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 ھـ1437/1438 بجامعة الملك خالد للعام الجامعي شروط القبول في برامج (الماجستیر)
 )انتظام(

 الماجستیر برامججمیع  للقبول في شروط عامة
 .منحة رسمیة للدراسات العلیا إذا كان من غیر السعودیین على الً حاصسعودیاً، أو  أن یكون المتقدم  -1
ا بھ معترف أخرى أو من جامعةسعودیة  جامعةشھادة الجامعیة من یكون المتقدم حاصالً على ال أن  -2

 .بتقدیر (جیدجداً) على األقل
3-   ً  .أن یكون حسن السیرة والسلوك والئقاً طبیا
   .علمیتین من أساتذة سبق لھم تدریسھ كیتینتز أن یقدم  -4 
ً  ھموافقة مرجع  -5   .على الدراسة إذا كان موظفا

 -:تياآل ط الكلیاتترشفتبول العامة إلى شروط الق باإلضافة
  برامج الماجستیر بكلیة الشریعة وأصول الدینأوالً: 

 البرنامج  القسم م
 (التخصص)

 مالحظات

1 
 

 

 طالبات –طالب  الفقھ الفقھ
 طالب األنظمة

 طالبات - طالب أصول الفقھ أصول الفقھ 2
العقیدة والمذاھب  3

 لمعاصرةا
عقیدة والمذاھب ال 

   اصرةالمع
 طالبات -طالب

 طالبات -طالب القرآن وعلومھ القرآن وعلومھ 4
 

 الشروط الخاصة بالكلیة
 

الحصول على درجة البكالوریوس في (تخصص الشریعة) من  )واألنظمة – الفقھ( نامجيیشترط للقبول في بر •
بشرط اجتیاز  فقھفیقبلن في تخصص ال جامعة معترف بھا, ویستثنى من ذلك خریجات الدراسات اإلسالمیة

 المقررات التكمیلیة التي یقترحھا القسم.
الحصول على درجة البكالوریوس من كلیة الشریعة (تخصص الشریعة)  )أصول الفقھ(امج نیشترط للقبول في بر •

أو كلیة الدراسات القضائیة, ویستثنى من ذلك خریجات الدراسات اإلسالمیة بشرط اجتیاز المقررات التكمیلیة التي 
 ترحھا القسم.یق

في  سعلى درجة البكالوریو أن یكون المتقدم حاصالً  )ھب المعاصرةالعقیدة والمذا(یشترط للقبول في برنامج  •
  حفظ ثالثة أجزاء من القرآن الكریم.الشریعة , والدراسات اإلسالمیة), مع والعلوم الشرعیة (أصول الدین , 

التخصصات في  سن المتقدم حاصالً على درجة البكالوریوأن یكو )القرآن وعلومھ(یشترط للقبول في برنامج  •
الدراسات الدعوة والثقافة اِإلسالمیة, , الدراسات القرآنیة, الشریعة, أصول الدینالتفسیر وعلوم القرآن, ( -:التالیة

 .الخامس البقرة إلى نھایة الجزءبدایة سورة  من جزاء من القران الكریمحفظ خمسة أمع  ,)اإلسالمیة
 . ختبار التحریريار الحفظ مشروط باجتیاز االبختا دخول •
 , األقسامجریھا تالتي والمقابلة الشخصیة یخضع المتقدم الختبارات المفاضلة  •

 
 كلیة التربیةب الماجستیر برامج –انیاً ث

 مالحظات التخصص)(البرنامج القسم م
1  

 عامةالتدریس المناھج وطرق ال التدریس المناھج وطرق
 رق تدریس العلوم المناھج وط

 طالبات –طالب 
 طالبات -طالب 
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 طالبات -طالب  أصول التربیة اإلسالمیة والعامة التربیة 2

 طالبات –طالب  توجیھ وإرشاد نفسي علم النفس التربوي 3
 

 الشروط الخاصة بالكلیة

 تخصص المناھج وطرق التدریس العامة: -1
اللغة  –(الدراسات اإلسالمیة  -:في أحد التخصصات التالیةحاصالً على درجة البكالوریوس أن یكون المتقدم  •

 .الحاسب األلي) –التربیة الفنیة  –اللغة اإلنجلیزیة  –االجتماعیات  –الریاضیات  –العربیة 
 .أو الحصول على الدبلوم العام في التربیة للخریجین من كلیات غیر تربویة ,الحصول على شھادة تربویة •
 .ن وجدت)(إ األقسامجریھا تالتي والمقابلة الشخصیة ت المفاضلة یخضع المتقدم الختبارا •
 دنى.أ) في اختبار القدرات العامة للجامعیین كحد 65الحصول على درجة ( •

 
المناھج تخصص  -2

التدریس  وطرق 

 :العلوم
تصاد االق –الجیولوجیا  –األحیاء  -الكیمیاء -الحصول على درجة البكالوریوس في أحد فروع العلوم (الفیزیاء •

 المنزلي).
 .الحصول على شھادة تربویة أو الحصول على الدبلوم العام في التربیة للخریجین من كلیات غیر تربویة •
 .ن وجدت)(إاألقسام جریھا تالتي والمقابلة الشخصیة یخضع المتقدم الختبارات المفاضلة  •
 ) في اختبار القدرات العامة للجامعیین كحد أدنى.65الحصول على درجة ( •
 

 أصول التربیة اإلسالمیة والعامة -3
 .التخصصات المختلفة ىحدإعلى درجة البكالوریوس في أن یكون المقدم حاصالً  •
 أو الحصول على الدبلوم العام في التربیة للخریجین من كلیات غیر تربویة. ,الحصول على شھادة تربویة •
 .ن وجدت)(إاألقسام  جریھاتالتي والمقابلة الشخصیة یخضع المتقدم الختبارات المفاضلة  •
 ) في اختبار القدرات العامة للجامعیین كحد أدنى.65الحصول على درجة ( •

 
 

 التوجیھ واإلرشاد النفسي:
 .في علم النفس البكالوریوس درجة حاصالً على  المتقدم أن یكون •
 .الحصول على الدبلوم العام في التربیة للخریجین من كلیات غیر تربویة •
الحصول على ممن یحملون درجة البكالوریوس في غیر تخصص ( علم النفس) فیتم قبولھم بشرط  ونأما المتقدم •

 .النفسي) واإلرشاد (التوجیھم دبلو
 .ن وجدت)(إاألقسام جریھا تالتي والمقابلة الشخصیة یخضع المتقدم الختبارات المفاضلة  •
 دنى.أ) في اختبار القدرات العامة للجامعیین كحد 65الحصول على درجة ( •

 
 اإلنسانیةكلیة العلوم ب الماجستیر برامج –ثالثاً 

 مالحظات البرنامج القسم م
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 الشروط الخاصة بالكلیة

 . ) في اختبار القدرات العامة للجامعیین كحد أدنى65الحصول على درجة ( )الجغرافیا(ول في برنامج لقبلیشترط  -1
) في اختبار القدرات العامة للجامعیین 60الحصول على درجة ( )واألدب –اللغویات (للقبول في برنامجي یشترط  -2

 . كحد أدنى
 .األقسامجریھا تي التوالمقابلة الشخصیة یخضع المتقدم الختبارات المفاضلة  -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ً  كلیة العلومب الماجستیر برامج – رابعا
 

 مالحظات البرنامج(التخصص) القسم م
 طالبات  –طالب  الكیمیاء الكیمیاء 1
 طالبات -طالب  الفیزیاء الفیزیاء 2
 طالبات –طالب  األحیاء علوم الحیاة 3
 طالبات –طالب  یاضیاتر الریاضیات 4

 
 خاصة بالكلیةالشروط ال

 
 ,5من 3,5 على األقل )جید مرتفع(تقدیر عام ب البكالوریوسعلى درجة  حاصالً  المتقدم أن یكون •

  .)التخصص في مقررات )جید جداً (معدلھ عن  أالیقلوعلى (
 .األقسامجریھا یالتي والمقابلة الشخصیة یخضع المتقدم الختبارات المفاضلة  •

 طالبات -طالب  التاریخ التاریخ 1
 طالبات -طالب  الجغرافیا الجغرافیا 2

 

3 
 

 طالبات -طالب  اللغویات  لعربیةا اللغة
 طالبات -طالب  األدب
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 القسم.  قترحھاییلیة التي یشترط اجتیاز جمیع المقررات التكم •
 -:كحد أدنىالتالیة  حسب الدرجات نجلیزیةحد اختبارات اللغة اإلأالحصول على  •

 الدرجة المطلوبة االختبار م

 TOEFL - IBT( 32التوفل ( 1

 SEPT( 52( الكفایات  2

 IELTS( 3.5( إیلیتس 3

 
 مالحظھ :

شركة توفل ، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة من المعاھد المقدم من  األساسي )TOEFL - IBT( التوفلــ یقبل 1
 .الخاصة

 المقدم من المجلس البریطاني، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة عن طریق المعاھد الخاصة.) IELTS(ـ یقبل اإلیلیتس 2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كلیة اللغات والترجمةب الماجستیر رامجب –خامساً 
 

 مالحظات ص)البرنامج(التخص القسم م
1  

 طالبات –طالب  الترجمة  اللغة اإلنجلیزیة
 طالبات –طالب  تطبیقیة لغویات 2

 الشروط الخاصة بالكلیة
 نجلیزیة.لى درجة البكالوریوس في اللغة اإلحاصالً عالمتقدم أن یكون  •
 .األقسامجریھا یالتي والمقابلة الشخصیة یخضع المتقدم الختبارات المفاضلة  •
 ى اختبار القدرات العامة للجامعیین.الحصول عل •
 :كحد أدنىنجلیزیة حسب الدرجات التالیة حد اختبارات اللغة اإلأالحصول على  •

 الدرجة المطلوبة االختبار م
 TOEFL PBT -( 500التوفل ( 1
 TOEFL - IBT( 61التوفل ( 3
 IELTS( 5.5( إیلیتس 4
 SEPT( 85( الكفایات  5

 

 مالحظھ :
 .المقدم من شركة توفل ، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة من المعاھد الخاصة األساسي )PBT - IBT( وفلالتــ یقبل 1
 المقدم من المجلس البریطاني، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة عن طریق المعاھد الخاصة.) IELTS(ـ یقبل اإلیلیتس 2
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 ً  اإلداریة والمالیةكلیة العلوم ببرامج الماجستیر  – سادسا

 مالحظات البرنامج(التخصص) القسم م

 طالبات -طالب  محاسبة المحاسبة 1
 الشروط الخاصة بالكلیة

 بتقدیر عام جیدجداً. المحاسبةحاصالً على درجة البكالوریوس في المتقدم أن یكون  •
 .األقسامجریھا تالتي والمقابلة الشخصیة یخضع المتقدم الختبارات المفاضلة  •
 :كحد أدنى نجلیزیة حسب الدرجات التالیةاإل حد اختبارات اللغةأحصول على لا •

 الدرجة المطلوبة االختبار م

 TOEFL PBT -( 400التوفل ( 1
 TOEFL - IBT( 32التوفل ( 2
 SEPT( 52( الكفایات  3
 IELTS( 3.5( إیلیتس 4

 مالحظھ :
 .توفل ، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة من المعاھد الخاصة المقدم من شركة األساسي )PBT - IBT( التوفلــ یقبل 1
 المقدم من المجلس البریطاني، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة عن طریق المعاھد الخاصة.) IELTS(ـ یقبل اإلیلیتس 2

 


