
 

جبامعة امللك مدفوعة الرسوم  )املاجستري( برامج الدراسات العلياشروط القبول يف 
 ()طالب وطالبات هـ1439/1440 خالد للعام اجلامعي

 البرنامج : للقبول في عامةالشروط ال
 السعوديين. على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير لً حاصسعودياً، أو  أن يكون المتقدم -1
 بها. يكون المتقدم حاصًل على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف أن -2
 .والئقاً طبياً  ،أن يكون حسن السيرة والسلوك -3

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

 المتقدم الختبار المفاضلة والمقابلة الشخصية التي يجريها القسم العلمي )إن وجدت(يخضع  -5

 دفع الرسوم الدراسية المطلوبة قبل البدء في الدراسة. -6
 :تياآلتشترط  فإن الكلياتشروط العامة هذه الباإلضافة إلى و 

 أواًل: كلية األعمال
 طالبات الطلب البرنامج ) التخصص ( م

 متاح متاح إدارة األعمال التنفيذي  1
 متاح متاح إدارة األعمال األكاديمي  2
 متاح متاح المحاسبة المهنية  3

 

  إدارة األعمال أو  الحصول على درجة البكالوريوس في (إدارة األعمال التنفيذي) نامج الماجستيرللقبول في بر يشترط
إدارة أعمال، مالية، موارد بشرية، نظم معلومات إدارية، إدارة عامة، ارية والمالية وتحديدا في )تخصص العلوم اإلد

وهذه التخصصات مؤهلة للتقدم على البرنامج مباشرة دون ( دارة الصناعية، المحاسبةكترونية، اإللتسويق والتجارة اإللا
 .بمعدل ال يقل عن جيد الحاجة إلى فصل تأهيلي )تكميلي(

 الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال أو ير )إدارة األعمال األكاديمي( يشترط للقبول في برنامج الماجست
العلوم اإلدارية والمالية وتحديدا في )تخصص إدارة أعمال، مالية، موارد بشرية، نظم معلومات إدارية، إدارة عامة، 

مؤهلة للتقدم على البرنامج مباشرة دون التسويق والتجارة اإللكترونية، اإلدارة الصناعية، المحاسبة( وهذه التخصصات 
 .بمعدل ال يقل عن جيد الحاجة إلى فصل تأهيلي )تكميلي(

  ن جيد جدا قبل البدء اجتياز المتقدم الفصل التأهيلي )التكميلي( بمعدل ال يقل ع يشترطأي بكالوريوس بخلف المذكورة أعله
 في البرنامج. 



 

  )اإلنجليزيةيكون المتقدم خريج تخصص درسه باللغة يشترط للقبول في برنامج الماجستير )تخصص إدارة األعمال األكاديمي ،
أحد اختبارات اللغة اإلنجليزية الحصول على ، أو تقل عن سنة كاملة في معهد معتمد البت المتقدم أنه درس اللغة لمدة أو أن يث

 -:حسب الدرجات التالية كحد أدنى

 الدرجة المطلوبة االختبار م

 400 (- TOEFL PBTالتوفل ) 1
 32 (TOEFL - IBTالتوفل ) 2
 52 (STEPالكفايات  ) 3
 3،5 (IELTS) إيليتس 4

  

  أحد التخصصات أو  في المحاسبةيشترط للقبول في برنامج الماجستير )المحاسبة المهنية( الحصول على درجة البكالوريوس
 .بمعدل ال يقل عن جيدالمالية واإلدارية 

  جداً  يشترط اجتياز المتقدم الفصل التأهيلي )التكميلي( بمعدل ال يقل عن جيدالمذكورة أعله البرامج أي بكالوريوس بخلف 
 قبل البدء في البرنامج.

 
 

 ثانياً: كلية التربية

 طالبات الطلب البرنامج ) التخصص ( م

 متاح متاح )المهني( تقنيات التعليم 1
 

 بمعدل ال يقل عن  تخصصي في أ( الحصول على درجة البكالوريوس المهني يشترط للقبول في برنامج الماجستير )تقنيات التعليم
 .جيد

 أو الحصول على الدبلوم العام في التربية للخريجين من كليات غير تربوية ،الحصول على شهادة تربوية. 

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

 

 



 

 

 ثالثًا: كلية علوم الحاسب اآللي

 طالبات الطلب البرنامج ) التخصص ( م

 متاح متاح ماجستير نظم المعلومات 1
 غير متاح متاح ماجستير هندسة الحاسب  2

 

  المعلومات )المقررات( الحصول على درجة البكالوريوس انتظام في علوم الحاسب نظم يشترط للقبول في برنامج الماجستير نظم
 . بمعدل ال يقل عن جيد المعلومات، أو تكنولوجيا المعلومات

  يشترط للقبول في برنامج الماجستير هندسة الحاسب )المقررات( الحصول على درجة البكالوريوس انتظام في هندسة الحاسب، الهندسة
 . بمعدل ال يقل عن جيد نية، الهندسة الكهربائية، علوم الحاسب اآللي، هندسة البرمجيات، هندسة االتصاالت والشبكاتاإللكترو 

 ها القسم بمعدل ال يقل عن الخريجين من تخصص )علوم الحاسب، هندسة برمجيات( يشترط اجتياز المقررات التكميلية التي يحدد
 .جيدجداً 

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

  أحد اختبارات اللغة اإلنجليزية حسب الدرجات التالية كحد أدنى:الحصول على- 

 الدرجة المطلوبة االختبار م

 450 (- TOEFL PBTالتوفل ) 1
 45 (TOEFL - IBTالتوفل ) 2
 61 (STEPالكفايات  ) 3
 4.5 (IELTS) إيليتس 4

 
 ملحوظة :

 ( األساسي المقدم من شركة توفل ، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة من المعاهد لخاصة.TOEFL - IBTــ يقبل التوفل )1
 ( المقدم من المجلس البريطاني، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة عن طريق المعاهد الخاصة.IELTSـ يقبل اإليليتس )2

 
 
 
 



 

 
 

 رابعاً: كلية الهندسة

 طالبات الطلب البرنامج ) التخصص ( م

 متاحغير  متاح الهندسة الميكانيكية )تخصص الطاقة المتجددة والبيئة(ماجستير  1
 غير متاح متاح هندسة السلمة والوقاية من الحرائق  ماجستير 2

 
  )الحصول على درجة البكالوريوس يشترط للقبول في برنامج الماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية )تخصص الطاقة المتجددة والبيئة

 .بمعدل ال يقل عن جيد في الهندسة

  البكالوريوس في الهندسةيشترط للقبول في برنامج الماجستير العلوم في هندسة السلمة والوقاية من الحرائق الحصول على درجة 
 .بمعدل ال يقل عن جيد

 ( في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى للقبول في جميع البرامج60الحصول على درجة ). 

  أحد اختبارات اللغة اإلنجليزية حسب الدرجات التالية كحد أدنى:الحصول على- 

 الدرجة المطلوبة االختبار م

 500 (- TOEFL PBTالتوفل ) 1
 67 (TOEFL - IBTالتوفل ) 2
 83 (STEPالكفايات  ) 3
 5 (IELTS) إيليتس 4

 ملحوظة :
 ( األساسي المقدم من شركة توفل ، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة من المعاهد لخاصة.TOEFL - IBTــ يقبل التوفل )1
 تقبل نتائج االختبارات المقدمة عن طريق المعاهد الخاصة.( المقدم من المجلس البريطاني، وال IELTSـ يقبل اإليليتس )2

 خامسًا: كلية الشريعة وأصول الدين

 طالبات الطلب البرنامج ) التخصص ( م

 غير متاح متاح ماجستير األنظمة )المهني( 1
 

  الشريعة بمعدل ال يقل يشترط للقبول في برنامج الماجستير األنظمة )المهني( الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص
 عن جيد جدًا.



 

 ( في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى للقبول في جميع البرامج60الحصول على درجة ). 


