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بنظام التعلين  شروط القبول يف براهج الدراسات العليا )املاجستري

 هـ3415/3416(جباهعة امللك خالد للعام اجلاهعياملوازي

 برامج الماجستير للقبول في شروط عامة

 .على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين اصلً سعودياً، أو ح أن يكون المتقدم  -1

 .المتقدم حاصًل على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها يكون أن  -2

 .أن يكون حسن السيرة والسلوك والئقاً طبياً   -3

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

 

 -باإلضافة إلى شروط القبول العامة يشترط التالي:
 

 بكلية الشريعة وأصول الدين برامج الماجستير أواًل: 
 

 ملحظات التخصص()البرنامج القسم م
 طالبات –طلب  السنة وعلومها وعلومها السنة 1

2 
 

 الفقه
 طالبات –طلب  الفقه

 طلب األنظمة

 طالبات - طلب أصول الفقه أصول الفقه 3

 الباتط -طلب   العقيدة والمذاهب المعاصرة  العقيدة والمذاهب المعاصرة 4
 طالبات -طلب القرآن وعلومه القرآن وعلومه 5

 

 الشروط الخاصة بالكلية
 

 في المرحلة الجامعية عن جيد أن ال يقل التقدير. 
  يشترط للقبول في برامج الفقه وأصول الفقه واألنظمة أن يكون المتقدم من خريجي كليات الشريعة أو ما

 يعادلها.

 ومها أن يكون المتقدم من خريجي كليات أصول الدين أو ما يعادلها.يشترط للقبول في برنامج السنة وعل 

 في  سعلى درجة البكالوريو  هب المعاصرة أن يكون المتقدم حاصلً يشترط للقبول في برنامج العقيدة والمذا
 العلوم الشرعية )أصول الدين ، والشريعة ، والدراسات اإلسلمية(. 
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 ه أن يكون المتقدم حاصًل على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة يشترط للقبول في برنامج القرآن وعلوم
 صول الدين أو الدراسات االسلمية.وأ

 اجزاء من القران الكريم. ثلثةاجتياز حفظ  كما يشترط قسم القرآن وعلومه 

  الكلية واألقسامجريها تالتي والمقابلة الشخصية يخضع المتقدم الختبارات المفاضلة. 

 

 كلية التربيةبرامج الماجستير ب –ثانياً 
 ملحظات التخصص()البرنامج القسم م
1 

 التدريس المناهج وطرق
 طلب + طالبات مناهج وطرق تدريس العلوم 

 طلب + طالبات مناهج وطرق تدريس عامة 2

 طلب + طالبات إدارة وإشراف تربوي التربية 3

 الباتطلب + ط توجيه وإرشاد نفسي علم النفس التربوي 4

 الشروط الخاصة بالكلية
 تخصص المناهج وطرق تدريس العلوم: -1

 اإلحياء( ، -الفيزياء-في أحد فروع العلوم  )الكيمياء بتقدير عام جيد أن يكون المتقدم حاصًل على البكالوريوس
المتخرجين أو تخصص العلوم من كلية المعلمين باإلضافة إلى الحصول على الدبلوم العام في التربية للمتقدمين 

 من كليات غير تربوية.

 ( في اختبار 65الحصول على درجة )قدرات العامة للجامعيين كشرط تقديم.ال 

  القسم.و  الكليةجريها تالتي والمقابلة الشخصية يخضع المتقدم الختبارات المفاضلة 
 تخصص المناهج وطرق التدريس العامة: -2

 في أحد التخصصات المختلفة باإلضافة إلى  عام جيدبتقدير  أن يكون المتقدم حاصًل على البكالوريوس
 الحصول على الدبلوم العام في التربية للمتقدمين المتخرجين من كليات غير تربوية.

 ( في اختبار 65الحصول على درجة )قدرات العامة للجامعيين كشرط تقديم.ال 

  القسم.و  ليةالكجريها تالتي والمقابلة الشخصية يخضع المتقدم الختبارات المفاضلة 
 

 تخصص اإلدارة واإلشراف التربوي: -3

 في أحد التخصصات المختلفة باإلضافة إلى الحصول على  البكالوريوس بتقدير عام جيد أن يكون حاصًل على
 الدبلوم العام في التربية للمتقدمين المتخرجين من كليات غير تربوية.

 ( في اختبار 65الحصول على درجة )قدرات العامة للجامعيين كشرط تقديم.ال 

  القسم..و  الكليةجريها تالتي والمقابلة الشخصية يخضع المتقدم الختبارات المفاضلة 
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 التوجيه واإلرشاد النفسي: -4

  بتقدير عام ال يقل عن جيد.البكالوريوس درجة أن يكون المتقدم حاصًل على 

  في )علم النفس(. سشهادة البكالوريو 

 ممن يحملون درجة البكالوريوس في غير تخصص ) علم النفس( فيتم قبولهم بشرط الحصول  ونأما المتقدم
 .النفسي( )التوجيه واإلرشاد م على دبلو 

 ( في اختبار 65الحصول على درجة )قدرات العامة للجامعيين كشرط تقديم.ال 
  قسم.الو  الكليةجريها تالتي والمقابلة الشخصية يخضع المتقدم الختبارات المفاضلة 

 
 كلية العلوم اإلنسانيةببرامج الماجستير  –ثالثاً  

 
 ملحظات البرنامج القسم م
 طلب + طالبات التاريخ التاريخ 1
2 

 
 اللغة العربية

 طلب + طالبات اللغويات 

 طلب + طالبات األدب

 

 الشروط الخاصة بالكلية

  م ال يقل عن جيد.بتقدير عاالبكالوريوس درجة أن يكون المتقدم حاصًل على 

  القسم.و  الكليةجريها تالتي والمقابلة الشخصية يخضع المتقدم الختبارات المفاضلة 
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 كلية العلومببرامج الماجستير  –رابعاً 
 

 ملحظات البرنامج)التخصص( القسم م
 طلب + طالبات األحياء علوم الحياة 2

 
 الشروط الخاصة بالكلية

 
 على تقدير عام جيد. لً ( حاصطالبات -بأن يكون المتقدم )طل  

  القسم.و  الكليةجريها تالتي والمقابلة الشخصية يخضع المتقدم الختبارات المفاضلة 
  حد اختبارات اللغة االنجليزية حسب الدرجات التالية :أالحصول على- 

 الدرجة المطلوبة االختبار م

 444 (- TOEFL PBTالتوفل ) 1

 444 (- TOEFL ITBالتوفل ) 2

 32 (TOEFL - IBTالتوفل ) 3

 52 (SEPT) الكفايات  4

 3.5 (IELTS) إيليتس 5
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 كلية اللغات والترجمةب الماجستير رامجب –خامساً 

 
 ملحظات البرنامج)التخصص( القسم م
1  

 طالبات –طلب  الترجمة  اللغة اإلنجليزية
 طالبات –طلب  لغويات تطبيقية 2

 
 شروط الخاصة بالكليةال

 

  غة االنجليزية بتقدير عام جيدحاصًل على درجة البكالوريوس في اللالمتقدم أن يكون. 

  القسمو  الكليةجريها تالتي والمقابلة الشخصية يخضع المتقدم الختبارات المفاضلة . 

  .الحصول على اختبار القدرات العامة للجامعيين 

  نجليزية حسب الدرجات التالية :حد اختبارات اللغة االأالحصول على 

 

 الدرجة المطلوبة االختبار م
 454 (- TOEFL PBTالتوفل ) 1
 454 (- TOEFL ITBالتوفل ) 2
 45 (TOEFL - IBTالتوفل ) 3
 4 (IELTS) إيليتس 4
 67 (SEPT)ستيب  5

 

 كلية العلوم اإلدارية والماليةببرامج الماجستير  – سادساً 

 ملحظات لتخصص(البرنامج)ا القسم م

 طالبات -طلب  محاسبة مهنية المحاسبة 1
 

 الشروط الخاصة بالكلية

  المحاسبة، إدارة عامة، إدارة أعمال، إدارة مالية، تسويق، تمويل،أن يكون حاصًل على درجة البكالوريوس في 
 .تقدير عام جيدب التأمين، نظم المعلومات اإلدارية، االقتصاد، القانون التجاري والموارد البشرية

   القسمو  الكليةجريها تالتي والمقابلة الشخصية يخضع المتقدم الختبارات المفاضلة . 


