
 (للسعوديين  شــروط القبــول العامة)

  : )سعوديين( شروط عامة لكل التخصصات -

المتقدم سعودياً , او حاصالً على منحة رسمية أن يكـون -1

 للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين .

اصالً على الشهادة الجامعية من جامعة ح المتقدمأن يكون -2

بها , وأن يكون التقدير سعودية أو من جامعة أخرى معترف 

  .العام جيد جداً فأعلى

 .حسن السيرة والسلوك والئقاً طبياً أن يكون -3

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

إحضار موافقة صريحة من المرجع بالتفرغ الكامل للدراسة -5

 . إذا كان موظف وذلك بعد القبول المبدئي

 

 لغير السعوديين ( العامةشــروط القبــول )

  : )غيرسعوديين( شروط عامة لكل التخصصات -

اصالً على الشهادة الجامعية من جامعة ح المتقدمأن يكون  -1

سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها وأن تكون جميع 

الوثائق معتمدة من السفارة السعودية )الملحقية الثقافية( في 

الجامعية , وأن يكون بلده أو موطن حصوله على الدرجة 

  .التقدير العام جيد جداً فأعلى

 .حسن السيرة والسلوك والئقاً طبياً أن يكون -2

 أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه . -3

أن يكون مقيماً إقامة نظامية بالمملكة )لطالب المنح -4

 .الداخلية(

 .إجادة لغة البرنامج -5

 

 

 

 

 للبرامج )سعوديين وغير سعوديين(:*الشروط الخاصة 



 

 

 

 :)طالب فقط( شروط برنامج ماجستير فيزياء المواد المتقدمة

الشروط العامة المطلوبة لكل التخصصات  استيفاء -1

 الشروط العامة .الموضحة في 

في على درجة البكالوريوس  أن يكون المتقدم حاصالً  -2

الفيزياء أو الكيمياء أو الهندسة الكيميائية أو الهندسة 

  .الكهربائية 

 القسم يجريها تيال الشخصية ابالتوالمق االختبارات اجتياز -3

 لاللتحاقالقسم ضرورية  ها يرا تكميلية  مواد أيو

 .بالبرنامج

في إختبار  400أن يحصل المتقدم / المتقدمة على درجة  -4

أو مايعادلها أو   IELTSي اختبار ف 5التوفل أو على درجة 

 . STEPفي اختبار   65%على 

 

 

 :)طالب فقط( ومهلوع الحديث يرامج ماجستنشروط بر

الشروط العامة المطلوبة لكل التخصصات الموضحة  استيفاء -1

 الشروط العامة .في 

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في أصول  -2

  . الدين أو ما يعادلها

أن يتقن المتقدم حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم من .  -3

  . أول سورة البقرة

 القسم يجريها تيال الشخصية ابالتوالمق االختبارات اجتياز -4

 لاللتحاقالقسم ضرورية  ها يرا تكميلية  مواد أيو

 .بالبرنامج

 



 :)طالب فقط( هقالف يرماجست برنامجشروط      

استيفاء الشروط العامة المطلوبة لكل التخصصات الموضحة في  -1

  .الشروط العامة

الشريعة من كلية على درجة البكالوريوس  أن يكون المتقدم حاصالً  -2

 .و أصول الدين

أن يتقن المتقدم حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم من أول سورة  -3

 البقرة .

 أيو القسم يجريها تيال الشخصية ابالتوالمق االختبارات اجتياز -4

 .بالبرنامج لاللتحاقالقسم ضرورية  ها يرا تكميلية  مواد

 

 : )طالب وطالبات( التربية الخاصة يرماجست برنامجشروط      

استيفاء الشروط العامة المطلوبة لكل التخصصات الموضحة في  -1

  .الشروط العامة

إحدى الدرجات العلمية  على حاصالً  / المتقدمة أن يكون المتقدم -2

 التالية :

بتقدير اليقل عن جيد جداً في التربية الخاصة  درجة البكالوريوس

أو درجة الدبلوم العالي في التربية الخاصة بتقدير اليقل عن جيد 

 جداً في مرحلة البكالوريوس السابقة للدبلوم .

 أيو القسم يجريها تيال الشخصية ابالتوالمق االختبارات اجتياز -3

 .بالبرنامج لاللتحاقالقسم ضرورية  ها يرا تكميلية  مواد

في إختبار التوفل أو  400أن يحصل المتقدم / المتقدمة على درجة  -4

في   65%أو مايعادلها أو على   IELTSفي اختبار  5على درجة 

  STEPاختبار 

 

 :)طالب وطالبات( المناهج وطرق التدريس يرماجست برنامجشروط      



استيفاء الشروط العامة المطلوبة لكل التخصصات الموضحة في  -1

  .الشروط العامة

يمكن لخريجي غير كلية التربية االلتحاق بالبرنامج إذا كان حاصالً  -2

 على دبلوم عام تربية بتقدير ال يقل عن جيد جداً .

 . القسم يجريها تيال الشخصية ابالتوالمق االختبارات اجتياز -3

التكميلية التي يراها القسم ضرورية لاللتحاق دراسة المقررات  -4

 بالبرنامج.

 :)طالبات فقط( رياض األطفال يرماجست برنامجشروط      

استيفاء الشروط العامة المطلوبة لكل التخصصات الموضحة في  -1

  .الشروط العامة

بتقدير اليقل  درجة البكالوريوس ة علىحاصل ةكون المتقدمتأن  -2

 األطفال .عن جيد جداً في رياض 

 . القسم يجريها تيال الشخصية ابالتوالمق االختبارات اجتياز -3

دراسة المقررات التكميلية التي يراها القسم ضرورية لاللتحاق  -4

 بالبرنامج.

في إختبار التوفل أو مايعادلها في ضوء  400الحصول  درجة  -5

  STEPفي اختبار   65%مايقرره القسم أو على 

 جان أو المجالس المختصةأية شروط أخرى تقررها الل -6

 

)طالبات  ير علم اللغة اإلنجليزي التطبيقيماجست برنامجشروط      

 : فقط(

استيفاء الشروط العامة المطلوبة لكل التخصصات الموضحة في  -1

  .الشروط العامة

عن  بتقدير اليقل درجة البكالوريوسى عل أن يكون المتقدم حاصالً  -2

 جيد جداً في تخصص اللغة االنجليزية أو الترجمة.

 . يجريها القسم تيال الشخصية ابالتوالمق االختبارات اجتياز -3



دراسة المقررات التكميلية التي يراها القسم ضرورية لاللتحاق  -4

 بالبرنامج.

أو على  TOEFLكحد أدنى في إختبار 550الحصول على درجة  -5

 .  IELTSكحد أدنى في اختبار  6درجة 

 .أي شروط أخرى تقررها اللجان أو المجالس المختصة  -6

 

 : )طالبات فقط( برنامج ماجستير الرياضياتشروط      

استيفاء الشروط العامة المطلوبة لكل التخصصات الموضحة في  -1

  .الشروط العامة

عن  بتقدير اليقل درجة البكالوريوس ةحاصل ةكون المتقدمتأن  -2

جيد جداً في العلوم الرياضية من جامعة سعودية أو من كليات 

 وزارة التعليم أو من أي جهة أخرى معترف بها .

واي القسم  يجريها تيال الشخصية ابالتوالمق االختبارات اجتياز -3

 . مواد  تكميلية يراها القسم ضرورية لاللتحاق بالبرنامج

في اختبار التوفل أو على  400أن تحصل المتقدمة على درجة  -4

في   65%أو مايعادلها  أو على   IELTSفي اختبار   5درجة 

  STEPاختبار 

 :)طالب وطالبات( برنامج ماجستير إدارة األعمالشروط      

استيفاء الشروط العامة المطلوبة لكل التخصصات الموضحة في  -1

  .الشروط العامة

في  (450)على درجة درجة  حاصالً  ةالمتقدم المتقدم / أن يكون -2

إختبار التوفل او مايعادلها في اختبارات اللغة األخرى المعتمدة أو 

  STEPفي اختبار   65%على 

خالل فترة   GMATعلى الطالب أن يقدم نتيجته في امتحان الــ  -3

 دراسته للماجستير



يشترط البرنامج على الطالب / الطالبة غير المتخصص في إدارة  -4

لة البكالوريوس اجتياز المقررات المحددة من قبل األعمال بمرح

القسم كشرط لدخول برنامج الماجستير حسب الخلفية العلمية 

 للطالب / الطالبة.

 

 المستندات المطلوبة :

 اخر مرحلة في القبول اإللكتروني تتطلب منك إرفاق المستندات التالية:

 صورة مصدقة من وثيقة التخرج من البكالوريوس . -1

 صورة مصدقة من السجل األكاديمي. -2

 صورة مصدقة من شهادة حسن السيرة والسلوك )إن وجدت(. -3

 تزكيتان علميتان من أساتذة سبق لهم تدريسه /ــــها.-4

صورة من الهوية الوطنية للطالب وصورة من كرت العائلة للطالبات على أن -5

 ويكون اسم الملف باللغة اإلنجليزية .  PDFتكون بصيغة 

 لن يلتفت إلى أي ملف غير مكتمل أو لم يستوف الشروط المحددة للبرنامج 

 

 )بعد إعالن القبول المبدئي البد من إحضار :(

موافقة صريحة بالتفرغ الكامل للدراسة من جهة العمل لمن يعمل / -1

 تعمل.

 أصول المستندات للمطابقة . -2

 

 

 

 

 

 

 



 


