ستري
ق�سم الآثار ) من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة
الآداب يف الآثار
�أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم مبعدل تراكمي ال
واملتاحف
يقل عن ( 3.25من .)5
الآثار

1.1ح�صول املتقدمني على درجة املاج�ستري يف الآثار �أو
�أحد التخ�ص�صات ذات العالقة (التي يحددها جمل�س
ق�سم الآثار ) من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة
دكتوراه
�أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن
الفل�سفة يف الآثار جيد جد ًا �إذا كانت من جامعة متنحها بتقدير.
�2.2أال يقل املعدل الرتاكمي يف مرحلة البكالوريو�س عن
( 3.25من .)5
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الفئة امل�ستهدفة
طالب

طالبات

كلية علوم الرياضة والنشاط البدني
الق�سم

الرتبية
البدنية

الربنامج

�شروط القبول

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س
يف الرتبية البدنية ،بتقدير ال يقل عن (جيد جد ًا)،
وميكن قبول احلا�صلني على درجة البكالوريو�س يف
ماج�ستري الآداب
التخ�ص�صات الأخرى ذات العالقة م�شروطة مبوافقة
يف الرتبية البدنية
جمل�س الق�سم.

الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

-

2.2اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم.
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
الرتبية البدنية �أو التخ�ص�صات ذات العالقة ( بنظامي
االنتظام �أو االنت�ساب) من جامعة امللك �سعود �أو �أي
ف�سيولوجيا
جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير
ماج�ستري العلوم يف
اجلهد
ال يقل عن (جيد) ومبعدل ال يقل عن ( 2.75من )5
علوم احلركة
البدين
ب�شرط �أال يقل تقديره يف مقررات التخ�ص�ص عن(جيد
جد ًا).

-

2.2اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم.
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س من
امليكانيكا
�أحد كليات و�أق�سام الرتبية البدنية وعلوم الريا�ضة �أو
احليوية ماج�ستري العلوم يف
التخ�ص�صات ذات العالقة من جامعة �سعودية �أو �أي
وال�سلوك التدريب الريا�ضي
جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم.
احلركي

-
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كلية علوم الرياضة والنشاط البدني

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س بنظام
(االنتظام) يف الإدارة الريا�ضية والرتويحية من جامعة
امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة
التعليم بتقدير ال يقل عن (جيد مرتفع ) ومبعدل ال
ماج�ستري الآداب
الإدارة
يقل عن ( 3.50من � )5أو ما يعادلها.
يف الإدارة
الريا�ضية
2.2يجوز قبول غري املتخ�ص�صني من التخ�ص�صات ذات
الريا�ضية
والرتويحية
العالقة باملجال الريا�ضي (يقدم ما يثبت ذلك) بتقدير
والرتويحية
ال يقل عن (جيد جد ًا) ومبعدل ال يقل عن ( 3.75من
 )5مع درا�سة املتطلبات التي يقرها الق�سم.
3.3اجتياز االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم
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الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

-

معهد اللغويات العربية
الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة
طالب

طالبات

ماج�ستري الآداب 1.1احل�صول على درجة البكالوريو�س لغة عربية �أو ما
يعادلها بتقدير جيد جد ًا على الأقل.
يف تعليم العربية
لغري الناطقني بها2.2 .اجتياز االختبار التحريري.
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف
اللغويات
اللغويات التطبيقية بنظام االنتظام من جامعة امللك
التطبيقية
يف
الفل�سفة
دكتوراه
�سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم
اللغويات التطبيقية
بتقدير ال يقل عن (جيد جد ًا) �إذا كانت من جامعة
العربية
متنحها بتقدير.
2.2اجتياز االختبار الكتابي.
تدريب
املعلمني

ماج�ستري الآداب
يف تطوير مهارات 1.1احل�صول على درجة البكالوريو�س (يف اللغة العربية)
بتقدير ال يقل عن (جيد جد ًا).
معلم اللغة العربية
لغة ثانية
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كلية اللغات والترجمة
الق�سم

اللغة
الفرن�سية
والرتجمة

الربنامج

�شروط القبول

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
اللغة الفرن�سية والرتجمة �أو اللغة العربية �أو الإعالم �أو
ماج�ستري الآداب يف
القانون �أو �أحد التخ�ص�صات ذات العالقة بالربنامج
درا�سات الرتجمة:
من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها
تخ�ص�ص اللغة
ً
من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن(جيد جدا).
الفرن�سية
2.2اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س
بنظام االنتظام من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة
�أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم ،يف تخ�ص�ص
اللغة الإجنليزية  ،العربية ،علوم احلا�سب،
علم النف�س� ،أو �أحد التخ�ص�صات ذات العالقة
الل�سانيات
بالربنامج ،بتقدير ال يقل عن جيد جد ًا ومبعدل ال
ودرا�سات ماج�ستري الآداب يف
يقل عن ( 3.75من .)5
الرتجمة الل�سانيات النظرية
�2.2أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ( )79درجة
يف اختبار (� )TOEFL-IBTأو ( )6.5يف اختبار
الآيلت�س (. )IELTS
3.3اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه
ا لق�سم .
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الفئة امل�ستهدفة
طالب

طالبات

اللغة
الإجنليزية
والرتجمة

طالب

طالبات

�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
ترجمة اللغة الإجنليزية �أو يف اللغة الإجنليزية �أو
التخ�ص�صات ذات العالقة من جامعة امللك �سعود
�أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم
بتقدير ال يقل عن (جيد جد ًا).

ماج�ستري الآداب
يف الرتجمة ( اللغة
�	.٢أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ( )6.5درجة يف
الإجنليزية)
اختبار(  (� )IELTSأو ما يعادلها يف اختبار (�TOE
.)FL
 .٣اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه
ا لق�سم .
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كلية اللغات والترجمة

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة

2

�شروط القبول
لربامج املاج�ستري
والدكتوراه للكليات
العلمية
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كلية العمارة والتخطيط
الق�سم

التخطيط
العمراين

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة
طالب

طالبات

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على �شهادة البكالوريو�س
(انتظام) يف تخ�ص�صات التخطيط العمراين �أو
الت�صميم العمراين �أو العمارة �أو الت�صميم الداخلي
(البكالوريو�س خم�س �سنوات) �أو �أحد التخ�ص�صات
ماج�ستري العلوم
الهند�سية الأخرى ذات العالقة من جامعة امللك
يف التخطيط
�سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم
العمراين
بتقدير ال يقل عن (جيد جد ًا) ( 3.75من  ،)5ويقبل
احلا�صلني على معدل ال يقل عن جيد مرتفع (3.25
من  ) 5مع درا�سة مقررات تكميلية.
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على �شهادة البكالوريو�س
(انتظام) يف تخ�ص�صات التخطيط العمراين �أو
الت�صميم العمراين �أو العمارة �أو الت�صميم الداخلي
(البكالوريو�س خم�س �سنوات) �أو �أحد التخ�ص�صات
ماج�ستري العلوم يف
الهند�سية الأخرى ذات العالقة من جامعة امللك
الت�صميم العمراين
�سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم
بتقدير ال يقل عن (جيد جد ًا) ( 3.75من  ،)5ويقبل
احلا�صلني على معدل ال يقل عن جيد مرتفع (3.25
من  )5مع درا�سة مقررات تكميلية.
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كلية العمارة والتخطيط

الق�سم

العمارة
وعلوم
البناء

36

الربنامج

�شروط القبول

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س
(بنظام االنتظام) يف تخ�ص�ص العمارة �أو ما يعادلها
من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها
ماج�ستري
من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن (جيد جيد ًا)
العلوم يف العمارة
( 3.75من .)5
�2.2أال يكون من خريجي وخريجات م�سار الت�صميم
الداخلي من الكليات الإن�سانية.
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري (بنظام
االنتظام) يف تخ�ص�ص العمارة �أو علوم العمران �أو
دكتوراه
ما يعادلها من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى
الفل�سفة يف العمارة
مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن (جيد
جد ًا) �إذا كانت من جامعة متنحها بتقدير.

الفئة امل�ستهدفة
طالب

طالبات

كــلــيـــة الــهـــنـــدســــة
الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س
يف الهند�سة املدنية بتقدير عام ال يقل عن (جيد
جد ًا) ،على �أال يقل جمموع املعدل الرتاكمي العام
عن ( 3.75من � 5أو � )%75أو ما يعادله �إذا كانت من
ماج�ستري العلوم يف
جامعة متنحها بتقدير.
الهند�سة املدنية
1.1ح�صول املتقدم على درجة ال تقل عن ( )60يف اختبار
التوفل على الإنرتنت (� )TOEFL-IBTأو ما يعادله.

الفئة امل�ستهدفة
طالب

√

طالبات

-

2.2ح�صول املتقدم على درجة ال تقل عن ( )150يف
اختبار القدرات ( )GREاجلزء الكمي فقط.

الهند�سة
املدنية

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
الهند�سة املدنية بتقدير عام ال يقل عن (جيد جد ًا)،
و�أال يقل جمموع املعدل الرتاكمي العام عن (3.75
من � 5أو � )%75أو ما يعادله �إذا كانت من جامعة
متنحها بتقدير.
�2.2أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف
الهند�سة املدنية بتقدير عام ال يقل عن (ممتاز)،
دكتوراه الفل�سفة يف
و�أال يقل جمموع املعدل الرتاكمي العام عن (4.5من
الهند�سة املدنية
� 5أو � )%85أو ما يعادله �إذا كانت من جامعة متنحها
بتقدير.

-

3.3ح�صول املتقدم على درجة ال تقل عن ( )80يف اختبار
التوفل على الإنرتنت (� )TOEFL-IBTأو ما يعادله.
4.4ح�صول املتقدم على درجة ال تقل عن ( )155يف
اختبار القدرات ( )GREاجلزء الكمي فقط.
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كلية الهندسة

الق�سم

الهند�سة
الكيميائية

الربنامج

�شروط القبول

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
الهند�سة الكيميائية بتقدير (جيد جد ًا)� ،أو �أن يكون
ماج�ستري العلوم
جمموع املعدل الرتاكمي العام واملعدل الرتاكمي يف
يف الهند�سة
مواد التخ�ص�ص (مواد الهند�سة الكيميائية) ال يقل
الكيميائية
عن ( 6.75من )10للطالب احلا�صلني على تقدير
ماج�ستري
جيد.
العلوم يف هند�سة
2.2ح�صول املتقدمني من تخ�ص�صات العلوم الهند�سية
البوليمرات
الأخرى على �شهادة البكالوريو�س بتقدير ال يقل عن
(جيد جد ًا).

طالب

طالبات

-

 .1ح�صول املتقدمني على �شهادة البكالوريو�س يف
الهند�سة الكيميائية بتقدير (جيد جد ًا).
 .2ح�صول املتقدمني على درجة املاج�ستري يف الهند�سة
الكيميائية �أو ما يعادلها بتقدير (جيد جد ًا ) على
دكتوراه الفل�سفة
الأقل �إذا كانت من جامعة متنحها بتقدير.
يف الهند�سة
الكيميائية
 .3ح�صول املتقدمني على ( )61درجة يف امتحان
(� )TOEFL-IBTأو ما يعادلها.
 .4القدرات العامة للجامعيني بـ( )70درجة� ،أو ()144
درجة يف اختبار  GREالكمي.
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الفئة امل�ستهدفة

-

�شروط القبول

طالب

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س من
ق�سم الهند�سة الكهربائية بجامعة امللك �سعود �أو �أي
ماج�ستري العلوم
جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير
يف الهند�سة
ال يقل عن (جيد جد ًا) ،ومعدل تراكمي ال يقل عن
الكهربائية
( 3.75من.)5

طالبات

-

�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س من
ق�سم الهند�سة الكهربائية بجامعة امللك �سعود �أو �أي
جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير
(جيد جد ًا).
�	.2أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري من
الهند�سة
ق�سم الهند�سة الكهربائية بجامعة امللك �سعود �أو �أي
الكهربائية
جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير ال
دكتوراه الفل�سفة
يقل عن (جيد جد ًا) �إذا كانت من جامعة متنحها
يف الهند�سة
بتقدير.
الكهربائية
 .3ح�صول املتقدم على درجة ال تقل عن ( )61يف اختبار
التوفل على الإنرتنت (� )TOEFL-IBTأو ما يعادلها.

-

 .4ح�صول املتقدم على درجة ( )151يف اختبار
الكمي ،ويعفي من ذلك من كان حا�ص ًال على درجة
املاج�ستري بر�سالة من ق�سم الهند�سة الكهربائية
بجامعة امللك �سعود مبعدل ال يقل عن ( 4.25من )5
ومل مي�ض على ح�صوله على املاج�ستري �أكرث من عامني.
GRE
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كلية الهندسة

الق�سم

الربنامج

الفئة امل�ستهدفة

كلية الهندسة

الق�سم

الربنامج

الفئة امل�ستهدفة

�شروط القبول

طالب

طالبات

1.1ح�صول املتقدمني على �شهادة البكالوريو�س يف
الهند�سة امليكانيكية بتقدير عام ال يقل عن جيد
ماج�ستري العلوم
على �أال يقل جمموع املعدل الرتاكمي العام واملعدل
يف الهند�سة
الرتاكمي يف مواد التخ�ص�ص (الهند�سة امليكانيكية)
امليكانيكية
عن ( 6.75من � ) 10أو تقدير عام جيد جد ًا على
الأقل للتخ�ص�صات الهند�سية الأخرى.

-

1.1ح�صول املتقدمني على �شهادة البكالوريو�س يف هند�سة
املواد �أو الهند�سة امليكانيكية بتقدير عام ال يقل عن
جيد على �أال يقل جمموع املعدل الرتاكمي العام
ماج�ستري العلوم يف
واملعدل الرتاكمي يف مواد التخ�ص�ص ( هند�سة املواد
هند�سة املواد
�أو الهند�سة امليكانيكية) عن ( 6.75من � )10أو تقدير
الهند�سة
عام جيد جد ًا على الأقل للتخ�ص�صات الهند�سية
امليكانيكية
الأخرى.

-

 .1ح�صول املتقدمني على درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص
الهند�سة امليكانيكية �أو ما يعادلها من العلوم الهند�سية
بتقدير ال يقل عن ( 4من � )5أو ما يعادلها �إذا كانت
من جامعة متنحها بتقدير.

دكتوراه الفل�سفة
يف الهند�سة  .2ح�صول املتقدمني على ماال يقل عن ( )61درجة يف
امتحان (� )TOEFL-IBTأو ما يعادلها .
امليكانيكية
 .3احل�صول على درجة ( )148درجة يف اختبار
الكمي يف حالة عدم التمكن من دخول اختبار القدرات
العامة للجامعيني.

GRE
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-

�	.1أن يكون املتقدم حا�صال على �شهادة البكالوريو�س يف
الهند�سة ال�صناعية بتقدير ال يقل عن (جيد ) على �أال
يقل جمموع املعدل الرتاكمي العام واملعدل الرتاكمي
يف مواد التخ�ص�ص(مواد الهند�سة ال�صناعية ) عن
ماج�ستري العلوم
(  6.75من � ) 10أو تقدير عام جيد جد ًا على الأقل
يف الهند�سة
للتخ�ص�صات الهند�سية الأخرى.
ال�صناعية
 .2ح�صول املتقدمني على ماال يقل عن ( )61درجة يف
امتحان (� )TOEFL-IBTأو ما يعادلها.
الهند�سة
ال�صناعية

طالب

طالبات

-

 .3القدرات العامة للجامعيني بـ( )70درجة� ،أو ()144
درجة يف اختبار  GREالكمي.
 .1ح�صول املتقدمني على درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص
الهند�سة ال�صناعية �أو ما يعادلها من العلوم الهند�سية
بتقدير ال يقل عن (جيد جد ًا ) �إذا كانت من جامعة
دكتوراه الفل�سفة
متنحها بتقدير .
يف الهند�سة
 .2ح�صول املتقدمني على ماال يقل عن ( )61درجة يف
ال�صناعية
امتحان (� )TOEFL-IBTأو ما يعادلها .

-

 .3القدرات العامة للجامعيني بـ( )70درجة� ،أو ()144
درجة يف اختبار  GREالكمي.
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كلية الهندسة

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة

كلية الهندسة

الق�سم

هند�سة
البرتول
والغاز
الطبيعي

الربنامج

�شروط القبول

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
هند�سة البرتول والغاز الطبيعي بتقدير عام ال يقل
عن (جيد) على �أال يقل معدل الطالب عن (جيد
جد ًا) يف مواد التخ�ص�ص (مواد هند�سة البرتول) �أو
ماج�ستري العلوم
ً
تقدير عام (جيد جدا).
يف هند�سة البرتول
والغاز الطبيعي�2.2 .أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف

طالب

طالبات

-

جماالت العلوم الهند�سية الأكادميية الأخرى بتقدير
عام ال يقل عن(جيد جد ًا) ،وت�سجيل املواد التكميلية
املتعلقة باملجال املختار من قبل املتقدم.

1.1ح�صول املتقدمني على �شهادة البكالوريو�س يف �أحد
برنامج
التخ�ص�صات الهند�سية من جامعة امللك �سعود �أو �أي
م�شرتك
جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير
بني
يف
العلوم
ماج�ستري
عام ال يقل عن جيد على �أال يقل معدل الطالب عن
الهند�سة
املياه
حتلية
هند�سة
ً
جيد جدا يف مواد التخ�ص�ص ملرحلة البكالوريو�س .
امليكانيكية
والهند�سة
2.2ال تقبل �شهادة البكالوريو�س من الكليات التقنية �أو ما
الكيميائية
يعادلها .
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الفئة امل�ستهدفة

-

كــلــيـــة الــعـــلــــوم
الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف علم
النبات من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى
بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن (جيد) ,ومبعدل ال
ماج�ستري العلوم
يقل عن ( 3.25من  ,) 5ب�شرط �أال يقل تقدير املتقدم عن
يف النبات
(جيد جد ًا) يف مقررات التخ�ص�ص ملرحلة البكالوريو�س.
2.2يجوز قبول غري املتخ�ص�صني يف علم النبات من التخ�ص�صات
ذات العالقة ب�شرط �أال يقل التقدير عن (جيد جد ًا).

النبات
والأحياء
الدقيقة

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف علم
النبات من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى
بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن (جيد جد ًا)� ,إذا
دكتوراه الفل�سفة
كانت من جامعة متنحها بتقدير .
يف النبات
2.2يجوز قبول غري املتخ�ص�صني يف علم النبات من التخ�ص�صات
ذات العالقة ب�شرط �أال يقل التقدير عن (جيد جد ًا).
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف علم
الأحياء الدقيقة من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى
مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن (جيد),
ومبعدل ال يقل عن ( 3.25من  ,) 5ب�شرط �أال يقل تقدير
ماج�ستري العلوم
املتقدم عن (جيد جد ًا) يف مقررات التخ�ص�ص ملرحلة
يف الأحياء
البكالوريو�س.
الدقيقة
2.2يجوز قبول غري املتخ�ص�صني يف علم الأحياء الدقيقة من
التخ�ص�صات ذات العالقة ب�شرط �أال يقل التقدير عن
(جيد جد ًا).
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كلية العلوم

الق�سم

النبات
والأحياء
الدقيقة

الربنامج

�شروط القبول

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف علم
الأحياء الدقيقة من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى
مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن (جيد
دكتوراه الفل�سفة
جد ًا)� ,إذا كانت من جامعة متنحها بتقدير .
يف الأحياء
الدقيقة
2.2يجوز قبول غري املتخ�ص�صني يف علم الأحياء الدقيقة من
التخ�ص�صات ذات العالقة ب�شرط �أال يقل التقدير عن
(جيد جد ًا).
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف علم
احليوان من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى
بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن (جيد) على �أال
يقل تقديره عن (جيد جد ًا) يف مقررات التخ�ص�ص ملرحلة
ماج�ستري العلوم
البكالوريو�س.
يف علم احليوان
2.2يجوز قبول غري املتخ�ص�صني يف علم احليوان من
التخ�ص�صات ذات العالقة بتقدير ال يقل عن جيد مرتفع
( 3.25من .)5

علم احليوان

�3.3أن يجتاز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم.
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف علم
احليوان من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى
بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن (جيد جد ًا) � ,إذا
دكتوراه الفل�سفة كانت من جامعة متنحها بتقدير.
يف علم احليوان 2.2يجوز قبول غري املتخ�ص�صني يف علم احليوان من التخ�ص�صات
ذات العالقة ب�شرط �أال يقل تقديره يف املاج�ستري عن (جيد
جد ًا).
�3.3أن يجتاز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم.
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الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

طالب طالبات

�1.1أن يكون املتقدم  /املتقدمة حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س
يف الكيمياء احليوية من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة
�أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم مبعدل ال يقل عن
ماج�ستري العلوم
( 3.75من � )5أو ما يعادله.
يف الكيمياء
�2.2أال يكون قد م�ضى �أكرث من ( )5خم�س �سنوات على تخرج
احليوية
املتقدم  /املتقدمة.
الكيمياء
احليوية

3.3اجتياز االمتحان التحريري.
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص
الكيمياء احليوية �أو التخ�ص�صات ذات العالقة من جامعة
امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم
دكتوراه الفل�سفة
بتقدير ال يقل عن (جيد جد ًا) �إذا كانت من جامعة متنحها
يف الكيمياء
بتقدير ،و�أال يزيد تاريخ احل�صول على درجة املاج�ستري
احليوية
عن خم�س �سنوات من تاريخ احل�صول عليها.
�2.2أن يجتاز املتقدم االمتحان التحريري الذي يجريه الق�سم
بنجاح ال تقل عن (.)%60
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كلية العلوم

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة

كلية العلوم

الق�سم

�شروط القبول

الربنامج

�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف �إحدى
التخ�ص�صات التالية( :الإح�صاء-علوم الريا�ضيات -علوم
احلا�سب-الأ�ساليب الكمية -الهند�سة الكهربية -الهند�سة
ال�صناعية) (بنظام االنتظام) من جامعة امللك �سعود �أو
�أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير ال
ماج�ستري العلوم
يقل عن (جيد جد ًا) ومبعدل ال يقل عن ( 4.5من .)5
يف الإح�صاء
 .2ح�صول املتقدم على درجة ( )450يف اختبار GRE-Math
 Subjectعلى الأقل.
الإح�صاء
وبحوث
العمليات

.3

ح�صول املتقدم على درجة ( )61يف اختبار TOEFL-IBT

�أو ما يعادلها.
�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف �إحدى
التخ�ص�صات التالية (الإح�صاء -ريا�ضيات -بحوث
عمليات) (بنظام االنتظام) من جامعة امللك �سعود �أو
�أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير ال
يقل عن (جيد جد ًا) �إذا كانت من جامعة متنحها بتقدير،
دكتوراه الفل�سفة
ومعدل ال يقل عن ( 4.5من .)5
يف الإح�صاء
 .2ح�صول املتقدم على درجة ( )550يف اختبار GRE-Math
 Subjectعلى الأقل.
.3

ح�صول املتقدم على درجة ( )79يف اختبار TOEFL-IBT

�أو ما يعادلها.
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الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

طالب طالبات

�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
الفيزياء بنظام (االنتظام) من جامعة امللك �سعود �أو �أي
جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل
عن (جيد) ومبعدل تراكمي ال يقل عن ( 3من  )5على �أال
ماج�ستري العلوم
يقل تقديره عن (جيد جد ًا) يف مواد التخ�ص�ص.
يف الفيزياء
�	.2أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ال تقل عن ( )45يف
اختبار التوفل على الإنرتنت (� )TOEFL-IBTأو ما يعادله.
�	.3أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ال تقل عن ( )400يف
اختبار GRE-Physics Subject

الفيزياء
والفلك

دكتوراه الفل�سفة
يف الفيزياء

�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف الفيزياء
بنظام (االنتظام) من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة
�أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن
(جيد جد ًا) �إذا كانت من جامعة متنحها بتقدير
�	.2أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ال تقل عن ()61
يف اختبار التوفل على الإنرتنت (� )TOEFL-IBTأو ما
يعادلها.
�	.3أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ال تقل عن ( )500يف
اختبار GRE-Physics. Subject
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�شروط القبول

طالب طالبات

�	.1أن يكون املعدل الرتاكمي يف البكالوريو�س تخ�ص�ص
ريا�ضيات ال يقل عن ( 3.75من � )5أو ما يعادله.
ماج�ستري العلوم  .2احل�صول على درجة ( )5على الأقل يف اختبار ()IELTS
�أو ما يعادله.
يف الريا�ضيات
.3

احل�صول على درجة ( )400على الأقل يف اختبار GRE-

. MATH Subject
الريا�ضيات

�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س تخ�ص�ص
ريا�ضيات بتقدير (جيد جد ًا) .
�	.2أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري تخ�ص�ص
الريا�ضيات بتقدير (جيد جد ًا) �إذا كانت من جامعة
دكتوراه الفل�سفة
متنحها بتقدير.
يف الريا�ضيات
 .3احل�صول على درجة ( )6على الأقل يف اختبار ()IELTS
�أو ما يعادله.
 .4احل�صول على درجة ( )500على الأقل يف اختبار
.MATH Subject
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GRE-

طالب طالبات

�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
تخ�ص�ص علوم الأر�ض والعلوم املتعلقة بها بنظام
(االنتظام) من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى
مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن (جيد)
ومبعدل ال يقل عن ( 3.25من � )5أو ما يعادله ب�شرط �أال
يقل تقديره يف مقررات التخ�ص�ص يف مرحلة البكالوريو�س
عن (جيد جد ًا).
ماج�ستري العلوم  .2يجوز قبول غري املتخ�ص�صني يف تخ�ص�صات علوم الأر�ض
اجليولوجيا يف اجليولوجيا
من التخ�ص�صات ذات العالقة بنظام (االنتظام) من
واجليوفيزياء ماج�ستري العلوم جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى من وزارة
التعليم بتقدير ال يقل عن جيد مرتفع (  3.25من )5
يف اجليوفيزياء
 .3ي�شرتط �أن يجتاز الطالب غري املتخ�ص�ص يف علوم الأر�ض
مقررات تكميلية يحددها الق�سم له بتقدير ال يقل عن (جيد
جد ًا).
�	.٤أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ال تقل عن ( )48يف
اختبار التوفل (� )TOEFL-IBTأو ما يعادله.
 .5اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم.
ماج�ستري العلوم  .1احل�صول على �شهادة البكالوريو�س يف جمال علم الكيمياء
فقط من جامعة معرتف بها.
يف الكيمياء

الكيمياء

 .2احل�صول على معدل تراكمي يف �شهادة البكالوريو�س لعلم
الكيمياء ( 3.25من  )5فما فوق.
ماج�ستري  .3احل�صول على درجة ( )75يف اختبار القدرات العامة
للجا معيني .
العلوم يف علم
البوليمرات  .4احل�صول على درجة ( )450فما فوق يف اختبار

-

.G R E - C h e m i s t r y
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�شروط القبول
 .1احل�صول على درجة املاج�ستري يف علم الكيمياء فقط من
جامعة معرتف بها؛ بتقدير ال يقل عن (جيد جد ًا) �إذا
كانت من جامعة متنحها بتقدير.
 .2احل�صول على درجة ( )75فما فوق يف اختبار القدرات
العامة للجامعيني.
 .3احل�صول على درجة ( )550فما فوق يف اختبار
.G R E - C h e m i s t r y

الكيمياء

دكتوراه الفل�سفة  .4احل�صول على درجة ( )500فما فوق يف اختبار اللغة
الإجنليزية (� )TOEFLأو ما يقابلها يف اختبار اللغة
يف الكيمياء
الإجنليزية (� )IELTSأو (.)STEP
 .5ي�سمح للحا�صلني على درجة املاج�ستري يف جماالت
متعلقة بالكيمياء من جامعة معرتف بها بعد حتقيق ما
جاء يف (2حتى  )4ب�شرط �أن يكون حا�ص ًال على �شهادة
البكالوريو�س يف جمال علم الكيمياء فقط مبعدل ()3.00
فما فوق و�أن يجتاز املواد التكميلية التالية من برنامج
ماج�ستري الكيمياء 520 :كيم 524 -كيم 530 -كيم531 -
كيم 540 -كيم 541 -كيم550 -كيم 551 -كيم.
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كلية علوم األغذية والزراعة
الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

ماج�ستري العلوم
يف علوم الب�ساتني

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
تخ�ص�ص علوم الإنتاج النباتي ( علوم املحا�صيل /
علوم الب�ساتني  /علوم املراعي والغابات) من جامعة
امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة
التعليم بتقدير (جيد) ومبعدل تراكمي ال يقل عن
( ،)3على �أال يقل تقديره عن (جيد جد ًا) ومبعدل
( )3.75يف مقررات التخ�ص�ص ملرحلة البكالوريو�س.

ماج�ستري العلوم
يف علوم املحا�صيل
احلقلية

الإنتاج
النباتي

الفئة امل�ستهدفة
طالب

طالبات

-

ماج�ستري العلوم
يف علوم املراعي 2.2احل�صول على حد �أدنى ( )45درجة يف اختبار التوفل
والغابات
على الإنرتنت �أو ما يعادله.
دكتوراه الفل�سفة
يف علوم الب�ساتني
دكتوراه الفل�سفة
يف علوم املحا�صيل

�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف
تخ�ص�ص علوم الإنتاج النباتي (علوم املحا�صيل /
علوم الب�ساتني  /علوم املراعي والغابات) من جامعة
امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة
التعليم بتقدير ال يقل عن (جيد جد ًا) �إذا كانت من
جامعة متنحها بتقدير ،ومبعدل تراكمي ال يقل عن
(.)3.75

-

دكتوراه الفل�سفة
يف علوم املراعي
�	.2إرفاق مذكرة  Statement of Purposeعن هدف
والغابات
وتوقعات واملو�ضوع املقرتح لر�سالة الدكتوراه.
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الق�سم

وقاية
النبات
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الربنامج

�شروط القبول

ماج�ستري العلوم
يف �أمرا�ض النبات �1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على �شهادة البكالوريو�س
بنظام (االنتظام) يف تخ�ص�ص وقاية النبات �أو �أحد
ماج�ستري العلوم
التخ�ص�صات ذات العالقة من جامعة امللك �سعود �أو
يف احل�شرات
�أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير
ماج�ستري العلوم
ال يقل عن جيد مرتفع (  3.25من .) 5
يف املبيدات
دكتوراه الفل�سفة �1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف
�أمرا�ض النبات �أو احل�شرات �أو املبيدات �أو �أحد
يف علم �أمرا�ض
التخ�ص�صات ذات العالقة (بنظام االنتظام) من
النبات
جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها
دكتوراه الفل�سفة يف
من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن (جيد جد ًا) �إن
علم احل�شرات
كانت من جامعة متنحها بتقدير.

الفئة امل�ستهدفة
طالب

طالبات

-

-

طالب

طالبات

�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
تخ�ص�ص االقت�صاد الزراعي بنظام (االنتظام) من
جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من
وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن جيد مرتفع ( 3.25
من  ) 5ب�شرط �أال يقل تقديره مبقررات التخ�ص�ص
يف مرحلة البكالوريو�س عن (جيد جد ًا).
 .2يجوز قبول غري املتخ�ص�صني يف تخ�ص�ص االقت�صاد
الزراعي من التخ�ص�صات ذات العالقة من جامعة
االقت�صاد ماج�ستري العلوم يف
امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة
الزراعي االقت�صاد الزراعي
التعليم بنظام (االنتظام) بتقدير ال يقل عن (جيد
جد ًا) ،ومبعدل ال يقل عن(  3.75من � )5أو ما يعادله.

-

�	.3أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ال تقل عن ()400
يف اختبار التوفل الورقي (� )TOEFL-PBTأو ما
يعادله ،ويف حال ح�صول املتقدم فيما ال يقل عن
( )350درجة يف التوفل الورقي �أو ما يعادله ،فللق�سم
التو�صية بقبوله ب�شرط اجتياز مقرر ( 056جنم)
قبل بدء يف درا�سة برنامج الدرا�سات العليا.
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كلية علوم األغذية والزراعة

الق�سم

الربنامج

ماج�ستري العلوم يف
علوم الرتبة

علوم الرتبة

�شروط القبول

طالب

طالبات

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
تخ�ص�ص علوم الرتبة �أو �أحد التخ�ص�صات الأخرى
ذات العالقة من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة
�أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم .
�2.2أال يقل التقدير العام لطالب تخ�ص�ص علوم الرتبة
عن جيد وال يقل معدل الطالب عن جيد جد ًا يف
مقررات التخ�ص�ص يف مرحلة البكالوريو�س.

-

�3.3أال يقل التقدير العام لطالب التخ�ص�صات الأخرى
ذات العالقة عن جيد جد ًا يف مرحلة البكالوريو�س .
�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف
تخ�ص�ص علوم الرتبة �أو �أحد التخ�ص�صات الأخرى
ذات العالقة من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة
دكتوراه الفل�سفة يف
�أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن
علوم الرتبة
جيد جد ًا �إذا كانت من جامعة متنحها بتقدير .
 .2تقدمي بيان الغر�ض  statement of purposeمن
الدرا�سة وتوجهات املتقدم البحثية يف الدكتوراه .
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الفئة امل�ستهدفة

-

طالب

طالبات

� .1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
تخ�ص�ص علوم الأغذية وتغذية �إن�سان من جامعة امللك
�سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم
مبعدل تراكمي ال يقل عن ( 3.25من  ) 5على �أن ال يقل
معدل الطالب عن (جيد جد ًا) يف مقررات التخ�ص�ص
ملرحلة البكالوريو�س .
ماج�ستري العلوم يف  .2يجوز قبول غري املتخ�ص�صني يف تخ�ص�ص علوم
الأغذية وتغذية �إن�سان من التخ�ص�صات ذات العالقة
علوم الأغذية
مبعدل تراكمي ال يقل عن (  4.5من . ) 5

علوم
الأغذية
والتغذية

 .3اجتياز املتقدم اختبار ( )TOEFL-IBTبدرجة ال
تقل عن (� )45أو ما يعادلها ويف حالة ح�صول املتقدم
فيما ال يقل عن ( )32درجة (� )TOEFL-IBTأو ما
يعادله فللق�سم التو�صية بقبوله ب�شرط اجتياز مقرر
( 056جنم) قبل البدء يف برنامج الدرا�سات العليا.
� .1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
تخ�ص�ص علوم الأغذية وتغذية �إن�سان من جامعة امللك
�سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم
مبعدل تراكمي ال يقل عن ( 3.25من  ) 5على �أن ال يقل
معدل الطالب عن (جيد جد ًا) يف مقررات التخ�ص�ص
ملرحلة البكالوريو�س .
ماج�ستري العلوم يف  .2يجوز قبول غري املتخ�ص�صني يف تخ�ص�ص علوم
الأغذية وتغذية �إن�سان من التخ�ص�صات ذات العالقة
تغذية الإن�سان
مبعدل تراكمي ال يقل عن (  4.5من . ) 5
 .3اجتياز املتقدم اختبار ( )TOEFL-IBTبدرجة ال
تقل عن (� )45أو ما يعادلها ويف حالة ح�صول املتقدم
فيما ال يقل عن ( )32درجة (� )TOEFL-IBTأو ما
يعادله فللق�سم التو�صية بقبوله ب�شرط اجتياز مقرر
( 056جنم) قبل البدء يف برنامج الدرا�سات العليا.
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الفئة امل�ستهدفة
طالب

طالبات

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف
تخ�ص�ص تغذية �إن�سان من جامعة امللك �سعود �أو �أي
جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم مبعدل
علوم
تراكمي ال يقل عن (جيد جد ًا) �إذا كانت من جامعة
دكتوراه الفل�سفة يف
الأغذية
متنحها بتقدير
تغذية الإن�سان
والتغذية
2.2يجوز قبول غري املتخ�ص�صني يف تخ�ص�ص تغذية
�إن�سان من التخ�ص�صات ذات العالقة مبعدل تراكمي
ال يقل عن (  4.5من .)5
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
الإر�شاد الزراعي واملجتمع الريفي من جامعة امللك
�سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة
التعليم بتقدير ال يقل عن جيد  ,ب�شرط �أال يقل
التقدير يف مقررات التخ�ص�ص مبرحلة البكالوريو�س
ماج�ستري العلوم يف
عن جيد جد ًا .
الإر�شاد الزراعي
الإر�شاد
2.2يجوز قبول غري املتخ�ص�صني يف الإر�شاد الزراعي
الزراعي
واملجتمع الريفي من التخ�ص�صات ذات العالقة من
واملجتمع
جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من
الريفي
وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن جيد مرتفع (3.25
من .)5

-

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف
تخ�ص�ص علم الإر�شاد الزراعي �أو املجتمع الريفي
دكتوراه الفل�سفة يف
من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى
الإر�شاد الزراعي
بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن (جيد جد ًا)
�إن كانت من جامعة متنحها بتقدير.

-
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طالب

طالبات

�1.1أن يكون املتقدم حا�صال على درجة البكالوريو�س يف
الهند�سة الزراعية �أو التخ�ص�صات ذات العالقة من
ماج�ستري العلوم يف
جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من
الهند�سة الزراعية
وزارة التعليم مبعدل تراكمي ال يقل عن (  3من . ) 5

-

الهند�سة
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف
الزراعية
تخ�ص�ص الهند�سة الزراعية �أو �أحد التخ�ص�صات
الأخرى ذات العالقة من جامعة امللك �سعود �أو �أي
دكتوراه الفل�سفة يف
جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير
الهند�سة الزراعية
ال يقل عن (جيد جد ًا) �إذا كانت من جامعة متنحها
بتقدير.

-

ماج�ستري العلوم �1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س
يف الإنتاج احليواين �أو التخ�ص�صات ذات العالقة
يف الدواجن
(بنظام االنتظام) من جامعة امللك �سعود �أو �أي
ماج�ستري العلوم
جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير
يف احليوان
ال يقل عن (جيد) على �أال يقل تقديره يف مقررات
الزراعي
التخ�ص�ص مبرحلة البكالوريو�س عن (جيد جد ًا).

-

الإنتاج
احليواين

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف
الإنتاج احليواين �أو التخ�ص�صات ذات العالقة
دكتوراه الفل�سفة يف
(بنظام االنتظام) من جامعة امللك �سعود �أو �أي
الإنتاج احليواين
جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير
و�إنتاج الدواجن
ال يقل عن (جيد جد ًا) �إن كانت من جامعة متنحها
بتقدير.

-
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كلية علوم األغذية والزراعة

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة

كلية علوم الحاسب والمعلومات
الق�سم

الربنامج

�شروط القبول
�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
علوم احلا�سب بنظام (االنتظام الكلي) من جامعة
امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة
التعليم مبعدل ال يقل عن ( 3.75من � )5أو ما يعادله.

 .2يجوز قبول غري املتخ�ص�صني يف علوم احلا�سب من
التخ�ص�صات ذات العالقة مثل (هند�سة احلا�سب،
نظم املعلومات ،هند�سة الربجميات ،تقنية املعلومات،
تخ�ص�صات حا�سوبية غري تربوية) من جامعة امللك
�سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم
بنظام (االنتظام الكلي) ،ومبعدل ال يقل عن ( 4من
علوم ماج�ستري العلوم يف
� )5أو ما يعادله.
احلا�سب علوم احلا�سب
 .3ال يقبل االنت�ساب وال �أي من تخ�ص�صات احلا�سب
الرتبوية �أو الإدارية �أو تخ�ص�صات درا�سة املعلومات �أو
املكتبات �أو نظم املعلومات الإدارية.
�	.4أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ال تقل عن ()45
يف اختبار التوفل على الأنرتنت (� )TOEFL-IBTأو ما
يعادلها من اختبارات اللغة املعتمدة.
 .5ح�صول املتقدم على حد �أدين ( )70درجة يف اختبار
القدرات العامة للجامعيني ( قيا�س) �أو اجتياز امتحان
الـ ( )GREمبعدل ال يقل عن ( )144درجة يف اجلزء
الكمي �أو ما يعادلها.
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الفئة امل�ستهدفة
طالب

طالبات

طالب

طالبات

�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف
�إحدى التخ�ص�صات التالية :علوم احلا�سب ،هند�سة
احلا�سب ،نظم املعلومات ،هند�سة الربجميات ،تقنية
املعلومات ،تخ�ص�صات حا�سوبية غري تربوية.
�	.2أن يكون املتقدم حا�ص ًال على معدل (4من )5ف�أعلى
�أو ما يعادلها يف درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص علوم
احلا�سب �أو ( 4.5من  )5يف التخ�ص�صات الأخرى
وملجل�س الق�سم اال�ستثناء من ذلك على �أال يقل املعدل
عن (جيد جد ًا).
علوم دكتوراه الفل�سفة يف  .3ح�صول املتقدم على حد �أدين ( )148يف اختبار
( .)G R E
احلا�سب علوم احلا�سب
�	.4أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ال تقل عن ()61
يف اختبار التوفل على الأنرتنت (� )TOEFL-IBTأو ما
يعادلها.
�	.5إرفاق �سرية ذاتية حديثة مع �صور من جميع الوثائق
ذات العالقة.
 .6تقدمي مقالة تو�ضح االهتمامات البحثية والن�شر العلمي
واجلوائز وغريها وتو�ضح على الأقل ثالث جماالت
بحثية مرتبة ح�سب الأف�ضلية ( مع �صور من جميع
الوثائق ذات العالقة).
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كلية علوم الحاسب والمعلومات

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة

كلية علوم الحاسب والمعلومات

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول
�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س بنظام
(االنتظام) من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى
مو�صى بها من وزارة التعليم يف �إحدى التخ�ص�صات
العلمية التالية :هند�سة احلا�سب ،علوم احلا�سب،
الهند�سة الكهربائية ،هند�سة الربجميات ،تقنية
املعلومات� ،أو تخ�ص�صات ذات عالقة مبا �سبق (بعد
موافقة الق�سم).

هند�سة ماج�ستري العلوم يف  .2التقدير الأدنى للقبول على النحو التايل 3.5( :من )5
لهند�سة احلا�سب �أو معدل ( 4من  )5ف�أعلى �أو ما
احلا�سب هند�سة احلا�سب
يعادلها يف التخ�ص�صات الأخرى.
 .3احل�صول على حد �أدين ( )75درجة يف اجلزء الكمي
يف اختبار القدرات العامة للجامعيني ( قيا�س) « �أو ما
يعادلها يف ( )GREيف اجلانب الكمي مبا ال يقل عن
(.»)148
 .4احل�صول على حد �أدنى ( )45درجة يف اختبار التوفل
على الأنرتنت (� )TOEFL-IBTأو ما يعادلها.
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الفئة امل�ستهدفة
طالب

طالبات

طالب

طالبات

�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س بنظام
(االنتظام) من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى
مو�صى بها من وزارة التعليم يف �إحدى التخ�ص�صات
العلمية التالية :هند�سة احلا�سب ،علوم احلا�سب،
الهند�سة الكهربائية ،هند�سة الربجميات ،تقنية
املعلومات� ،أو التخ�ص�صات ذات العالقة مبا �سبق (بعد
موافقة الق�سم).
�	.2أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري بنظام
(االنتظام) من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى
مو�صى بها من وزارة التعليم يف �إحدى التخ�ص�صات
التالية :هند�سة احلا�سب ،علوم احلا�سب ،الهند�سة
هند�سة دكتوراه الفل�سفة يف
الكهربائية ،هند�سة الربجميات ،تقنية املعلومات،
احلا�سب هند�سة احلا�سب
�أو التخ�ص�صات ذات العالقة مبا �سبق (بعد موافقة
الق�سم).
�	.3أن يكون املتقدم حا�ص ًال على معدل ( 4من  )5ف�أعلى �أو
ما يعادلها يف درجة املاج�ستري.
 .4احل�صول على حد �أدين ( )75درجة يف اجلزء الكمي
يف اختبار القدرات العامة للجامعيني (قيا�س) �أو
( )148يف (.)GRE
�	.5أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ال تقل عن ()61
يف اختبار التوفل على الأنرتنت (� )TOEFL-IBTأو ما
يعادلها.
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كلية علوم الحاسب والمعلومات

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة

كلية علوم الحاسب والمعلومات

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول
�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
�إحدى تخ�ص�صات احلا�سب الآيل بنظام (االنتظام)
من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى
بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن (جيد جد ًا)،
كما ميكن النظر يف املوافقة على تقدير جيد مرتفع
(  3.25من  ) 5عن طريق جمل�س الق�سم وجمل�س
الكلية ،وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

نظم ماج�ستري العلوم يف
املعلومات نظم املعلومات

�	.2أن تكون �شهادة البكالوريو�س احلا�صل عليها املتقدم
معادلة من وزارة التعليم يف حالة احل�صول على
الدرجة من جامعة غري �سعودية.
 .3حتميل اخلربات الوظيفية (مبينا املدة الزمنية لكل
وظيفة) و�شهادة اللغة والقدرات �أثناء التقدمي على
بوابة الدرا�سات العليا.
�	.4أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ال تقل عن ()70
يف اختبار القدرات العامة للجامعيني ( قيا�س) اجلزء
الكمي « �أو ( )144يف اختبار (  )GREاجلزء الكمي»،
و�أال يكون قد م�ضى �أكرث من عامني على ح�صوله على
الدرجة.
 .5ح�صول املتقدم على حد �أدين ( )45درجة يف اختبار
(�)TOEFL-IBTأو ما يعادلها ،و�أال يكون قد م�ضى
�أكرث من عامني على ح�صوله على الدرجة.
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الفئة امل�ستهدفة
طالب

طالبات

طالب

طالبات

�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
�إحدى تخ�ص�صات احلا�سب الآيل (بنظام االنتظام )
من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها
من وزارة التعليم  ،ومبعدل ال يقل عن ( 4من � )5أو ما
يعادلها.
�	.2أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف نظم
املعلومات� ،أو �أحد تخ�ص�صات احلا�سب الآيل ذات
العالقة (بنظام االنتظام) من جامعة امللك �سعود �أو
�أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم  ،ومبعدل
ال يقل عن ( 4من � )5أو ما يعادله.
نظم دكتوراه الفل�سفة يف  .3ح�صول املتقدم على حد �أدنى ( )148درجة يف اختبار
املعلومات نظم املعلومات
( )GREيف اجلزء الكمي بدي ًال عن اختبار القدرات
العامة للجامعيني.
 .4ح�صول املتقدم على حد �أدين ( )61درجة يف اختبار
التوفل (� )TOEFL-IBTأو ما يعادلها.
�	.5إرفاق �سرية ذاتية للمتقدم (مع �صور من جميع الوثائق
ذات العالقة).
 .6تقدمي مقالة تو�ضح االهتمامات البحثية والن�شر
العلمي واجلوائز وغريها وتو�ضح على الأقل ثالث
جماالت بحثية مرتبة ح�سب الأف�ضلية (مع �صور من
جميع الوثائق ذات العالقة).
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كلية علوم الحاسب والمعلومات

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة

كلية علوم الحاسب والمعلومات

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول
�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س بنظام
(االنتظام) من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى
مو�صى بها من وزارة التعليم يف �إحدى التخ�ص�صات
التالية( :هند�سة الربجميات ،علوم احلا�سب  ،تقنية
املعلومات ،هند�سة احلا�سب �أو نظم املعلومات) بتقدير
ال يقل عن (جيد جد ًا) ومعدل ال يقل عن ( 3.75من
� )5أو ما يعادلها.

 .2ال يقبل �أي من تخ�ص�صات احلا�سبات الرتبوية �أو
تخ�ص�صات درا�سة املعلومات �أو علوم املعلومات يف علم
هند�سة ماج�ستري العلوم يف
املكتبات.
الربجميات هند�سة الربجميات
 .3ح�صول املتقدم على حد �أدنى ( )70درجة يف اجلزء
الكمي يف اختبار القدرات العامة للجامعيني ( قيا�س)
�أو ما يعادلها يف اختبار ( )GREيف اجلانب املتعلق
مبهارات حل امل�شكالت مبا ال يقل عن (.)144
 .4ح�صول املتقدم على حد �أدنى ( )450يف اختبار التوفل
الورقي �أو ما يعادلها.
 .5بالن�سبة للطلبة ال�سعوديني ،احل�صول على درجة
اختبار القدرات مبا ال يقل عن ( )70يكافئ اختبار
( .)GRE
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الفئة امل�ستهدفة
طالب

طالبات

طالب

طالبات

�	.1أن تكون املتقدمة حا�صلة على درجة البكالوريو�س
بنظام (االنتظام ولي�س االنت�ساب) من جامعة امللك
�سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم
يف التخ�ص�صات التالية  :تقنية املعلومات ,علوم
احلا�سب ،نظم املعلومات ,هند�سة احلا�سب ،هند�سة
الربجميات ،تخ�ص�صات حا�سبات غري تربوية ،ومبعدل
ال يقل عن ( 3.75من � )5أو ما يعادله.
تقنية ماج�ستري العلوم يف  .2ال يقبل �أي من تخ�ص�صات احلا�سب الرتبوية� ،أو
تخ�ص�صات درا�سة املعلومات� ،أو نظم املعلومات
املعلومات تقنية املعلومات
ا لإدارية.

-

 .3ح�صول املتقدمات على حد �أدنى ( )70درجة يف اجلزء
الكمي يف اختبار القدرات العامة للجامعيني (قيا�س)
�أو ما ال يقل عن ( )144يف اختبار ( )GREاجلزء
الكمي.
 .4ح�صول املتقدمات على حد �أدنى ( )61يف اختبار
التوفل على الإنرتنت (� )TOEFL-IBTأو ما يعادلها.
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كلية علوم الحاسب والمعلومات

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة

كلية إدارة األعمال
الق�سم

الربنامج

�شروط القبول
�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
الإدارة العامة �أو العلوم الإدارية �أو التخ�ص�صات الأخرى
ذات العالقة باالنتظام �أو ما يعادلها مبعدل ال يقل عن
جيد مرتفع ( 3.25من .) 5

ماج�ستري الإدارة
 .2اجتياز االختبارات التحريرية التي �سيجريها الق�سم.
العامة

 .3احل�صول على درجة ال تقل عن ( )45يف اختبار التوفل
(� )TOEFL-IBTأو ما يعادلها خالل ال�سنتني املا�ضيتني،
وال يقبل امتحان (.)STEP
الإدارة
العامة

�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف الإدارة
العامة �أو العلوم الإدارية �أو التخ�ص�صات الأخرى ذات
العالقة باالنتظام (غري تنفيذي) بتقدير جيد جد ًا على
الأقل �أو ما يعادلها �إذا كانت من جامعة متنحها بتقدير.
 .2احل�صول على درجة ال تقل عن ( )61يف اختبار التوفل
دكتوراه الفل�سفة يف
(� )TOEFL-IBTأو ما يعادلها خالل ال�سنتني املا�ضيتني،
الإدارة العامة
وال يقبل امتحان (. )STEP
 .3خربة عملية ال تقل عن �سنتني.
�	.4أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ال تقل عن ( )80يف
اختبار القدرات العامة للجامعيني.
 .5اجتياز االختبارات التحريرية التي �سيجريها الق�سم.
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الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

املالية

طالب طالبات

�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على البكالوريو�س انتظام ولي�س
انت�ساب من �أحد التخ�ص�صات التالية � :إدارة �أعمال،
هند�سة  ،علوم  ،احلا�سب الآيل من جامعة امللك �سعود �أو
ماج�ستري العلوم يف
�أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم على �أن ال
املالية
يقل التقدير عن جيد .
 .2احل�صول على درجة ال تقل عن ( )٥٫٥يف اختبار ()IELTS
�أو ما يعادلها.

الإدارة
ال�صحية

ماج�ستري
�إدارة ال�صحية
وامل�ست�شفيات

�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
تخ�ص�صات العلوم الإدارية �أو ال�صحية باالنتظام �أو
التخ�ص�صات الأخرى ذات العالقة � ،أو ما يعادلها من
جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من
وزارة التعليم ،ويجوز قبول املتقدمني من غري هذه
التخ�ص�صات وفق ًا لل�ضوابط التي يحددها الق�سم.
 .2احل�صول على درجة ال تقل عن ( )53يف اختبار التوفل
(� )TOEFL-IBTأو ما يعادلها يف اختبار ( ،)IELTSوال
يقبل امتحان (.)STEP
 .3اجتياز االختبارات التحريرية التي ي�ضعها الق�سم.

املحا�سبة ماج�ستري املحا�سبة

 .1احل�صول على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة �أو ما
يعادلها بتقدير جيد مرتفع (  3.25من  5فما فوق) .
 .2احل�صول على درجة ( )5.5يف اختبار (� )IELTSأو ما
يعادلها.
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كلية إدارة األعمال

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة

كلية إدارة األعمال

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول
�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف
تخ�ص�ص االقت�صاد من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة
�أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم.

 .2ح�صول املتقدم على معدل تراكمي ال يقل عن (جيد جد ًا)
دكتوراه الفل�سفة يف يف مرحلتي البكالوريو�س واملاج�ستري �إذا كانت من جامعة
االقت�صاد
متنحها بتقدير.
االقت�صاد
 .3احل�صول على درجة ال تقل عن ( )80يف اختبار التوفل
(� )TOEFL-IBTأو ما يعادلها على �أال تتجاوز فرتة
ح�صوله على الدرجة عامني.
 .4تقدمي درجة  GREالعام ،على �أال يزيد عن خم�سة �أعوام.
�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف �إدارة
الأعمال �أو ما يعادلها باالنتظام من جامعة امللك �سعود
�أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم ،ويجوز
قبول طالب من غري هذا التخ�ص�ص.

جمل�س
برامج
الدرا�سات املاج�ستري يف �إدارة
 .2احل�صول على درجة ال تقل عن ( )61يف اختبار التوفل
الأعمال
العليا
(� )TOEFL-IBTأو ما يعادلها على �أال يزيد عن عامني،
يف �إدارة
وال يقبل امتحان (. )STEP
الأعمال
 .3تقدمي نتيجة اختبار ( ،)GMATعلى �أال يزيد عن خم�سة
�أعوام.
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الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

الإدارة

طالب طالبات

 .1ح�صول املتقدم على درجة البكالوريو�س من جامعة امللك
�سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم
بتقدير (جيد جد ًا) ويحق للق�سم قبول تقدير (جيد)
�إذا كانت لديه خربة ال تقل عن عامني وب�شرط �أال يقل
تقديره عن (جيد جد ًا) يف مقررات التخ�ص�ص مبرحلة
ماج�ستري العلوم
البكالوريو�س.
يف �إدارة املوارد
�	.2أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ال تقل عن ()53
الب�شرية
يف اختبار التوفل على الإنرتنت (� )TOEFL-IBTأو ما
يعادله يف اختبار التوفل الورقي (� )TOEFL-PBTأو
احل�صول على درجة ال تقل عن ( )5.5يف اختبار الآيلت�س
( )IELTSخالل ال�سنتني املا�ضيتني ،وال يقبل اختبار
( .)STEP
�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف �إدارة
الأعمال �أو ما يعادلها باالنتظام من جامعة امللك �سعود
�أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم ويجوز
قبول طالب من غري هذا التخ�ص�ص على �أن يكون علمي
�أو طبي.

التحليل ماج�ستري العلوم يف
علوم القرارات  .2احل�صول على درجة ال تقل عن ( )60يف اختبار التوفل
الكمي
(� )TOEFL-IBTأو ما يعادلها ،وال يقبل امتحان
( .)STEP
 .3اجتياز اختبار حتريري عندما يرى الق�سم �ضرورة لذلك،
تعقدها جلنة الربنامج يف الق�سم.
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كلية إدارة األعمال

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة

كلية إدارة األعمال

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

 .1ح�صول املتقدم على �شهادة البكالوريو�س من جامعة امللك
�سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم
يف �أي من تخ�ص�صات �إدارة الأعمال �أو تقنيات املعلومات
�أو الهند�سة �أو الإدارة الهند�سية ومن املمكن النظر
نظم
يف
العلوم
ماج�ستري
يف الطلبات من التخ�ص�صات واملجاالت ذات العالقة
املعلومات
إلكرتونية
ل
ا
أعمال
ل
ا
بتقنيات املعلومات و�إدارة الأعمال.
الإدارية
 .2احل�صول على درجة ال تقل عن ( )53يف اختبار التوفل
(� )TOEFL-IBTأو ( )5.5يف اختبار ( ، )IELTSوال
يقبل امتحان (. )STEP
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الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

3

�شروط القبول
لربامج املاج�ستري
والدكتوراه للكليات
ال�صحية
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كــلــيـــة الـصـيـــدلـــة

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

� .١أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف العلوم
ال�صيدلية �أو دكتور �صيديل ( ،)pharm Dومن جامعة
معرتف بها بتقدير ال يقل عن (جيد) ب�شرط �أال يقل تقدير
ماج�ستري العلوم
املتقدم يف مقررات التخ�ص�ص عن (جيد جد ًا).
يف ال�صيدلة �	.٢أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ( )480يف اختبار
(العقاقري)
التوفل �أو ما يعادله.
 .٣معادلة ال�شهادة ال�صادرة من اجلامعات غري ال�سعودية.
� .٤أن يجتاز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الربنامج.

العقاقري

�	.١أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف العلوم
ال�صيدلية �أو دكتور �صيديل ( ،)pharm Dومن جامعة
معرتف بها بتقدير ال يقل عن (جيد) ب�شرط �أال يقل
تقدير املتقدم يف مقررات التخ�ص�ص عن (جيد جد ًا).
�	.٢أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف العلوم
ال�صيدلية �أو تخ�ص�ص ذو عالقة من جامعة معرتف بها بتقدير
دكتوراه الفل�سفة
ال يقل عن (جيد جد ًا) �إذا كانت من جامعة متنحها بتقدير.
يف العقاقري
�	.٣أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ( )550يف اختبار
التوفل �أو ما يعادله وي�ستثني من ذلك ح�صول املتقدم على
درجة ما بني ( )549-500يف اختبار التوفل �أو ما يعادله
مع درا�سة مقرر تكميلي يف اللغة الإجنليزية الأكادميية.
 .٤معادلة ال�شهادة ال�صادرة من اجلامعات غري ال�سعودية.
� .٥أن يجتاز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الربنامج.
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الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

طالب طالبات

�	.١أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف العلوم
ال�صيدلية �أو دكتور �صيديل ( ،)pharm Dومن جامعة
معرتف بها بتقدير ال يقل عن (جيد) ب�شرط �أال يقل تقدير
املتقدم يف مقررات التخ�ص�ص عن (جيد جد ًا).
ماج�ستري العلوم
يف الكيمياء �	.٢أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ( )480يف اختبار
ال�صيدلية
التوفل �أو ما يعادله.
 .٣معادلة ال�شهادة ال�صادرة من اجلامعات غري ال�سعودية.
�	.٤أن يجتاز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الربنامج.

الكيمياء
ال�صيدلية

�	.١أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف العلوم
ال�صيدلية �أو دكتور �صيديل ( ،)pharm Dومن جامعة
معرتف بها بتقدير ال يقل عن (جيد) ب�شرط �أال يقل
تقدير املتقدم يف مقررات التخ�ص�ص عن (جيد جد ًا).
�	.٢أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف العلوم
ال�صيدلية �أو تخ�ص�ص ذو عالقة من جامعة معرتف
بها بتقدير ال يقل عن (جيد جد ًا) �إذا كانت من جامعة
دكتوراه الفل�سفة
متنحها بتقدير.
يف الكيمياء
ال�صيدلية �	.٣أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ( )550يف اختبار
التوفل �أو ما يعادله وي�ستثني من ذلك ح�صول املتقدم على
درجة ما بني ( )549-500يف اختبار التوفل �أو ما يعادله
مع درا�سة مقرر تكميلي يف اللغة الإجنليزية الأكادميية.
 .٤معادلة ال�شهادة ال�صادرة من اجلامعات غري ال�سعودية.
�	.٥أن يجتاز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده
ا لرب نا مج .
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كلية الصيدلة

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة

كلية الصيدلة

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

�	.١أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف العلوم
ال�صيدلية �أو دكتور �صيديل ( ،)pharm Dومن جامعة
ماج�ستري العلوم
معرتف بها بتقدير ال يقل عن (جيد) ب�شرط �أال يقل
يف ال�صيدلة
تقدير املتقدم يف مقررات التخ�ص�ص عن (جيد جد ًا).
(علم الأدوية)
�	.٢أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ( )480يف اختبار
ماج�ستري العلوم
التوفل �أو ما يعادله.
يف ال�صيدلة
(علم ال�سموم)  .٣معادلة ال�شهادة ال�صادرة من اجلامعات غري ال�سعودية.
�	.٤أن يجتاز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الربنامج.

علم الأدوية
وال�سموم

�	.١أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف العلوم
ال�صيدلية �أو دكتور �صيديل ( ،)pharm Dومن جامعة
معرتف بها بتقدير ال يقل عن (جيد) ب�شرط �أال يقل
تقدير املتقدم يف مقررات التخ�ص�ص عن (جيد جد ًا).
�	.٢أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف العلوم
ال�صيدلية �أو تخ�ص�ص ذو عالقة من جامعة معرتف
دكتوراه الفل�سفة
بها بتقدير ال يقل عن (جيد جد ًا) �إذا كانت من جامعة
يف علم الأدوية
متنحها بتقدير.
وال�سموم
�	.٣أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ( )550يف اختبار
التوفل �أو ما يعادله وي�ستثني من ذلك ح�صول املتقدم على
درجة ما بني ( )549-500يف اختبار التوفل �أو ما يعادله
مع درا�سة مقرر تكميلي يف اللغة الإجنليزية الأكادميية.
 .٤معادلة ال�شهادة ال�صادرة من اجلامعات غري ال�سعودية.
�	.٥أن يجتاز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الربنامج.
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الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

طالب طالبات

�	.١أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف العلوم
ال�صيدلية �أو دكتور �صيديل ( ،)pharm Dومن جامعة
معرتف بها بتقدير ال يقل عن (جيد) ب�شرط �أال يقل
تقدير املتقدم يف مقررات التخ�ص�ص عن (جيد جد ًا).

ماج�ستري العلوم
ً
يف ال�صيدالنيات �	.٢أن يكون املتقدم حا�صال على درجة ( )480يف اختبار
التوفل �أو ما يعادله.
 .٣معادلة ال�شهادة ال�صادرة من اجلامعات غري ال�سعودية.

�	.٤أن يجتاز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الربنامج.

ال�صيدالنيات

�	.١أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف العلوم
ال�صيدلية �أو دكتور �صيديل ( ،)pharm Dومن جامعة
معرتف بها بتقدير ال يقل عن (جيد) ب�شرط �أال يقل
تقدير املتقدم يف مقررات التخ�ص�ص عن (جيد جد ًا).
�	.٢أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف العلوم
ال�صيدلية �أو تخ�ص�ص ذو عالقة من جامعة معرتف
بها بتقدير ال يقل عن (جيد جد ًا) �إذا كانت من جامعة
دكتوراه الفل�سفة
متنحها بتقدير.
يف ال�صيدالنيات
�	.٣أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ( )550يف اختبار
التوفل �أو ما يعادله وي�ستثني من ذلك ح�صول املتقدم على
درجة ما بني ( )549-500يف اختبار التوفل �أو ما يعادله
مع درا�سة مقرر تكميلي يف اللغة الإجنليزية الأكادميية.
 .٤معادلة ال�شهادة ال�صادرة من اجلامعات غري ال�سعودية.
�	.٥أن يجتاز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الربنامج.
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كلية الصيدلة
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الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة

كلية الصيدلة

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

�	.١أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف العلوم
ال�صيدلية �أو دكتور �صيديل ( ،)pharm Dومن جامعة
معرتف بها بتقدير ال يقل عن (جيد) ب�شرط �أال يقل
ماج�ستري العلوم
تقدير املتقدم يف مقررات التخ�ص�ص عن (جيد جد ًا).
ال�صيدلية يف ال�صيدلية
ً
(ال�صيدلة �	.٢أن يكون املتقدم حا�صال على درجة ( )480يف اختبار
الإكلينيكية
التوفل �أو ما يعادله.
الإكلينيكية)
 .٣معادلة ال�شهادة ال�صادرة من اجلامعات غري ال�سعودية.
�	.٤أن يجتاز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الربنامج.
�	.١أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف العلوم
ال�صيدلية �أو دكتور �صيديل ( ،)pharm Dومن جامعة
برنامج
معرتف بها بتقدير ال يقل عن (جيد) ب�شرط �أال يقل
ماج�ستري العلوم
م�شرتك
تقدير املتقدم يف مقررات التخ�ص�ص عن (جيد جد ًا).
يف ال�صيدلة
بني ق�سمي
النوعية
(الرقابة
�	.٢أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ( )480يف اختبار
ال�صيدالنيات
للم�ستح�ضرات
التوفل �أو ما يعادله.
والكيمياء
الطبية)
ال�صيدلية
 .٣معادلة ال�شهادة ال�صادرة من اجلامعات غري ال�سعودية.
�	.٤أن يجتاز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الربنامج.
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الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

كــلــيـــة الــطـــب
الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف الطب
واجلراحة بنظام (االنتظام) من جامعة امللك �سعود �أو �أي
جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل
عن (جيد) ب�شرط �أال يقل تقديره مبقررات التخ�ص�ص
يف مرحلة البكالوريو�س عن (جيد جد ًا).

ماج�ستري العلوم
يف الت�شريح 2.2يجوز قبول خريجي الكليات ال�صحية الأخرى احلا�صلني
على درجة البكالوريو�س بتقدير (جيد جد ًا) على الأقل
من جامعة امللك �سعود �أو ما يعادلها.
الت�شريح

3.3اجتياز املتقدم االختبار التحريري والعملي جلميع
ا ملتقد مني .
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف الت�شريح
بنظام (االنتظام) من كلية الطب جامعة امللك �سعود �أو
�أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير ال
يقل عن (جيد جد ًا) �إذا كانت من جامعة متنحها بتقدير.
دكتوراه الفل�سفة 2.2يجوز قبول خريجي الكليات ال�صحية الأخرى احلا�صلني
على درجة املاج�ستري بتقدير (جيد جد ًا) على الأقل من
يف الت�شريح
جامعة امللك �سعود �أو ما يعادلها بعد اجتياز مقررات
تكميلية ملدة ف�صلني درا�سيني.
3.3اجتياز املتقدم االختبار التحريري والعملي جلميع
ا ملتقد مني .

77

كلية الطب

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف العلوم
الطبية بنظام (االنتظام) من جامعة امللك �سعود �أو �أي
ماج�ستري العلوم
جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير عام ال
يف علم وظائف
يقل عن (جيد) على �أال يقل تقديره مبقررات التخ�ص�ص
الأع�ضاء
يف مرحلة البكالوريو�س عن (جيد جد ًا).
علم وظائف
الأع�ضاء

2.2اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم.
�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص
علم وظائف الأع�ضاء من جامعة حملية �أو دولية بتقدير ال
دكتوراه الفل�سفة
يقل عن (جيد جد ًا) �إذا كانت من جامعة متنحها بتقدير
يف علم وظائف
�أو ما يعادلها.
الأع�ضاء
2.2اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم.
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الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

كــلــيـــة طــب األسـنـان
الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

دكتوراه العلوم يف طب �	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على البكالوريو�س يف طب
الأ�سنان من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى
الأ�سنان :
مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن
• تقومي الأ�سنان.
(جيد جد ًا) ب�شرط �أال يقل تقديره عن (جيد جد ًا)
• ترميم الأ�سنان.
يف مقررات التخ�ص�ص مبرحلة البكالوريو�س� ،أو
املاج�ستري من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى
• املداواة اللبية (عالج
مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن (جيد
اجلذور)
ً
جدا) �إذا كانت من جامعة متنحها بتقدير؛ ب�شرط �أال
• اال�ستعا�ضة ال�سنية.
يقل تقديره عن (جيد جد ًا) يف مقررات التخ�ص�ص
مبرحلة املاج�ستري.
برنامج
م�شرتك
بني
الأق�سام

�	.2إنهاء فرتة تدريب االمتياز وح�صول املتقدم على �شهادة
االمتياز عند بداية الدرا�سة بربنامج الدرا�سات العليا
بالكلية .
 .3احل�صول على الت�صنيف املهني من هيئة التخ�ص�صات
ال�صحية ال�سعودية عند بداية الدرا�سة بربامج الدرا�سات
العليا بالكلية.
• عالج �أمرا�ض اللثة.
• طب �أ�سنان الأطفال .٤ .احل�صول على درجة ( )61يف اختبار التوفل على
الأنرتنت (� )TOEFL-IBTأو ما يعادله.

-

 .٥اجتياز االختبار التحريري الذي تعقده الأق�سام
ا لأ كا د ميية .
 .٦اجتياز االمتحان العملي يف تخ�ص�صات �إ�صالح
الأ�سنان ،وعالج جذور وع�صب الأ�سنان ،وطب �أ�سنان
الأطفال ،وتقومي الأ�سنان.
79

كــلــيـــة الـتــمــريـــض
الق�سم

الربنامج

متري�ض �صحة
املجتمع وال�صحة
النف�سية والعقلية

طالب طالبات

 .1ح�صول املتقدمني على درجة البكالوريو�س يف التمري�ض
من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها
من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن (جيد) على �أال يقل
معدل الطالب عن (جيد جد ًا) يف مقررات التخ�ص�ص
ملرحلة البكالوريو�س.

�إدارة وتعليم
التمري�ض
التمري�ض الباطني
واجلراحي

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة

ماج�ستري
العلوم يف
التمري�ض

.٢

احل�صول على حد �أدنى ( )45درجة يف اختبار (�TOE

� )FL – IBTأو ما يعادلها.
 .3احل�صول على الت�صنيف املهني.
 .4اجتياز فرتة االمتياز.

متري�ض الأمومة
والطفولة
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 .5خربة فيما ال تقل عن �سنة.
 .6اجتياز االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم.

-

الربنامج

طالب طالبات

�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
التمري�ض من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى
مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن (جيد).
�	.2أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف
التمري�ض من جامعة معرتف بها مبعدل ال يقل عن ( 4
من . ) 5
.٣

احل�صول على حد �أدنى ( )61درجة يف اختبار (�TOE

� )FL – IBTأو ما يعادلها.

برنامج م�شرتك
بني الأق�سام

دكتوراه
الفل�سفة يف  .٤يقدم مقال ي�صف �أهداف مقدم الطلب من درا�سة
الدكتوراه والأهداف املهنية بالن�سبة لبحوث التمري�ض.
التمري�ض
 .٥يف�ضل خربة �سنة واحدة يف التمري�ض.
 .٦الإملام مبهارات احلا�سوب ( ال�سيما الكفاءة يف مهارات
معاجلة الن�صو�ص والأنرتنت ) من خالل تقدمي �شهادة
من مركز معتمد من قبل جامعة امللك �سعود .
 .٧تقدمي دالئل على ن�شر علمي �أو م�شاركة علمية يف م�ؤمترات
حمكمة.
 .٨ال�سرية الذاتية .
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كلية التمريض

الق�سم

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة

كلية العلوم الطبية التطبيقية
الق�سم

الربنامج

�شروط القبول
 .1احل�صول على درجة البكالوريو�س يف التغذية ال�سريرية
من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها
من وزارة التعليم وبنظام االنتظام الكامل ،وتكون اللغة
الإجنليزية هي لغة الدرا�سة املعتمدة.
�	.2إكمال فرتة االمتياز يف جمال التغذية ال�سريرية قبل البدء
بالربنامج.

ماج�ستري العلوم  .3احل�صول على الت�صنيف والت�سجيل املهني من الهيئة
يف التغذية
علوم �صحة
العامة للتخ�ص�صات ال�صحية يف جمال التغذية ال�سريرية
ال�سريرية
املجتمع
قبل البدء بالربنامج.
(الإكلينيكية)
�	.4أال يقل التقدير عن (جيد مرتفع) ومبعدل تراكمي ال يقل
عن (  3.25من .)5
 .31ح�صول املتقدم على درجة ال تقل عن ( )53يف اختبار
التوفل على الإنرتنت (� )TOEFL-IBTأو ما يعادله يف
اختبارات اللغة الأخرى.
 .5اجتياز االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم.
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الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

علوم
املختربات
الإكلينيكية

طالب طالبات

�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
علوم املختربات من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة
�أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم ب�شرط �أال يقل املعدل
الرتاكمي للمتقدمني عن ( 3.25من . )5

ماج�ستري
العلوم يف علوم
املختربات  .2اجتياز االختبار التحريري.
الإكلينيكية �	.3إكمال فرتة االمتياز يف جمال املختربات.

 .4احل�صول على درجة ال تقل عن ( )53يف اختبار التوفل
على الأنرتنت (� )TOEFL-IBTأو ما يعادلها .
�	.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على �شهادة البكالوريو�س يف
تخ�ص�ص (العالج الطبيعي) بنظام (االنتظام) من
جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى مو�صى بها من
وزارة التعليم .

الت�أهيل
ال�صحي

�	.2أال يقل معدل املتقدم عن ( 3.5من� )5أو ما يعادله ،و�أال
يقل تقديره مبقررات التخ�ص�ص يف مرحلة البكالوريو�س
ماج�ستري العلوم
عن (جيد جد ًا).
يف العالج
�	.3أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ال تقل عن (45
الطبيعي
درجة) يف اختبار التوفل على الإنرتنت ()TOEFL-IBT
�أو ما يعادله.
 .4اخلربة العملية ملدة �سنة بعد فرتة االمتياز.
�	.5أن يحقق املتقدم ن�سبة ال تقل عن( )%65على الأقل يف
الوزن الكلي للمناف�سة التي يجريها الق�سم قبل االلتحاق
بالربنامج وح�سب املقاعد املتاحة بالق�سم.
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

الفئة امل�ستهدفة

كلية العلوم الطبية التطبيقية

الق�سم

الربنامج

�شروط القبول

 .1ح�صول املتقدم على درجة البكالوريو�س بنظام
(االنتظام) من جامعة امللك �سعود �أو� أي جامعة �أخرى
مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن جيد
الب�صريات
العلوم
ماج�ستري
مرتفع ( 3.25من .)5
وعلوم
يف الب�صريات
الر�ؤية
�	.2أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة ال تقل عن ()45
يف اختبار التوفل على الإنرتنت (� )TOEFL-IBTأو ما
يعادلها.
�1.1أن يكون املتقدم حا�صل على درجة البكالوريو�س يف العلوم
الإ�شعاعية بنظام (االنتظام) من جامعة امللك �سعود �أو
�أي جامعة �أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير
ال يقل عن (جيد جد ًا) ومبعدل ( 3.75من � )5أو ما
يعادلها.

العلوم
الإ�شعاعية

ماج�ستري
العلوم يف العلوم �2.2أن يكون املتقدم حا�صل على �شهادة خربة حديثة ملدة ال
تقل عن �سنتني من العمل يف جمال التخ�ص�ص الدقيق يف
الإ�شعاعية
العلوم الإ�شعاعية.
�3.3أن يكون املتقدم حا�صل على درجة ال تقل عن ( )45درجة
يف اختبار التوفل على الإنرتنت �أو ما يعادلها.
4.4اجتياز االختبار التحريري مبا ال يقل عن (.)%60
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الفئة امل�ستهدفة
طالب طالبات

4

�شروط القبول
لربامج الدرا�سات العليا
امل�شرتكة
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البرامج المشتركة
الق�سم

الربنامج

الفئة امل�ستهدفة

�شروط القبول

طالب طالبات

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
برنامج م�شرتك
التخ�ص�صات التالية( :علمية ،هند�سية� ،صحية)
بني كليات
(بنظام االنتظام) من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة
ماج�ستري
العلوم ،الهند�سة،
�أخرى مو�صى بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن
العلوم يف العلوم
علوم الأغذية
(جيد) ب�شرط �أال يقل تقديره مبقررات التخ�ص�ص يف
البيئية
والزراعة،
مرحلة البكالوريو�س عن (جيد جد ًا) ومبعدل ال يقل
ال�صيدلة
عن(  2.75من � )5أو ما يعادله.

برنامج م�شرتك
بني كليتي
الهند�سة ،والعلوم

ماج�ستري
العلوم يف
الطاقة
املتجددة

�1.1أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف
�أي من التخ�ص�صات الهند�سية التالية  :الهند�سة
الكيميائية �أو الكيمياء �أو الهند�سة الكهربائية �أو
الهند�سة امليكانيكية �أو الفيزياء بتقدير ال يقل عن
(جيد جد ًا) من جامعة امللك �سعود �أو �أي جامعة �أخرى
مو�صى بها من وزارة التعليم  ،ويجوز قبول احلا�صلني
على تقدير جيد مرتفع ( 3.25من  )5على �أال يقل
معدل الطالب عن (جيد جد ًا) يف مقررات التخ�ص�ص
ملرحلة البكالوريو�س.
2.2ال ي�شرتط اختبار اللغة الإجنليزية ،وال اختبار
عند القبول ،ولكن قد ي�شرتط عند املفا�ضلة بني
املتقدمني.

GRE

3.3اجتياز املتقدم االختبار التحريري يف العلوم الهند�سية
باللغة الإجنليزية الذي يعقده جمل�س الربنامج
امل�شرتك.
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