شروط القبول يف برامج (املاجستري) جبامعة امللك خالد للعام اجلامعي 1441هـ

الشروط العامة للقبول في برامج الماجستير

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

 -2أن يكون المتقدم حاصلً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها بتقدير (جيدجداً)
على األقل.
 -3أن يكون حسن السيرة والسلوك ،والئقاً طبياً.
 -4أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.

 -5موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً.

وباإلضافة إلى هذه الشروط العامة فإن الكليات تشترط اآلتي-:
ً
أوال :الربامج املتاحة بكلية الشريعة وأصول الدين

م
1

القسم

البرنامج (التخصص)

ملحظات

الفقه

طلب – طالبات

األنظمة

طلب – طالبات

3

أصول الفقه

أصول الفقه

طلب  -طالبات

4

السنة وعلومها

السنة وعلومها

طلب  -طالبات

2

الفقه

 5العقيدة والمذاهب المعاصرة
6
7

القرآن وعلومه

العقيدة والمذاهب المعاصرة

طلب -طالبات

القرآن وعلومه

طلب -طالبات

الدراسات القرآنية المعاصرة

طلب

شروط القبول يف الربامج
م

.1
.2
.3

.4

.5
.6
.7

التخصص

شروط القبول للبرامج

 -1حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم.
القرآن وعلومه  -2أن يجتاز المتقدم اختبار القرآن الشفوي والمقابلة الشخصية.
 -3أن يكون المتقدم من خريجي كليات الشريعة وأصول الدين أو ما يعادلها.
السنة وعلومه  -1أن يكون المتقدم من خريجي كليات الشريعة وأصول الدين أو ما يعادلها.
 -1حفظ ثالثة أجزاء من القرآن الكريم.
العقيدة والمذاهب
 -2أن يجتاز المتقدم اختبار القرآن الشفوي.
المعاصرة
 -3أن يكون المتقدم من خريجي كليات الشريعة وأصول الدين أو ما يعادلها.
 -1أن يكون المتقدم من خريجي إحدى كليات الشريعة تخصص (الشريعة).
 -2يشترط في المتقدمات من خريجات الدراسات اإلسالمية اجتيازهن
الفقه
المقررات التكميلية التي يقررها القسم.
 -1أن يكون المتقدم من خريجي إحدى كليات الشريعة تخصص (الشريعة).
 -2يشترط في المتقدمات من خريجات الدراسات اإلسالمية اجتيازهن
األنظمة
المقررات التكميلية التي يقررها القسم.
 -1أن يكون المتقدم من خريجي إحدى كليات الشريعة تخصص (الشريعة).
أصول الفقه
الدراسات
القرآنية
المعاصرة

 -1أن يكون المتقدم من خريجي كليات الشريعة وأصول الدين أو ما يعادلها.

 -2حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم.
 -3اجتياز اختبار القرآن الكريم الشفوي ,والمقابلة الشخصية.
صفحة  1من 7

الشروط المشتركة لكل
البرامج
 -1أن ال يتجاوز المتقدم
مدة خمس سنوات من
تاريخ تخرجه في
مرحلة البكالوريوس.
 -2الحصول على درجة
( )65في اختبار
القدرات العامة
للجامعيين كحد أدنى
للقبول في جميع
البرامج.

ً
ثانيا – برامج املاجستري بكلية الرتبية
البرنامج (التخصص)

ملحظات

القسم

م

التربية في المناهج وطرق التدريس العامة

طلب – طالبات

التربية في المناهج وطرق تدريس العلوم

طلب  -طالبات

3

اإلدارة واإلشراف التربوي

التربية في اإلدارة واإلشراف التربوي

طلب – طالبات

4

علم النفس التربوي

التربية في التوجيه واإلرشاد النفسي

طلب – طالبات

5

تقنيات التعليم

تقنيات التعليم

طلب  -طالبات

6

التربية

أصول التربية اإلسلمية

طلب  -طالبات

التربية الخاصة  -اإلعاقة العقلية

طلب  -طالبات

1

المناهج وطرق التدريس

2

7
8
9

التربية الخاصة

التربية الخاصة  -اإلعاقة البصرية

طلب  -طالبات

التربية الخاصة  -صعوبات التعلم

طلب  -طالبات

شروط القبول يف الربامج

م

التخصص

1

التربية في
المناهج وطرق
التدريس العامة

2
3

4
5
6

7

شروط القبول للبرامج
أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات
التالية ( -:الدراسات اإلسالمية – اللغة العربية – اللغة اإلنجليزية –
الرياضيات – االجتماعيات – التربية الفنية – الحاسب اآللي – اقتصاد
منزلي ).

التربية في
المناهج وطرق
تدريس العلوم
التربية في اإلدارة
أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات.
واإلشراف
التربوي
أن يكون المتقدم حاصالً على البكالوريوس في تخصص علم النفس
التربية في
بالنسبة لغير المتخصصين في علم النفس فيجب أن يكون حاصالً على
التوجيه واإلرشاد
بكالوريوس تربوي ودبلوم توجيه وإرشاد نفسي على أال يقل التقدير عن
النفسي
جيد جداً للبكالوريوس .
أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات.
تقنيات التعليم
أصول التربية
أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات.
اإلسالمية
 أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في التربية الخاصةفي أحد المسارات التالية ( اإلعاقة العقلية -اإلعاقة البصرية -صعوبات
التعلم).
ً
 أو يكون حاصال علي الدبلوم المهني في التربية الخاصة لخريجيكليات التربية غير المتخصصين في التربية الخاصة.
التربية الخاصة
 أو يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصاتمع الحصول على الشهادة التربوية ,أو الدبلوم العام في التربية ,مع
الحصول على الدبلوم المهني في التربية الخاصة.
أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات
التربوية التالية ( -:الفيزياء -الكيمياء -األحياء – علم األرض).

صفحة  2من 7

الشروط المشتركة لكل البرامج

 -1الحصول على شهادة
تربوية ,أو الحصول على
الدبلوم العام في التربية
للخريجين من كليات غير
تربوية لجميع البرامج.
 -2الحصول على درجة ()70
في اختبار القدرات العامة
للجامعيين كحد أدنى
للقبول في جميع البرامج.

ً
ثالثا – برامج املاجستري بكلية العلوم اإلنسانية
م

القسم

البرنامج

ملحظات

1

التاريخ

التاريخ

طلب  -طالبات

2

الجغرافيا

الجغرافيا

طلب  -طالبات

3

اللغة العربية

اللغويات

طلب  -طالبات

األدب

طلب – طالبات

اإلعلم واالتصال  -الصحافة التلفزيونية

طلب – طالبات

اإلعلم واالتصال  -اتصال األزمات

طلب – طالبات

اإلعلم واالتصال  -اإلعلم السياحي

طلب – طالبات

4
5
6

اإلعلم واالتصال

7

 يشترط للقبول في برنامج (التاريخ) أن يكون المتقدم حاصلً على درجة البكالوريوس تخصص التاريخ ،والحصول على درجة ( )60في اختبار
القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى
 يشترط للقبول في برنامج (الجغرافيا) أن يكون المتقدم حاصلً على درجة البكالوريوس في تخصص الجغرافيا ،والحصول على درجة ( )65في

اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى ،والحصول على أحد اختبارات اللغة اإلنجليزية حسب الدرجات التالية كحد أدنى:



م

االختبار

الدرجة المطلوبة

1

التوفل ()IBT - TOEFL

19

2

الكفايات ()STEP

37

3

إيليتس ()IELTS

3

يشترط للقبول في برنامجي (األدب  -اللغويات) أن يكون المتقدم حاصلً على درجة البكالوريوس في تخصص اللغة العربية وآدابها ,الحصول
على 60درجة في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى.



يشترط للقبول في برنامجي (الصحافة التلفزيونية ،اتصال األزمات) الحصول على شهادة البكالوريوس في تخصص اإلعالم ،الحصول
على 60درجة في اختبار القدرات العامة للجامعين كحد أدنى ,تقديم شهادة توفل أو آيلتس أو كفايات اللغة اإلنجليزية
(للمفاضلة).



يشترط للقبول في برنامج (اإلعلم السياحي) الحصول على شهادة البكالوريوس في تخصص اإلعالم ،أو في أحد التخصصات
األخرى ،الحصول على 60درجة في اختبار القدرات العامة للجامعين كحد أدنى ,تقديم شهادة توفل أو آيلتس أو كفايات
اللغة اإلنجليزية(للمفاضلة).



اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها األقسام.

صفحة  3من 7

ً

رابعا – برامج املاجستري بكلية العلوم
م

القسم

البرنامج (التخصص)

ملحظات

1

الكيمياء

الكيمياء

طلب – طالبات

2

الفيزياء

الفيزياء

طلب  -طالبات

3

األحياء

األحياء

طلب – طالبات

4

الرياضيات

رياضيات

طلب – طالبات

 يشترط للقبول في برنامج (الكيمياء) أن يكون المتقدم حاصلً على درجة البكالوريوس في تخصص الكيمياء.
 يشترط للقبول في برنامج (الفيزياء) أن يكون المتقدم حاصلً على درجة البكالوريوس في تخصص الفيزياء.
 يشترط للقبول في برنامج (األحياء) أن يكون المتقدم حاصلً على درجة البكالوريوس في تخصص األحياء.
 يشترط للقبول في برنامج (الرياضيات) أن يكون المتقدم حاصلً على درجة البكالوريوس في تخصص الرياضيات.
 يخضع المتقدم الختبارات المفاضلة والمقابلة الشخصية التي تجريها األقسام.
 يشترط اجتياز جميع المقررات التكميلية التي يقترحها القسم.
 الحصول على أحد اختبارات اللغة اإلنجليزية حسب الدرجات التالية كحد أدنى-:

م

االختبار

الدرجة المطلوبة

1

التوفل ()IBT - TOEFL

53

2

الكفايات ()STEP

75

3

إيليتس ()IELTS

4.5

ملحوظة :

 1ـ يقبل التوفل ( )IBT - TOEFLاألساسي المقدم من شركة توفل  ،وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة من المعاهد الخاصة.
2ـ يقبل اإليليتس ( )IELTSالمقدم من المجلس البريطاني ،وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة عن طريق المعاهد الخاصة.

صفحة  4من 7

خامسا – برامج املاجستري بكلية اللغات والرتمجة
م
1
2

القسم
اللغة اإلنجليزية

البرنامج (التخصص)

ملحظات

ماجستير اآلداب في الترجمة

طلب – طالبات

ماجستير اآلداب في اللغويات التطبيقية

طلب – طالبات

 أن يكون المتقدم حاصلً على درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية.
 الحصول على درجة ( )65في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى.
 الحصول على أحد اختبارات اللغة اإلنجليزية حسب الدرجات التالية كحد أدنى:
م

االختبار

الدرجة المطلوبة

1

التوفل ()IBT - TOEFL

79

2

إيليتس ()IELTS

6

3

الكفايات ))STEP

92

ملحوظة :

 1ـ يقبل التوفل ( )IBT - PBTاألساسي المقدم من شركة توفل  ،وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة من المعاهد الخاصة.

2ـ يقبل اإليليتس ( )IELTSالمقدم من المجلس البريطاني ،وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة عن طريق المعاهد الخاصة.

ً

سادسا – برامج املاجستري بكلية األعمال
م

القسم

البرنامج (التخصص)

ملحظات

1

المحاسبة

محاسبة

طلب  -طالبات

 أن يكون المتقدم حاصلً على درجة البكالوريوس في المحاسبة.
 يخضع المتقدم الختبارات المفاضلة والمقابلة الشخصية التي تجريها األقسام.
 الحصول على أحد اختبارات اللغة اإلنجليزية حسب الدرجات التالية كحد أدنى:
م

االختبار

الدرجة المطلوبة

1

التوفل ()IBT - TOEFL

32

2

إيليتس ()IELTS

3.5

3

الكفايات ()STEP

52

ملحوظة :

 1ـ يقبل التوفل ( )IBT - PBTاألساسي المقدم من شركة توفل  ،وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة من المعاهد الخاصة.
2ـ يقبل اإليليتس ( )IELTSالمقدم من المجلس البريطاني ،وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة عن طريق المعاهد الخاصة.
صفحة  5من 7

ً

سابعا – برامج املاجستري بكلية اهلندسة
م

القسم

البرنامج (التخصص)

ملحظات

1

الهندسة الكيميائية

ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية

طلب

2

الهندسة الكهربائية

ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية

طلب

 أن يكون المتقدم حاصلً على درجة البكالوريوس في الهندسة بتقدير عام ال يقل عن جيد مرتفع (بشرط أن يكون تقديره (جيدجدا) في
التخصص).
 حصول المتقدم من التخصصات األخرى ذات الصلة على شهادة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن (جيد جداً).
 الحصول على درجة ( )60في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى.
 حصول المتقدم على درجة ال تقل عن ما هو مدون في الجدول أدناه أو ما يعادله للقبول من االختبارات المعتمدة في اللغة اإلنجليزية ،ويعفى
من هذا الشرط الحاصلين على مؤهل بكالوريوس من جامعة في دولة ناطقة باللغة اإلنجليزية مثل ( :أمريكا ،بريطانيا ،كندا ،استراليا).
م

االختبار

الدرجة المطلوبة

1

التوفل ()IBT - TOEFL

53

2

إيليتس ()IELTS

4.5

3

الكفايات ()STEP

75

ً

ثامنا – برامج املاجستري بكلية العلوم الطبية التطبيقية
م

القسم

البرنامج (التخصص)

ملحظات

1

العلوم الطبية التطبيقية

علوم المختبرات اإلكلينيكية

طلب  -طالبات

 يشترط حصول الطالب على درجة البكالوريوس في تخصص علوم المختبرات اإلكلينيكية.
 اجتياز االختبار التحريري بالقسم.
 يشترط حصول الطالب على  65كحد أدنى في اختبار القدرات للجامعيين.

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

االختبار

الدرجة المطلوبة

1

التوفل ()IBT - TOEFL

32

2

إيليتس ()IELTS

3.5

3

الكفايات ()STEP

52

صفحة  6من 7

ً

تاسعا – برامج املاجستري بكلية علوم احلاس

الآي

م

القسم

البرنامج (التخصص)

ملحظات

1

علوم الحاسب

ماجستير علوم الحاسب

طلب – طالبات

2

نظم المعلومات

ماجستير نظم المعلومات

طلب  -طالبات

3

هندسة الحاسب

ماجستير هندسة الحاسب

طلب

 يشترط للقبول في برنامجي (علوم الحاسب  ،نظم المعلومات) أن يكون المتقدم حاصلً على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب ،أو نظم
المعلومات ،وتكنولوجيا المعلومات.
 يشترط للقبول في برنامج (هندسة الحاسب) أن يكون المتقدم حاصلً على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب ،الهندسة اإللكترونية
أو الكهربائية( ،مسار هندسة الحاسب) ،أو االتصاالت والشبكات.
 يشترط حصول الطالب على  70كحد أدنى في اختبار القدرات للجامعيين.

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

االختبار

الدرجة المطلوبة

1

التوفل ()IBT - TOEFL

61

2

إيليتس ()IELTS

5

3

الكفايات ()STEP

83

صفحة  7من 7

