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 هـ4437/4438 جبامعة امللك خالد للعام اجلامعي شروط القبول يف برامج )املاجستري(

 (انتظام)

 الماجستير برامججميع  للقبول في شروط عامة
 .منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين على لً حاصسعودياً، أو  أن يكون المتقدم  -4

ا بتقدير )جيدجداً( به معترف أخرى أو من جامعةسعودية  جامعةشهادة الجامعية من يكون المتقدم حاصلً على ال أن  -2
 .على األقل

 .أن يكون حسن السيرة والسلوك والئقاً طبياً   -3

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

 .على الدراسة إذا كان موظفاً  هموافقة مرجع  -5 

 -: تياآل ط الكلياتتر شفتبول العامة إلى شروط الق باإلضافة
  برامج الماجستير بكلية الشريعة وأصول الدينأواًل: 

 ملحظات )التخصص( البرنامج  القسم م
4  

 

 الفقه
 طالبات –طلب  الفقه

 طلب األنظمة

 طالبات - طلب أصول الفقه أصول الفقه 2

 طالبات -طلب   عاصرةعقيدة والمذاهب المال  لمعاصرةاالعقيدة والمذاهب  3
 طالبات -طلب القرآن وعلومه القرآن وعلومه 4

 
 الشروط الخاصة بالكلية

 

  الحصول على درجة البكالوريوس في )تخصص الشريعة( من جامعة معترف بها,  (واألنظمة – الفقه) نامجييشترط للقبول في بر
 بشرط اجتياز المقررات التكميلية التي يقترحها القسم. لفقهفيقبلن في تخصص ا ويستثنى من ذلك خريجات الدراسات اإلسلمية

  الحصول على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة )تخصص الشريعة( أو كلية الدراسات  (أصول الفقه)امج نيشترط للقبول في بر
 قترحها القسم.القضائية, ويستثنى من ذلك خريجات الدراسات اإلسلمية بشرط اجتياز المقررات التكميلية التي ي

  في العلوم الشرعية )أصول  سعلى درجة البكالوريو  أن يكون المتقدم حاصلً  (هب المعاصرةالعقيدة والمذا)يشترط للقبول في برنامج
  حفظ ثلثة أجزاء من القرآن الكريم.الشريعة , والدراسات اإلسلمية(, مع و الدين , 

  التفسير ) -:التخصصات التاليةفي  سون المتقدم حاصًل على درجة البكالوريو أن يك (القرآن وعلومه)يشترط للقبول في برنامج
سلمية, , الدراسات القرآنية, الشريعة, أصول الدينوعلوم القرآن,  جزاء حفظ خمسة أمع  ,(الدراسات اإلسلميةالدعوة والثقافة اإلإ

 .الخامس البقرة إلى نهاية الجزءبداية سورة  من من القران الكريم

  ختبار التحريريار الحفظ مشروط باجتياز االبختال دخو . 

  األقسامجريها تالتي والمقابلة الشخصية يخضع المتقدم الختبارات المفاضلة , 
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 كلية التربيةب الماجستير برامج –انياً ث
 ملحظات التخصص()البرنامج القسم م
4  

 التدريس المناهج وطرق
 عامةالتدريس المناهج وطرق ال

 طرق تدريس العلوم المناهج و 
 طالبات –طلب 
 طالبات -طلب 

 طالبات -طلب  أصول التربية اإلسلمية والعامة التربية 2

 طالبات –طلب  توجيه وإرشاد نفسي علم النفس التربوي 3
 

 الشروط الخاصة بالكلية

 تخصص المناهج وطرق التدريس العامة: -4

  الرياضيات  –اللغة العربية  –)الدراسات اإلسلمية  -:في أحد التخصصات التالية حاصًل على درجة البكالوريوسأن يكون المتقدم
 .الحاسب األلي( –التربية الفنية  –اللغة اإلنجليزية  –االجتماعيات  –

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

  ن وجدت()إ األقسامجريها تالتي والمقابلة الشخصية ات المفاضلة يخضع المتقدم الختبار. 

 ( في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد 65الحصول على درجة )دنى.أ 

 
 :العلومتخصص المناهج وطرق التدريس  -2

 قتصاد المنزلي(.اال –الجيولوجيا  –األحياء  -الكيمياء -الحصول على درجة البكالوريوس في أحد فروع العلوم )الفيزياء 

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

  ن وجدت()إاألقسام جريها تالتي والمقابلة الشخصية يخضع المتقدم الختبارات المفاضلة. 

 ( في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى.65الحصول على درجة ) 
 

 أصول التربية اإلسلمية والعامة -3

  التخصصات المختلفة ىحدإعلى درجة البكالوريوس في أن يكون المقدم حاصًل. 
 أو الحصول على الدبلوم العام في التربية للخريجين من كليات غير تربوية. ,الحصول على شهادة تربوية 

  ن وجدت()إاألقسام ا جريهتالتي والمقابلة الشخصية يخضع المتقدم الختبارات المفاضلة. 
 ( في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى.65الحصول على درجة ) 
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 التوجيه واإلرشاد النفسي:

 في علم النفس البكالوريوس درجة حاصًل على  المتقدم أن يكون. 

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

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

  ن وجدت()إاألقسام جريها تالتي والمقابلة الشخصية يخضع المتقدم الختبارات المفاضلة. 

 ( في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد 65الحصول على درجة )دنى.أ 

 
 اإلنسانيةكلية العلوم ب الماجستير برامج –ثالثاً 

 
 
 
 
 
 

 
 الشروط الخاصة بالكلية

 . ( في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى65الحصول على درجة ) (الجغرافيا)ول في برنامج لقبليشترط  -4

 . ( في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى66الحصول على درجة ) (واألدب –اللغويات )للقبول في برنامجي يشترط  -2

 .األقسامجريها تي التوالمقابلة الشخصية يخضع المتقدم الختبارات المفاضلة  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحظات البرنامج القسم م
 طالبات -طلب  التاريخ التاريخ 4
 طالبات -طلب  الجغرافيا الجغرافيا 2

 

3  

 طالبات -طلب  اللغويات  لعربيةا اللغة

 طالبات -طلب  األدب
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 كلية العلومب الماجستير برامج – رابعاً 
 

 ملحظات البرنامج)التخصص( القسم م
 طالبات  –طلب  الكيمياء الكيمياء 4
 طالبات -طلب  الفيزياء الفيزياء 2

 طالبات –طلب  األحياء علوم الحياة 3

 طالبات –طلب  ياضياتر  الرياضيات 4
 

 خاصة بالكليةالشروط ال
 

 معدله عن  أاليقلوعلى ) ,5من 3,5 على األقل (جيد مرتفع)تقدير عام ب البكالوريوسعلى درجة  حاصلً  المتقدم أن يكون
  .(التخصص في مقررات (جيد جداً )

  األقسامجريها يالتي والمقابلة الشخصية يخضع المتقدم الختبارات المفاضلة. 

 القسم.  قترحهاييلية التي يشترط اجتياز جميع المقررات التكم 
  كحد أدنىالتالية   حسب الدرجات نجليزيةحد اختبارات اللغة اإلأالحصول على:- 

 الدرجة المطلوبة االختبار م

 32 (TOEFL - IBTالتوفل ) 4

 52 (STEB) الكفايات  2

 3.5 (IELTS) إيليتس 3

 

 ملحظه :
 .شركة توفل ، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة من المعاهد الخاصةالمقدم من  األساسي (TOEFL - IBT) التوفلــ يقبل 4
 المقدم من المجلس البريطاني، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة عن طريق المعاهد الخاصة.( IELTS)ـ يقبل اإليليتس 2
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 كلية اللغات والترجمةب الماجستير رامجب –خامساً 
 

 ملحظات ص(البرنامج)التخص القسم م
4  

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

 الشروط الخاصة بالكلية
  نجليزية.لى درجة البكالوريوس في اللغة اإلحاصًل عالمتقدم أن يكون 

  األقسامجريها يالتي والمقابلة الشخصية يخضع المتقدم الختبارات المفاضلة. 
 ى اختبار القدرات العامة للجامعيين.الحصول عل 

  كحد أدنىنجليزية حسب الدرجات التالية  حد اختبارات اللغة اإلأالحصول على: 

 الدرجة المطلوبة االختبار م
 566 (- TOEFL PBTالتوفل ) 4
 64 (TOEFL - IBTالتوفل ) 3
 5.5 (IELTS) إيليتس 4
 85 (STEB) الكفايات  5

 

 ملحظه :
 .المقدم من شركة توفل ، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة من المعاهد الخاصة األساسي (PBT - IBT) وفلالتــ يقبل 4
 المقدم من المجلس البريطاني، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة عن طريق المعاهد الخاصة.( IELTS)ـ يقبل اإليليتس 2
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 اإلدارية والماليةكلية العلوم ببرامج الماجستير  – سادساً 

 ملحظات البرنامج)التخصص( القسم م

 طالبات -طلب  محاسبة المحاسبة 4
 الشروط الخاصة بالكلية

  بتقدير عام جيدجداً. المحاسبةحاصًل على درجة البكالوريوس في المتقدم أن يكون 

  األقسامجريها تالتي والمقابلة الشخصية يخضع المتقدم الختبارات المفاضلة. 
 كحد أدنى  نجليزية حسب الدرجات التاليةاإل حد اختبارات اللغةأحصول على لا: 

 الدرجة المطلوبة االختبار م

 466 (- TOEFL PBTالتوفل ) 4
 32 (TOEFL - IBTالتوفل ) 2
 52 (STEB) الكفايات  3
 3.5 (IELTS) إيليتس 4

 ملحظه :
 .توفل ، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة من المعاهد الخاصة المقدم من شركة األساسي (PBT - IBT) التوفلــ يقبل 4
 المقدم من المجلس البريطاني، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة عن طريق المعاهد الخاصة.( IELTS)ـ يقبل اإليليتس 2

 


