
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أولاً: برامج الدبلوم العالي

 شروط القبول العامة لبرامج الدبلومات العالية

شهادة املعادلة من ضرورة إرفاق  مع من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها(، على الشهادة الجامعية بتقدير ال يقل عن )جيدالحصول  -1

 .وزارة التعليم

 والا والسلوك أن يكون حسن السيرة -2
ً
.ئقا

ً
  طبيا

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

 اجتياز املقابلة الشخصية واالختبارات التي يعقدها القسم )إن وجدت(. -4

 .أو غير املعتمدة ال تقبل نتائج اختبارات اللغة اإلنجليزية املقدمة من املعاهد الخاصة -5

 ملعايير املفاضلة.املتقدم أن يخضع  -6

 سداد الرسوم الدراسية. -7

 .للجامعيين بعد مض ي خمس سنوات من تاريخ االختبار العامة ال يقبل اختبار القدرات  -8

 للكفايات من تاريخ االختبار.للتوفل واآليلتس، وثالث سنوات ال تقبل اختبارات اللغة اإلنجليزية بعد مض ي سنتين  -9

ال لم يكتمل الحّد األدنى للعدد املطلوب.يحق للجامعة تعليق القبول في البرنامج في حا ملحوظة:

 أدناه: املوضحةالشروط العامة فإن الكليات تشترط للتقدم على برامجها الشروط هذه باإلضافة إلى وا                              

 

 

 



 

 الاختبارات المعادلة للدرجات المطلوبة في اختبار اللغة الإنجليزية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP IELTS 
TOEFL 

IBT CBT PBT 

97 6 79 213 550 

92 5.5 70 194 525 

83 5 61 173 500 

75 4.5 53 153 475 

67 4 45 133 450 



 

 

 

 

 

 أولاً: كلية التربية

 م
 الشروط الخاصة للبرنامج )التخصص( اسم البرنامج

اإجمالي الرسوم

 

ا 1

ااإلرشاد األسريا

ا

 

ية: )علم نفس، الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التال .1

علم اجتماع، الخدمة االجتماعية(، ويجوز قبول خريج التخصصات 

 األخرى إذا كان لديه دبلوم في اإلرشاد.

ا

 لاير12.000

الوقاية من املخدرات  2

 واملؤثرات العقلية

 ةيعالتخصصات التالية: )الشراالحصول على درجة البكالوريوس في أحد  .1

ااإلعالم(.، لخدمة االجتماعية، علم نفس، علم اجتماع، ابأنواعها

 لاير12.000

االتأهيل التربوي للخطباء 3

 

إحدى التربية أو  درجة البكالوريوس في أحد تخصصاتالحصول على  .1

ا(.ية بأنواعهاعالشراالتخصصات 

ا

 لاير12.000



 

 

 

 

 ثانياً: كلية الأعمال

 

 م
 الشروط الخاصة للبرنامج )التخصص( اسم البرنامج

اإجمالي الرسوم

 

الاير24.000ا.املاليةالحصول على درجة البكالوريوس في املحاسبة أو اإلدارة أو  دبلوم املحاسبة الضريبية 1

 

ادبلوم املحاماةا2
شريعة أو الشهادة الجامعية في التخصصات اآلتية: )شريعة،  الحصول على

اوقانون، قانون، أنظمة، حقوق، الدراسات القضائية(.
الاير15.000

ا3
اكمةدبلوم الحوا

 
الاير24.000االحصول على درجة البكالوريوس في املحاسبة أو اإلدارة أو في أي تخصص قريب منهما.

 

ا4
ااملراجعة الداخليةدبلوم 

 

الاير24.000االحصول على درجة البكالوريوس في املحاسبة أو اإلدارة أو في تخصص قريب منهما.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اً: كلية علوم الحاسب رابع

 

 م
 الشروط الخاصة للبرنامج التخصص() اسم البرنامج

اإجمالي الرسوم

 

ا

 
1 

ا

ا

 األمن السيبراني

، في أحد تخصصات الحاسب، على درجة البكالوريوس )انتظاًما(الحصول  -1

ويجوز قبول املتقدمين من التخصصات األخرى بشرط تقديم ما يثبت 

 خبرة أو ممارسة في مجال الحاسب اآللي ال تقل عن سنتين.

 .%( 60القدرات العامة للجامعيين بنسبة ال تقل عن ) اجتياز اختبارا -2
( أو ما 60بدرجة ال تقل عن )  STEPاجتياز اختبار اللغة اإلنجليزية  -3

 يعادلها من اختبارات اللغة األخرى.

 

الاير24.000



 

 ثانياً: برامج الماجستير )المدفوعة الرسوم(

 الرسوم: ةلماجستير المدفوعبرامج اشروط القبول العامة ل
 

إرفاق معادلة الشهادة ضرورة  بها معأو من جامعة أخرى معترف  ،، من جامعة سعوديةبتقدير ال يقل عن )جيد( الحصول على الشهادة الجامعية -1

 من وزارة التعليم. 

.املتقدم أن يكون  -2
ً
 طبيا

ً
  حسن السيرة والسلوك والئقا

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

 اجتياز املقابلة الشخصية واالختبارات التي يعقدها القسم )إن وجدت(. -4

 .أو غير املعتمدة ال تقبل نتائج اختبارات اللغة اإلنجليزية املقدمة من املعاهد الخاصة -5

 ملعايير املفاضلة.املتقدم أن يخضع  -6

 .ال تقبل نتائج القدرات العامة للجامعيين بعد مض ي خمس سنوات من تاريخ االختبار -7

 سنوات للكفايات من تاريخ االختبار.  3ال تقبل نتائج اختبارات اللغة اإلنجليزية بعد مض ي سنتين للتوفل وااليلتس، َو    -8

 .ةسداد الرسوم الدراسي -9

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

 

 ضافة إلى الشروط العامة فإن الكليات تشترط للتقدم على برامجها الشروط املوضحة أدناه:وباإلا                        

 

 

 



 

 الاختبارات المعادلة للدرجات المطلوبة في اختبار اللغة الإنجليزية 

 

 

 

 

ا

 

 

 

 

 

 

STEP IELTS 
TOEFL 

IBT CBT PBT 

97 6 79 213 550 

92 5.5 70 194 525 

83 5 61 173 500 

75 4.5 53 153 475 

67 4 45 133 450 



 

 

 

 

 أولاً: كلية الشريعة وأصول الدين

 

 :الشروط املشتركة لبرامج كلية الشريعة

 .% ( 60جتياز اختبار القدرات العامة للجامعيين بنسبة ال تقل عن )ا -1

 م
 الشروط الخاصة للبرنامج )التخصص( اسم البرنامج

اإجمالي الرسوم

 

 الدعوة املنهي 1

 الشرعية ة البكالوريوس في أحد التخصصاتالحصول على درج .1

 لاير 60,000االتخصصات األخرى.من  غيرها أوا

 األنظمة املنهي 2

 الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص )الشريعة(. .1

 مواد التخصص يشترط في املتقدم بتقدير )جيد( أن يكون تقديره في .2

.)
ً
ا)جيد جدا

ا

 لاير 80,000



 

 ثانياً: كلية التربية

 

ا:الشروط املشتركة لبرامج كلية التربية

ا.أو  اجتياز املقررات التكميلية التي يحددها القسم العلمي.   الحصول على الدبلوم العام في التربية لخريجي الكليات غير التربوية، 1

 (%60اجتياز اختبار القدرات العامة للجامعيين بدرجة ال تقل عن ). 2

 م
 وط الخاصة للبرنامجالشرا )التخصص( اسم البرنامج

اإجمالي الرسوم

 

 القيادة التربوية التنفيذية 1
 الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات املختلفة، ويجوز قبول خريجي

اتخصص: اإلدارة العامة، وإن كانت شهادته الجامعية غير تربوية. 

غير   لاير 60,000

 رسوم الفصل التكميلي

 اإلشراف التربوي التنفيذي 2
 لوريوس في أحد التخصصات املختلفة، ويجوز قبول خريجيالحصول على درجة البكا

اتخصص: اإلدارة العامة، وإن كانت شهادته الجامعية غير تربوية.                   

غير رسوم  لاير 60,000

 الفصل التكميلي

ا.الحصول على البكالوريوس في أحد التخصصات املختلفةاالسياسات التربويةا3
غير رسوم   لاير 60,000

االفصل التكميلي

اتقنيات التعليم املنهيا4
 ى درجة البكالوريوس في أحد التخصصات املختلفة، ويجوز قبول خريجيالحصول عل

اتخصص: الحاسب اآللي، وإن كانت شهادته الجامعية غير تربوية. 

غير رسوم   لاير 60,000

االفصل التكميلي



 

 

 

 

 

 

 

 

مسار  -التربية الخاصة ا5

ا.أحد التخصصات املختلفةالحصول على البكالوريوس في ااإلعاقة العقلية

غير رسوم   لاير 60,000

االفصل التكميلي

ار مس -التربية الخاصة ا6

ا.الحصول على البكالوريوس في أحد التخصصات املختلفةااإلعاقة البصرية

غير رسوم   لاير 60,000

االفصل التكميلي

مسار  -التربية الخاصة ا7

ا.الحصول على البكالوريوس في أحد التخصصات املختلفةاصعوبات التعلم

غير رسوم   لاير 60,000

االفصل التكميلي

التربية الخاصة اضطرابات ا8

ا.املختلفة الحصول على البكالوريوس في أحد التخصصاتاطيف التوحد

غير رسوم   لاير 60,000

االفصل التكميلي



 

 ثالًثا: كلية الأعمــــــــــال

 

االشروط الخاصة للبرنامجا)التخصص( اسم البرنامجام

إجمالي 

االرسوم

 

اماجستير املحاسبة املهنيةا1

، أو أو إدارة األعمال مسار تمويل ومالية أو العلوم اإلداريةالحصول على درجة البكالوريوس في املحاسبة 

يجوز قبول املتقدمين من تخصصات أخرى )غير التخصصات املالية رع من العلوم املالية، واأي ف

االتكميلي التي يحددها القسم.الفصل واإلدارية( بشرط اجتياز مقررات 

لاير  72,000

غير رسوم 

 الفصل التكميلي

ا2
املاجستير األكاديمي في إدارة 

اMBAاألعمال 

( ويمكن قبول تقدير ( بتقدير اظامالحصول على درجة البكالوريوس )انت .1
ً
ال يقل عن )جيد جدا

( في مقررات التخصصعلى أال )جيد( 
ً
 .يقل معدل املتقدم عن )جيد جدا

الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص: إدارة االعمال أو اإلدارة العامة من كليات االعمال  .2

 -العامة  اإلدارة -املوارد البشرية  -الية امل -أو العلوم االدارية واملالية وتحديدا: )إدارة األعمال 

 اإلدارة الصناعية( -التسويق والتجارة االلكترونية 

ا

 لاير 75,000

ا3

املاجستير التنفيذي في إدارة 

 EMBAاألعمال 

ا

عمال أو أي تخصص من كليات إدارة االعمال أو االاتخصص إدارة بكالوريوس في الحصول على درجة 

االعلوم االدارية واملا
ً
إدارة  -نظم معلومات إدارية  -موارد بشرية  -مالية  -: )إدارة أعمال لية، وتحديدا

املحاسبة( مع إمكانية النظر في  -االقتصاد  -اإلدارة الصناعية  -التسويق والتجارة اإللكترونية  -عامة 

فصل يجوز قبول املتقدمين من أي تخصص آخر بشرط اجتياز مقررات ال، واالتخصصات ذات العالقة

االتكميلي.

لاير  70,000

غير رسوم 

الفصل 

االتكميلي



 

 

ا4
االتسويق التنفيذيماجستير 

ا

ا

الحصول على درجة البكالوريوس في التسويق أو التسويق والتجارة اإللكترونية أو في أي تخصص إداري )إدارة  .1

ا.أعمال أو محاسبة أو مالية أو موارد بشرية أو نظم معلومات إدارية أو غيرها(

الاير(72.000) 

ا5

انظم املعلومات اإلداريةماجستير 

ا)باللغة اإلنجليزية (

 نظم املعلومات  –نظم املعلومات -)نظم املعلومات اإلدارية  تخصص فيبكالوريوس الحصول على درجة  .1

 .الشبكات( –التسويق  -املحاسبة–هندسة البرمجيات  -الهندسة –علوم الحاسب  –إدارة األعمال  - الصحية         

 اجتياز مقررات  بشرط)غير التخصصات اإلدارية واملالية(  ل املتقدمين من أي تخصص آخراجوز قبواي .2

االفصل التكميلي.

( أو ما يعادلها من 400بدرجة ال تقل عن ) (PBTفي التوفل )اجتياز اختبار اللغة اإلنجليزية  .3

ااختبارات اللغة األخرى.

  (لاير72.000 )

غير رسوم الفصل 

االتكميلي

ا



 

 رابًعا: كلية الهندسة

ا.%( 60اجتياز اختبار القدرات العامة للجامعيين بدرجة ال تقل عن ) هندسة: كلية الالشروط املشتركة لبرامج 

اإجمالي الرسوماالشروط الخاصة للبرنامجا)التخصص( اسم البرنامجام

اإدارة املشاريع اإلنشائيةا1

بتقدير ال يقل عن )جيد(،  على درجة البكالوريوس في الهندسةالحصول  -1

نية في الهندسة املدنية على أال يقل تقديره عن ويجوز قبول خريج كلية التق

.)
ً
 )جيد جدا

، ، أو ما يعادلها(TOFEL - IBT)( في اختبار التوفل 45الحصول على درجة ) -2

ويعفى من هذا الشرط الحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعة في 

 .دولة ناطقة باللغة اإلنجليزية

ا

الاير 75.000

ا2
هندسة السالمة والوقاية من 

االحرائق

 بتقدير ال يقل عن )جيد(، على درجة البكالوريوس في الهندسةالحصول  .1

ويجوز قبول خريج كلية التقنية في الهندسة على أال يقل تقديره عن )جيد 

.)
ً
اجدا

 ، ، أو ما يعادلها(TOFEL - IBT)( في اختبار التوفل 45الحصول على درجة ) .2

رط الحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعة في ويعفى من هذا الش

 .دولة ناطقة باللغة اإلنجليزية

ا

الاير 84000



 

 

 

 

 

 

 

 

االطاقة املتجددة والبيئةا3

ويجوز  بتقدير ال يقل عن )جيد(، على درجة البكالوريوس في الهندسةالحصول  .1

.)
ً
 يقل تقديره عن )جيد جدا

ّ
ايتبع قبول خريج كلية التقنية في الهندسة على أال

 ، ، أو ما يعادلها(TOFEL - IBT)( في اختبار التوفل 45الحصول على درجة ) -2

ويعفى من هذا الشرط الحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعة في دولة 

ا.ناطقة باللغة اإلنجليزية

الاير 75.000



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خامًسا: كلية العلوم الإنسانية

 

اإجمالي الرسومابرنامجالشروط الخاصة للا)التخصص( اسم البرنامجام

 

االلغة واإلعالما1

، ويجوز اإلعالم أو اللغة العربية تخصص البكالوريوس في درجةالحصول على  .1

التي يحددها  اجتياز املقررات التكميليةقبول خريجي التخصصات األخرى بشرط 

االقسم العلمي.

ا. % 60اجتياز اختبار القدرات العامة للجامعيين بدرجة ال تقل عن  .2

ا

الاير 60,000

اغير رسوم الفصل التكميلي



 

 

 

 سادساً: كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط

 

ام
االشروط الخاصة للبرنامجا)التخصص( اسم البرنامج

اإجمالي الرسوم

 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا1

ا

ا

االصحة العامة

حدى إمن بتقدير ال يقل عن )جيد( على درجة البكالوريوس  الحصولا .1

افي أحد التخصصات التالية:الكليات الصحية 

الصحة العامة _ علوم صحة املجتمع _ الوبائيات _ صحة البيئة _ املعلوماتية 

الصحية _ التثقيف والتعزيز الصحي _ اإلحصاء الطبي _ الصحة والسالمة 

املهنية _ مكافحة العدوى _ طب / صحة املناطق الحارة/ الطب بجميع 

شعاعية _ علوم املختبرات )العلوم اإلا تخصصاته/ العلوم الطبية التطبيقية:

سنان _ التغذية السريرية _ تعليم صحي _ كلينيكية _ البصريات _ صحة األااإل

علوم التأهيل الصحي _ العالج الطبيعي _ عالج علل النطق والسمع _ العالج 

سنان _ مساعد طبيب الخدمات الطبية الطارئة(/ طب األا الوظيفي _ التخدير _

الة _ دكتور صيدلي/ التمريض/ القبالة.سنان/ الصيدأ

ا( درجة على األقل في اختبار القدرات العامة للجامعيين.60لحصول على ). ا2

 اللغة اإلنجليزية أو ما يعادلها في اختبارات IELTS في اختبار ( 5)الحصول على  .3

ااألخرى.

اأو املقابلة الذي يجريه القسم العلمي.ختبار اجتياز االا .4

الاير 88,000



 

 

 

 سابعاً: كلية علوم الحاسب

 :علوم الحاسباملشتركة لبرامج كلية  الشروط

 .%( 60اجتياز اختبار القدرات العامة للجامعيين بنسبة ال تقل عن ) .1
 ( أو ما يعادلها من اختبارات اللغة األخرى.65بدرجة ال تقل عن )  STEPاجتياز اختبار اللغة اإلنجليزية  .2

 وباإلضافة إلى ذلك يشترط في البرامج الشروط اآلتية:                                       

االشروط الخاصة للبرنامجا)التخصص( اسم البرنامجام
اإجمالي الرسوم

 

اماجستير في علوم الحاسبا1
( في التخصصات التالية: علوم 

ً
الحصول على درجة البكالوريوس )انتظاما

ت ـ هندسة الحاسب ـ هندسة الحاسب ـ نظم املعلومات ـ تقنية املعلوما

البرمجيات، ويجوز قبول التخصصات األخرى ذات العالقة بعلوم الحاسب 

ابعد موافقة القسم العلمي.

الاير لكل برنامج 72.000

اماجستير في نظم املعلوماتا2

اماجستير في أمن املعلوماتا3

اماجستير في علوم البياناتا4

اماجستير في هندسة الحاسب ا5

حصول على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: هندسة الحاسب ـ الهندسة ال

تصاالت( ـ علوم )مسار هندسة الحاسب، أو هندسة اإلاإللكترونية ـ الهندسة الكهربائية 

الحاسب أو هندسة البرمجيات أو تقنية املعلومات، ويجوز قبول التخصصات األخرى 

اقة القسم العلمي.ذات العالقة بعلوم الحاسب بعد مواف

الاير 72.000



 

 

 

 

 

 

 

 

 لغات والترجمة: كلية الثامناً 

 

ام
االشروط الخاصة للبرنامجا)التخصص( اسم البرنامج

اإجمالي الرسوم

 

ا1

ا

ماجستير اآلداب في تعليم 

االلغة اإلنجليزية كلغة أجنبية

اتخصص اللغة اإلنجليزية.البكالوريوس في  درجةالحصول على  .1

ا% .  60ت العامة للجامعيين بدرجة ال تقل عن  اجتياز اختبار القدرا .2

اأو ما يعادلها من اختبارات اللغة األخرى. ،   IELTSاختبار ( في 5.5الحصول على ) .3

ا

الاير 63,000

ا



 

 

 

 

 صيدلة: كلية التاسعاً 

 الصيدلة:املشتركة لبرامج كلية  الشروط

 ( أو ما يعادلها في اختبار التوفل أو االيلتس.67بدرجة ال تقل عن )  STEPاجتياز اختبار اللغة اإلنجليزية  .1

االشروط الخاصة للبرنامجا)التخصص( اسم البرنامجام
اإجمالي الرسوم

 

ا1
ماجستير الصيدلة في إدارة 

ااألعمال الصيدالنية

في أحد التخصصات التالية: )الصيدلة _  الحصول على درجة البكالوريوس

_ صحة عامة _ مختبرات طبية _ دكتور صيدلي _ طب وجراحه _ طب أسنان 

تمريض _ هندسة صناعية _ إدارة أعمال _ علوم إدارية _ محاسبة _ معلوماتية 

اصحية _ تقنية طبية _ نظم املعلومات اإلدارية _ التسويق والتجارة اإللكترونية(.

الاير 75,600

ا2
ماجستير الصيدلة في علم  

االتجميل

التخصصات التالية: )الصيدلة _ الحصول على درجة البكالوريوس في أحد  .1

دكتور صيدلي _ طب وجراحه _ طب أسنان _ صحة عامة _ مختبرات طبية _ 

كيمياء _ أحياء _ هندسة كيميائية_ هندسة صناعية _ كيمياء حيوية _ تغذية 

ا_ عالج طبيعي _ اقتصاد منزلي _ تمريض _ تقنية حيوية(.

الاير75,600

ا3
ماجستير الصيدلة في طب 

ااألعشاب

الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: )الصيدلة _  .1

 ان _ صحة عامة _ مختبرات طبية _دكتور صيدلي _ طب وجراحه _ طب أسن

اكيمياء _ أحياء _ كيمياء حيوية_ تغذية _تمريض _ تقنية حيوية_ علم نبات(.

الاير 75,600



 

 

 

 

 

 

 

 

 علومكلية ال عاشراً:

 الصيدلة:ج كلية املشتركة لبرام الشروط

ااجتياز املقابلة الشخصية التي يجريها القسم. -1

ا.إرفاق شهادات الدورات والخبرات  -2

اإجمالي الرسوماالشروط الخاصةا)التخصص( اسم البرنامجام

الحصول على الشهادة الجامعية في التخصصات ذات ااإلدارة البيئية وحفظ املوارد الطبيعيةا1

االعالقة.

الاير63.000

الحصول على الشهادة الجامعية في التخصصات ذات االسموم واألدلة الجنائيةا2

االعالقة، ويمكن قبول خريجي الكليات العسكرية .

الاير63.000



 

 ثالثاً: برامج الدكتوراه )المدفوعة الرسوم(

 الشروط العامة للقبول في برامج الدكتوراه المدفوعة الرسوم:

ا -1
ً
( تقديراعلى درجة املاجستير ب أن يكون املتقدم حاصال

ً
إرفاق ضرورة  بها معأو من جامعة أخرى معترف  ،من جامعة سعودية، ال يقل عن )جيد جدا

 معادلة الشهادة من وزارة التعليم.

 أن يكون املتقدم حاصل على درجة املاجستير في نفس تخصص برنامج الدكتوراه. -2

 هم.تقديم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريس -3

 اجتياز املقابلة الشخصية واالختبارات التي يعقدها القسم )إن وجدت(. -4

 .أو غير املعتمدة ال تقبل نتائج اختبارات اللغة اإلنجليزية املقدمة من املعاهد الخاصة -5

 ال تقبل نتائج القدرات العامة للجامعيين بعد مض ي خمس سنوات من تاريخ االختبار. -6

 سنوات للكفايات، من تاريخ االختبار. 3اإلنجليزية بعد مض ي سنتين للتوفل وااليلتس، و ال تقبل نتائج اختبارات اللغة -7

 ملعايير املفاضلة.املتقدم أن يخضع  -8

 سداد الرسوم الدراسية. -9

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

 

 رط لكل برنامج الشروط اآلتية:                  وباإلضافة إلى هذه الشروط، يشت

 

 

 



 

 الاختبارات المعادلة للدرجات المطلوبة في اختبار اللغة الإنجليزية 

 

 

 

ا

 

 

 

 

 

 

STEP IELTS 
TOEFL 

IBT CBT PBT 

97 6 79 213 550 

92 5.5 70 194 525 

83 5 61 173 500 

75 4.5 53 153 475 

67 4 45 133 450 



 

 

 

 

 

 ية التربيةأولاً: كل

 

االشروط الخاصة للبرنامجا)التخصص( اسم البرنامجام
اإجمالي الرسوم

 

ا.1

ا

ا

ااإلدارة واإلشراف التربويا

)كالقيادة  في تخصص: اإلدارة التربوية ومجاالتها الحصول على درجة املاجستيرا .1

قتصاديات التعليم التربوية، اإلدارة واإلشراف التربوي، التخطيط التربوي، ا

ااإلدارة العامة.في تخصص ، أو اإلدارة والتخطيط التربوي( ه،وتخطيط

 (%75)اجتياز اختبار القدرات العامة للجامعيين بدرجة ال تقل عن  .2

 أوا IELTS( في اختبار 3.5) أوا  STEP( درجة في اختبار الكفايات 52الحصول على ) .3

 دون غيره. IBT( في اختبار التوفل 32)

  يشترط .4
ً
 أو مقبوال

ً
 منشورا

ً
لخريجي املاجستير بنظام املقررات أن يكون لديه بحثا

 .قبل املجلس العلميموص ى بها من تابعة لجامعة للنشر في مجلة علمية محكمة 

 لدرجةا( من %70اجتياز االختبار التحريري الذي يجريه القسم بما ال يقل عن ) .5

ا.لالختبار الكلية 

الاير 90,000



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : كلية اللغات والترجمةاً نيثا

 

ام
االشروط الخاصة للبرنامجا)التخصص( اسم البرنامج

اإجمالي الرسوم

 

االلغويات التطبيقيةالفلسفة في ا.1

في اللغويات التطبيقية أو دراسات  الحصول على درجة املاجستيرا -1

 .اللغة التطبيقية

( في اختبار التوفل 100، أو ) IELTS( في اختبار 7الحصول على ) -2

IBT ا

ا(%65)اجتياز اختبار القدرات العامة للجامعيين بدرجة ال تقل عن  -3

ا_ اجتياز املقابلة الشخصية.4

الاير 88,000



 

 

 

 

 أعمالاً: كلية اللثثا

 

ام
االشروط الخاصة للبرنامجا)التخصص( اسم البرنامج

اإجمالي الرسوم

 

اPHD دارة األعمال إالفلسفة في ا.1

اعمال األكاديمي.إدارة األا ر فياملاجستيالحصول على درجة  .1

من  درجة أو ما يعادلها (400درجة ال تقل عن )اجتياز اختبار التوفل ب .2

، ويستثنى املتقدمون الحاصلون على درجة املاجستير التي االختبارات األخرىا

انجليزية.باللغة اإلافيها الدراسة كون ت

ا.املقابالت التي يعقدها القسماالختبارات أو اجتياز  .3

لاير، ويضاف على  126.000

عن تجاوزه  15.000الطالب مبلغ 

املدة دراسة البرنامج.

ا


