
 

جبامعة امللك خالد للعام مدفوعة الرسوم  )املاجستري( برامج الدراسات العلياشروط القبول يف 

 ()طالب وطالبات هـ1441اجلامعي

 البرنامج : للقبول في عامةالشروط ال

 ., بتقدير ال يقل عن )جيد(بها الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف يكون المتقدم حاصاًل على الشهادة أن -1

 .والئقاً طبياً  ,أن يكون حسن السيرة والسلوك -2

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

 دفع الرسوم الدراسية المطلوبة قبل البدء في الدراسة. -4

 
 :تياآلتشترط  فإن الكلياتشروط العامة هذه الباإلضافة إلى و 

 أوالً: كلية الشريعة وأصول الدين
 

 طالبات الطالب البرنامج ) التخصص ( م

 متاح متاح ماجستير األنظمة )المهني( 1
 متاح متاح ماجستير الدعوة )المهني( 2

 

  (, ويجوز قبول المتقدمات الشريعة)يشترط للقبول في برنامج الماجستير األنظمة )المهني( الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص

 .خريجات تخصص )الدراسات اإلسالمية(

 شرعية وغير الشرعية(.يشترط للقبول في برنامج الماجستير الدعوة )المهني( الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات العلمية )ال 

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

 
 
 



 

 : كلية األعمالثانياً 
 طالبات الطالب 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

لتسويق إدارة أعمال, مالية, موارد بشرية, نظم معلومات إدارية, إدارة عامة, اارية والمالية وتحديدا في )تخصص العلوم اإلد

أما خالف التخصصات المذكورة أعاله فيشترط اجتياز ( , االقتصاددارة الصناعية, المحاسبةكترونية, اإلوالتجارة اإلل

 .المتقدم الفصل التكميلي بالمقررات التي يحددها القسم العلمي قبل البدء في البرنامج

 

  )الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال أو يشترط للقبول في برنامج الماجستير )إدارة األعمال األكاديمي

العلوم اإلدارية والمالية وتحديدا في )تخصص إدارة أعمال, مالية, موارد بشرية, نظم معلومات إدارية, إدارة عامة, التسويق 

ياز المتقدم الفصل أما خالف التخصصات المذكورة أعاله فيشترط اجتوالتجارة اإللكترونية, اإلدارة الصناعية, المحاسبة( 

 .التكميلي بالمقررات التي يحددها القسم العلمي قبل البدء في البرنامج

 

 أن يجتاز المتقدم اختبار ( إدارة األعمال التنفيذي -يشترط للقبول في برنامج الماجستير )تخصص إدارة األعمال األكاديمي

 %( على األقل.60القدرات العامة للجامعيين بنسبة )

  أحد التخصصات أو  في المحاسبةيشترط للقبول في برنامج الماجستير )المحاسبة المهنية( الحصول على درجة البكالوريوس

 .المالية واإلدارية

 



 

 : كلية الرتبيةثالثاً 
 

 طالبات الطالب البرنامج ) التخصص ( م

 متاح متاح )المهني( تقنيات التعليم 1
 متاح متاح التربية الخاصة )المهني( 2
 متاح متاح  القيادة التربوية التنفيذي 3

 

 أحد التخصصاتفي ( الحصول على درجة البكالوريوس المهني يشترط للقبول في برنامج الماجستير )تقنيات التعليم. 

  يشترط للقبول في برنامج الماجستير )التربية الخاصة المهني( الحصول على درجة البكالوريوس في أحد المسارات اآلتية: اإلعاقة

 العقلية, اإلعاقة البصرية, صعوبات التعلم. 

o  ة لخريجي كليات التربية غير المتخصصين في التربية الخاصة,الدبلوم المهني في التربية الخاصالحصول على  

o  في حالة رغبة المتقدم في تغيير المسار الذي حصل منه على درجة البكالوريوس أو الدبلوم المهني فعليه اجتياز عدد من

 المقررات التكميلية وفق الالئحة المنظمة.

 .يشترط للقبول في برنامج الماجستير )القيادة التربوية التنفيذي( الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات 

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

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

 

 

 

 

 



 

 : كلية علوم احلاسب اآليلرابعاً 
 

 طالبات الطالب البرنامج ) التخصص ( م

 متاح متاح )نظام المقررات( نظم المعلوماتماجستير  1
 غير متاح متاح )نظام المقررات( ماجستير هندسة الحاسب  2

 

 أو أي من تخصصاته الفرعية، ، اآللي الحصول على درجة البكالوريوس )انتظام( في علوم الحاسب

املطلوبة  ويحق للقسم إضافة مقررات التكميلية في حال أن املتقدم لم يستوف مقررات التخصص

 .أو ما يعادلها لاللتحاق بالبرنامج

  ( في اختبار القدرات العامة للجامعيين.60درجة )احلصول على 

  على أحد االختبارات املعتمدة في اللغة اإلنجليزية على النحو املبين في الجدول أدناه الحصو. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 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

 
 
 

 الدرجة االختبار

 45 ( ال تقل عنTOFEL-IBTدرجة التوفل على االنترنت )

 450 درجة التوفل الورقي ال تقل عن

 133 درجة التوفل على الحاسب ال تقل عن

 4.5 ال تقل عن (IELTS)درجة 



 

 : كلية اهلندسةخامساً 
 

 طالبات الطالب البرنامج ) التخصص ( م

 متاحغير  متاح الهندسة الميكانيكية )تخصص الطاقة المتجددة والبيئة(ماجستير  1
 غير متاح متاح هندسة السالمة والوقاية من الحرائق  ماجستير 2
 غير متاح متاح ماجستير إدارة المشاريع اإلنشائية 3

 
 آخر ذي , أو حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص بتقدير ال يقل عن )جيد( الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة

 صلة بتقدير ال يقل عن )جيدجدًا(

  ( في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى للقبول في جميع البرامج60على درجة )الحصول. 

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

 الدرجة المطلوبة االختبار م

 450 (- TOEFL PBTالتوفل ) 1
 53 (TOEFL - IBTالتوفل ) 2
 75 (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
 الخاصة.( المقدم من المجلس البريطاني, وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة عن طريق المعاهد IELTSـ يقبل اإليليتس )2

 
 
 


