
 7من  1صفحة 

 

  هـ1441 جبامعة امللك خالد للعام اجلامعي شروط القبول يف برامج )املاجستري(
 الماجستير برامج للقبول في عامةالشروط ال

 .منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين على لً حاصسعودياً، أو  أن يكون المتقدم  -1

ا بتقدير )جيدجداً( به معترف أخرى أو من جامعةسعودية  جامعةمن  يكون المتقدم حاصًل على الشهادة الجامعية أن  -2
 .على األقل

 .والئقاً طبياً  ،أن يكون حسن السيرة والسلوك  -3

   .علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه كيتينتز  أن يقدم  -4 

 .على الدراسة إذا كان موظفاً  هموافقة مرجع  -5 

 -:تياآلتشترط  الكلياتن إفشروط العامة هذه الإلى  باإلضافةو 
  بكلية الشريعة وأصول الديناملتاحة ربامج الأوالً: 

 شروط القبول يف الربامج
 م

 شروط القبول للبرامج التخصص
كل الشروط المشتركة ل

 البرامج

 القرآن وعلومه  .1

 اء من القرآن الكريمحفظ خمسة أجز -1

 المتقدم اختبار القرآن الشفويأن يجتاز  -2

 .عادلهايأن يكون المتقدم من خريجي كليات الشريعة وأصول الدين أو ما  -3
أن ال يتجاوز المتقدم   -1

مدة خمس سنوات من 

تاريخ تخرجه في 

 مرحلة البكالوريوس.

 

الحصول على درجة  -2

( في اختبار 65)

القدرات العامة 

د أدنى للجامعيين كح

للقبول في جميع 

 البرامج.

 

 

 

 .عادلهايأن يكون المتقدم من خريجي كليات الشريعة وأصول الدين أو ما  -1 السنة وعلومه  .2

3.  
العقيدة والمذاهب 

 المعاصرة

 حفظ ثالثة أجزاء من القرآن الكريم -1

 المتقدم اختبار القرآن الشفوي أن يجتاز -2

 .صول الدين أو ما يعادلهاأن يكون المتقدم من خريجي كليات الشريعة وأ -3

 الفقه  .4

 الشريعة(.)كليات الشريعة تخصص  إحدى أن يكون المتقدم من خريجي -1

يشترط في المتقدمات من خريجات الدراسات اإلسالمية اجتيازهن  -2

 المقررات التكميلية التي يقررها القسم.

 األنظمة  .5

 ة(.كليات الشريعة تخصص )الشريع إحدى أن يكون المتقدم من خريجي -1

يشترط في المتقدمات من خريجات الدراسات اإلسالمية اجتيازهن  -2

 المقررات التكميلية التي يقررها القسم.

 كليات الشريعة تخصص )الشريعة(. إحدى أن يكون المتقدم من خريجي -1 أصول الفقه  .6

7.  
الدراسات القرآن 

 المعاصرة

 ا يعادلها.وأصول الدين أو م أن يكون المتقدم من خريجي كليات الشريعة -1

 حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم -2

 اجتياز اختبار القرآن الكريم الشفوي. -3

 ملحظات )التخصص( البرنامج  القسم م
1 

 

 

 الفقه
 طالبات –طلب  الفقه

 طالبات –طلب  األنظمة 2

 طالبات -طلب  أصول الفقه أصول الفقه 3

 طالبات -طلب  السنة وعلومها السنة وعلومها 4
 طالبات -طلب   العقيدة والمذاهب المعاصرة  قيدة والمذاهب المعاصرةالع 5
6  

 القرآن وعلومه
 طالبات -طلب القرآن وعلومه

 طلب  الدراسات القرآنية المعاصرة 7
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 كلية الرتبيةب املاجستري برامج –انيًا ث

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 شروط القبول يف الربامج
 كل البرامجشروط المشتركة لال شروط القبول للبرامج  التخصص م

1 

التربية في 

مناهج وطرق ال

 عامةالتدريس ال

 في أحد التخصصات أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس

 –اللغة اإلنجليزية  –اللغة العربية  –الدراسات اإلسالمية ) -التالية :

تصاد اق –الحاسب اآللي  –التربية الفنية  –االجتماعيات  –الرياضيات 

 منزلي (.
 

 

 

الحصول على شهادة  -1

أو الحصول على  ,تربوية

الدبلوم العام في التربية 

للخريجين من كليات غير 

 لجميع البرامج. تربوية
 

( 70الحصول على درجة ) -2

في اختبار القدرات العامة 

للجامعيين كحد أدنى 

 للقبول في جميع البرامج.
 

 

 

 

 

2 

التربية في 

المناهج وطرق 

 لومتدريس الع

أي من التخصصات ي ف درجة البكالوريوسأن يكون المتقدم حاصالً على 

 (.م األرضعل –األحياء  -الكيمياء -)الفيزياء -التربوية التالية :

3 

التربية في اإلدارة 

واإلشراف 

 التربوي

 أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات.

4 

التربية في 

رشاد التوجيه واإل

 النفسي

 أن يكون المتقدم حاصالً على البكالوريوس في تخصص علم النفس
بالنسبة لغير المتخصصين في علم النفس فيجب أن يكون حاصالً على 

قل التقدير عن يبكالوريوس تربوي ودبلوم توجيه وإرشاد نفسي على أال 

 . سجيد جداً للبكالوريو

  على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات.أن يكون المتقدم حاصالً  تقنيات التعليم 5

6 
أصول التربية 

 اإلسالمية
 أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات.

 التربية الخاصة 7

على درجة البكالوريوس في التربية الخاصة في  أن يكون المتقدم حاصالً 

صعوبات  -عاقة البصريةاإل -أحد المسارات التالية ) اإلعاقة العقلية

 التعلم(.
 
 
 
 

 
 
 

 ملحظات التخصص() البرنامج القسم م
1  

 التدريس المناهج وطرق
 عامةالتدريس المناهج وطرق التربية في ال

 التربية في المناهج وطرق تدريس العلوم 
 طالبات –طلب 
 2 طالبات -طلب 

 طالبات –طلب  اإلدارة واإلشراف التربويالتربية في  اإلدارة واإلشراف التربوي 3
 طالبات –طلب  التوجيه واإلرشاد النفسيالتربية في  علم النفس التربوي 4
 طالبات -طلب  تقنيات التعليم تقنيات التعليم 5
 طالبات -طلب  سلميةأصول التربية اإل التربية 6
7  

 

 التربية الخاصة
 طالبات -طلب  اإلعاقة العقلية - التربية الخاصة

 طالبات -طلب  اإلعاقة البصرية -التربية الخاصة  8

 طالبات -طلب  صعوبات التعلم -التربية الخاصة  9
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 اإلنسانيةكلية العلوم ب املاجستري برامج –ثالثًا 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ( في اختبار 60الحصول على درجة )و  تخصص التاريخ، سلوريو يشترط للقبول في برنامج )التاريخ( أن يكون المتقدم حاصًل على درجة البكا
 القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى

  ( في 65الحصول على درجة )و في تخصص الجغرافيا،  سيشترط للقبول في برنامج )الجغرافيا( أن يكون المتقدم حاصًل على درجة البكالوريو

 ة حسب الدرجات التالية كحد أدنى:أحد اختبارات اللغة اإلنجليزيصول على الحو  ،اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى

 الدرجة المطلوبة االختبار م

 19 (TOEFL - IBTالتوفل ) 1

 37 (STEP) الكفايات  2

 3 (IELTS) إيليتس 3
 

 الحصول , اللغة العربية وآدابهاتخصص  في ساللغويات( أن يكون المتقدم حاصًل على درجة البكالوريو  -دب األ) ييشترط للقبول في برنامج
  ن كحد أدنى.يدرجة في اختبار القدرات العامة للجامعي 60على

 الحصول  ،الحصول على شهادة البكالوريوس في تخصص اإلعالم (، اتصال األزمات)الصحافة التلفزيونية يشترط للقبول في برنامجي
 نجليزيةفل أو آيلتس للمستوى في اللغة اإل تقديم شهادة تو , عامة للجامعين كحد أدنىدرجة في اختبار القدرات ال 60على

 . )للمفاضلة(

 أو في أحد التخصصات  ،الحصول على شهادة البكالوريوس في تخصص اإلعالم)اإلعلم السياحي(  يشترط للقبول في برنامج

فل أو آيلتس للمستوى في تقديم شهادة تو , كحد أدنى درجة في اختبار القدرات العامة للجامعين 60الحصول على األخرى،
 .)للمفاضلة( نجليزيةاللغة اإل 

  األقسام جريهاتالتي المقابلة الشخصية اجتياز. 

 

 

 ملحظات البرنامج القسم م
 طالبات -طلب  التاريخ التاريخ 1
 طالبات -طلب  الجغرافيا الجغرافيا 2

 

3 
 

 طالبات -طلب  اللغويات  لعربيةا اللغة

 طالبات –طلب  األدب 4

5  
 علم واالتصال اإل

 

 طالبات –طلب  الصحافة التلفزيونية -علم واالتصال اإل

 طالبات –طلب  زمات األاتصال  -اإلعلم واالتصال  6

 طالبات –طلب  اإلعلم السياحي -اإلعلم واالتصال  7
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 كلية العلومب املاجستري برامج – رابعاً 

 
 ملحظات )التخصص( البرنامج القسم م
 طالبات  –طلب  الكيمياء الكيمياء 1
 طالبات -لب ط الفيزياء الفيزياء 2

 طالبات –طلب  األحياء األحياء 3

 طالبات –طلب  ياضياتر  الرياضيات 4
 

  الكيمياء. تخصص  في سأن يكون المتقدم حاصلً على درجة البكالوريو  )الكيمياء(يشترط للقبول في برنامج 

  الفيزياء. تخصص  في سأن يكون المتقدم حاصلً على درجة البكالوريو  )الفيزياء(يشترط للقبول في برنامج 

  حياءاألتخصص  في سأن يكون المتقدم حاصلً على درجة البكالوريو  حياء()األيشترط للقبول في برنامج . 

  الرياضياتتخصص  في سأن يكون المتقدم حاصًل على درجة البكالوريو  )الرياضيات(يشترط للقبول في برنامج . 

  األقسامجريها تالتي الشخصية  والمقابلةيخضع المتقدم الختبارات المفاضلة. 

  القسم.  قترحهاييشترط اجتياز جميع المقررات التكميلية التي 
  كحد أدنىالتالية   حسب الدرجات نجليزيةحد اختبارات اللغة اإلأالحصول على:- 

 

 الدرجة المطلوبة االختبار م

 53 (TOEFL - IBTالتوفل ) 1

 75 (STEP) الكفايات  2

 4.5 (IELTS) إيليتس 3

 
 : ملحوظة

 األساسي المقدم من شركة توفل ، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة من المعاهد الخاصة. (TOEFL - IBT) ــ يقبل التوفل1
 المقدم من المجلس البريطاني، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة عن طريق المعاهد الخاصة.( IELTS)ـ يقبل اإليليتس 2
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 كلية اللغات والرتمجةب املاجستري رامجب – خامسا

 
 ملحظات )التخصص( البرنامج القسم م
1  

 طالبات –طلب  الترجمة ماجستير اآلداب في  اللغة اإلنجليزية
 طالبات –طلب  تطبيقيةال غوياتللا ماجستير اآلداب في 2

  نجليزية.لى درجة البكالوريوس في اللغة اإلحاصًل عالمتقدم أن يكون 

 ( في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى65لحصول على درجة )ا. 

  كحد أدنىنجليزية حسب الدرجات التالية  حد اختبارات اللغة اإلأالحصول على: 

 الدرجة المطلوبة االختبار م
 79 (TOEFL - IBTالتوفل ) 1
 6 (IELTS) إيليتس 2
 STEP)) 92 الكفايات  3

 : ملحوظة
 .المقدم من شركة توفل ، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة من المعاهد الخاصة األساسي (PBT - IBT) فلالتو ــ يقبل 1
 . المقدم من المجلس البريطاني، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة عن طريق المعاهد الخاصة( IELTS)ـ يقبل اإليليتس 2

 

 األعمالكلية ببرامج املاجستري  – سادساً 

 ملحظات )التخصص( البرنامج مالقس م

 طالبات -طلب  محاسبة المحاسبة 1
  المحاسبةحاصًل على درجة البكالوريوس في المتقدم أن يكون. 

  األقسامجريها تالتي والمقابلة الشخصية يخضع المتقدم الختبارات المفاضلة. 
 دنىكحد أ  نجليزية حسب الدرجات التاليةاإل حد اختبارات اللغةألحصول على ا: 

 

 الدرجة المطلوبة االختبار م
 32 (TOEFL - IBTالتوفل ) 1
 3.5 (IELTS) إيليتس 2
 52 (STEP) الكفايات  3

 

 : ملحوظة
 .المقدم من شركة توفل ، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة من المعاهد الخاصة األساسي (PBT - IBT) التوفلــ يقبل 1
 دم من المجلس البريطاني، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة عن طريق المعاهد الخاصة.المق( IELTS)ـ يقبل اإليليتس 2
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 اهلندسة برامج املاجستري بكلية  – سابعًا 

 ملحظات )التخصص( البرنامج القسم م

 طلب    الكيميائيةماجستير العلوم في الهندسة  الكيميائيةالهندسة  1
 طلب  الهندسة الكهربائية العلوم في ماجستير  الكهربائيةالهندسة  2

 

  في  (جيدجداه )تقدير أن يكون أن يكون المتقدم حاصًل على درجة البكالوريوس في الهندسة بتقدير عام ال يقل عن جيد مرتفع )بشرط
 .التخصص(

  ً(.حصول المتقدم من التخصصات األخرى ذات الصلة على شهادة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن )جيد جدا 

 ( في اختبار  القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى.60الحصول على درجة ) 

 اإلنجليزية، ويعفى  حصول المتقدم على درجة ال تقل عن ما هو مدون في الجدول أدناه أو ما يعادله للقبول من االختبارات المعتمدة في اللغة
 ) أمريكا، بريطانيا، كندا، استراليا(.  :ناطقة باللغة اإلنجليزية مثل من هذا الشرط الحاصلين على مؤهل بكالوريوس من جامعة في دولة

 

 الدرجة المطلوبة االختبار م
 53 (TOEFL - IBTالتوفل ) 1
 4.5 (IELTS) إيليتس 2
 75 (STEP) الكفايات  3

 

 العلوم الطبية التطبيقية  برامج املاجستري بكلية  –ثامنًا 

 حظاتمل )التخصص( البرنامج القسم م

 طلب  كلينيكية المختبرات اإل علوم  العلوم الطبية التطبيقية   1
 

  علوم المختبرات اإلكلينيكية في تخصص سلبكالوريو على درجة ايشترط حصول الطالب . 

  التحريري بالقسم.  االختباراجتياز 
  كحد أدنى في اختبار القدرات للجامعيين.  65يشترط حصول الطالب على 

  حد اختبارات اللغة اإلنجليزية حسب الدرجات التالية كحد أدنى:ألحصول على ا 

 

 الدرجة المطلوبة االختبار م
 32 (TOEFL - IBTالتوفل ) 1
 3.5 (IELTS) إيليتس 2
 52 (STEP) الكفايات  3
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 برامج املاجستري بكلية علوم احلاسب اآليل – تاسعًا 

 ملحظات )التخصص( البرنامج القسم م

 طالبات –طلب  ماجستير علوم الحاسب الحاسب علوم 1
 طالبات -طلب  ماجستير نظم المعلومات نظم المعلومات 2
 طلب ماجستير هندسة الحاسب هندسة الحاسب 3

 

  نظم أو علوم الحاسب، حاصًل على درجة البكالوريوس في يشترط للقبول في برنامجي )علوم الحاسب ، نظم المعلومات( أن يكون المتقدم
 .تكنولوجيا المعلوماتو المعلومات، 

  لكترونية يوس في هندسة الحاسب، الهندسة اإليشترط للقبول في برنامج )هندسة الحاسب( أن يكون المتقدم حاصلً على درجة البكالور
 والشبكات. أو الكهربائية، )مسار هندسة الحاسب(، أو االتصاالت

 حسب الدرجات التالية كحد أدنى:أحد اختبارات اللغة اإلنجليزية لحصول على ا 

 

 الدرجة المطلوبة االختبار م
 61 (TOEFL - IBTالتوفل ) 1
 5 (IELTS) إيليتس 2
 83 (STEP) الكفايات  3

 
 
 
 
 


