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الشروط المطلوب تحقيقها للقبول لبرامج الدراسات العليا 

 اأن يكون املتقدم �سعوديًا اأ و على منحة ر�سمية للدرا�سات العليا اإذا كان من غري ال�سعوديني.

 اأن يكون املتقدم حا�ساًل على ال�سهادة اجلامعية من جامعة �سعودية اأو من جامعة اأخرى معرتف بها.

 اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك والئقًا طبيًا.

 اأن يقدم تزكيتني علميتني من اأ�ساتذة �سبق لهم تدري�سه.

 موافقة مرجعه على الدرا�سة اإذا كان موظفًا.

متى دعت  اال�ستثناء من ذلك  ويجوز ملجل�س اجلامعة  التام  التفرغ  الدكتوراه  درا�سة  االأ�سل يف   
لذلك. احلاجة 

 يجوز للق�سم املخت�س اأن ي�سرتط لقبول الطالب يف مرحلتي املاج�ستري والدكتوراه اجتياز عدد من 
املقررات التكميلية من مرحلة �سابقة.

اأواًل: املاج�ستري:

 احل�سول على درجة ) ٧٠ ( يف اختبار القدرات العامة للجامعيني كحد اأدنى، وي�ستثنى من ذلك 
طلبة املنح اخلارجية.

ثانيًا: الدكتوراه:

 )IELTS( درجات ) ( اأو ) 4 TOFEL – IBT  ( درجة يف اختبار ) احل�سول على حد اأدنى ) 4٥ 
تخ�س�سات  ذلك  من  وي�ستثنى  اأعلى،  درجة  الق�سم  ي�سرتط  مامل   )STEP( درجة   )  ٦٠  ( اأو 

الدرا�سات القراآنية، الدرا�سات االإ�سالمية، اللغة العربية، والتاريخ االإ�سالمي.
 احل�سول على درجة ) ٧٠ ( يف اختبار القدرات العامة للجامعيني كحد اأدنى وي�ستثنى من ذلك 

طلبة املنح اخلارجية.

 ن�سر ورقة علمية اأو تقدمي قبول الن�سر يف جملة علمية حمكمة �سمن �سروط القبول يف برامج الدكتوراه 
للكليات االإن�سانية، و�سمن �سروط املفا�سلة للقبول يف برامج الدكتوراه لكليات اجلامعة االأخرى.

دليل  فهر�س  )انظر  العليا  الدرا�سات  بربامج  للقبول  االأكادميية  االأق�سام  �سروط  على  االطالع   
.)٥ �سفحة  القبول  �سروط 

تحقيق شروط 
الالئحة الموحدة 
للدراسات العليا:

1

تحقيق شروط 
جامعة الملك 

سعود للتقديم:

2

تحقيق شروط 
القسم المراد 
التقديم عليه

3
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٧تنبيهات عامة للمتقدمين

٨شروط القبول ببرامج الماجستير والدكتوراه للكليات اإلنسانية

1٩-  كلية اآلداب

2١٥-  كلية الحقوق والعلوم السياسية

3١٧-  كلية التربية

4٢٨-   كلية السياحة واآلثار

5٢٩-  كلية علوم الرياضة والنشاط البدني

6٣١-  معهد اللغويات العربية

7٣٢-  كلية اللغات والترجمة

٣4شروط القبول ببرامج الماجستير والدكتوراه للكليات العلمية

8٣٥-  كلية العمارة والتخطيط

9٣٧-  كلية الهندسة

104٣-  كلية العلوم

11٥١-  كلية علوم األغذية والزراعة

12٥٨-  كلية علوم الحاسب والمعلومات

13٦٦-  كلية إدارة األعمال
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٧١شروط القبول ببرامج الماجستير والدكتوراه للكليات الصحية 

14٧٢-  كلية الصيدلة

15٧٧-  كلية الطب

16٧٩-  كلية طب األسنان

17٨٠-   كلية التمريض

18٨٢-  كلية العلوم الطبية التطبيقية

٨٥  شروط القبول ببرامج الدراسات العليا المشتركة 

19٨٦- ماجستير العلوم في العلوم البيئية

20٨٦- ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة
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تنبيهات عامة للمتقدمين

1.  عند الت�سجيل الختبارات اللغة االإجنليزية و GRE يرجى اإ�سافة رمز الـجامعة كما يلي:

رمز جامعة امللك �سعود

King Saud University Code

IELTSTOEFL
GRE

)General & Subject test(

Designated Institute )DI( codeOrganization IDDesignated Institute )DI( code

١4٧٠٨٠٧4٩٨٢١٠١

2.  اختبارات اللغة االإجنليزية املعتمدة والدرجات املعادلة لها:

STEPIELTS
TOEFL

Internet-Based )IBT(Paper-Based )PBT(

١٠٠٧٩4٥٨٧

٩٧٦.٥٧٩٥٥٠

٨٣٦٦١٥٠٠

٧٥٥.٥٥٣4٧٥

٦٧٥٥١4٦٦

٦44.٥4٨4٥٨

٦٠44٥4٥٠

٥٦٣.٥٣٩4٢٥

٥٢٣٣٢4٠٠
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�شروط القبول
لربامج املاج�شتري 
والدكتوراه للكليات 

الإن�شانية

1
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كـلــيـــــــة اآلداب

�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

اللغة 
العربية 
واآدابها

ماج�ستري االآداب 
يف اللغة العربية

١. اأن يكون املتقدم حا�ساًل على �سهادة البكالوريو�س بنظام 
من  واآدابها  العربية  اللغة  تخ�س�س  يف  )االنتظام( 
جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من 
وزارة التعليم  ، بتقدير ال يقل عن )جيد جدًاً(، ومبعدل 

تراكمي ال يقل عن )٣.٧٥ من ٥( اأو ما يعادله.
ال تقبل �سهادات املتقدمني من كليات املعلمني )م�سار   .٢
قبول خريجي  النظر يف  االبتدائي(، وميكن  التعليم 
املتقدمني  واإخ�ساع  والثانوي  املتو�سط  التعليم  م�سار 

اإن دعت احلاجة. تكميلية  ملقررات 
اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم،   .٣
ويحقق احلد االأدنى من الدرجة وفق ما حتدده وحدة 

العليا. الدرا�سات 

دكتوراه الفل�سفة 
يف اللغة العربية 

واآدابها

املاج�ستري  �سهادة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .١
بنظام )االنتظام( يف تخ�س�س اللغة العربية واآدابها 
من جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها 
من وزارة التعليم  بتقدير ال يقل عن )جيد جدًاً( اإذا 
كانت من جامعة متنحها بتقدير، ومبعدل ال يقل عن 

)٣.٧٥ من ٥( اأو ما يعادله.

املاج�ستري  على  احلا�سلني  الطالب  معدل  يقل  اأال   .٢
يعادله. ما  اأو   )٥ من   4.٧٥( عن  املقررات  بنظام 

من  للتاأكد  الق�سم  قبل  من  املاج�ستري  ر�سالة  قراءة   .٣
للق�سم. يقدمه  ملا  املتقدم  قابلية 

يعقده  الذي  التحريري  االختبار  املتقدم  اجتياز   .4  
ما  وفق  الدرجة  من  االأدنى  احلد  ويحقق  الق�سم، 

العليا الدرا�سات  وحدة  حتدده 
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

التاريخ

ماج�ستري االآداب يف 
التاريخ

ماج�ستري االآداب 
يف التاريخ الوطني 

للمملكة العربية 
ال�سعودية

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف   .١
اأخرى  اأي جامعة  اأو  �سعود  امللك  التاريخ من جامعة 
مو�سى بها من وزارة التعليم  مبعدل تراكمي ال يقل 

عن جيد مرتفع )٣.٢٥ من ٥(.

ميكن قبول تخ�س�سات العلوم االإن�سانية ذات العالقة   .٢
بتقدير ال يقل عن جيد جدًاً.

اجتياز املتقدم امتحان التوفل الورقي بدرجة ال تقل   .٣
املتقدم  ح�سول  حالة  ويف  يعادله  ما  اأو   )4٠٠( عن 
فيما ال يقل عن )٣٥٠( درجة يف التوفل الورقي اأو ما 
يعادله فللق�سم التو�سية بقبوله ب�سرط اجتياز املقرر 
)٠٥٦ جنم ( قبل البدء يف درا�سة برنامج الدرا�سات 

العليا.

اجتياز االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم.  .4

دكتوراه الفل�سفة 
يف التاريخ

يف . ١ املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
اأخرى  اأي جامعة  اأو  �سعود  امللك  التاريخ من جامعة 
مو�سى بها من  وزارة التعليم  بتقدير ال يقل عن جيد 

بتقدير. اإذا كانت من جامعة متنحها  جدًاً 

يف . ٢ املاج�ستري  درجة  على  احلا�سلني  قبول  ميكن 
االإن�سانية ذات العالقة مبعدل ال  العلوم  تخ�س�سات 

. يعادلها  ما  اأو   )٥ من   4( عن  يقل 

اجتياز االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم.. ٣

ب
آلدا

ة ا
لي

ك
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

اجلغرافيا

ماج�ستري االآداب 
يف نظم املعلومات 

اجلغرافية

ماج�ستري االآداب يف 
اجلغرافيا 

البكالوريو�س  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .١
اأو  اجلغرافيا  يف  االنت�ساب(  اأو  )االنتظام  بنظام 
�سعود  امللك  العالقة من جامعة   ذات  التخ�س�سات 
التعليم   وزارة  من   بها  مو�سى  اأخرى  جامعة  اأي  اأو 

جدًاً(. جيد   ( عن  يقل  ال  بتقدير 

يجوز قبول احلا�سلني على تقدير جيد مرتفع )٣.٢٥   .٢
من ٥( .

اجتياز االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم  .٣

دكتوراه الفل�سفة 
يف اجلغرافيا

يف . ١ املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
التخ�س�سات ذات العالقة من جامعة   اأو  اجلغرافيا 
امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من وزارة 
اإذا كانت من  التعليم   بتقدير ال يقل عن جيد جدًاً 

بتقدير. متنحها  جامعة 

اجتياز االمتحان التحريري الذي يجريه الق�سم.. ٢

ب
آلدا

ة ا
لي

ك
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

الدرا�سات 
االجتماعية

 ماج�ستري االآداب 
يف اخلدمة 
االجتماعية

 ماج�ستري االآداب 
يف علم االجتماع

البكالوريو�س . ١ درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
بنظام االنتظام من جامعة معرتف بها بتقدير )جيد 

جدًاً( فما فوق .

لغري . ٢ تكميلية  مواد  ويعطى  تخ�س�س  اأي  يقبل 
. ملتخ�س�س ا

اجتياز االختبار التحريري املرتبط بالتخ�س�س.. ٣

دكتوراه يف 
الدرا�سات 

االجتماعية )علم 
االجتماع/ اخلدمة 

االجتماعية(

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة املاج�ستري بنظام . ١
االنتظام من جامعة معرتف بها يف تخ�س�س )علم 
الرتبية،  نف�س،  علم  اجتماعية،  خدمة  اجتماع، 
االأطفال،  ريا�س  االأنرثوبولوجيا،  اخلا�سة،  الرتبية 
ال�سريعة،  ال�سيا�سية،  العلوم  االإدارية،  العلوم 
القانون، االإعالم، االإر�ساد الزراعي واملجتمع الريفي 
)جيد  بتقدير  فقط«(  االجتماع  علم  »لتخ�س�س 
بتقدير.   متنحها  جامعة  من  كانت  اإذا  فوق  فما  جدًاً( 

اجتياز االختبار التحريري املرتبط بالتخ�س�س.. ٢

ب
آلدا

ة ا
لي

ك
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

اللغة 
االإجنليزية 

واأدبها

ماج�ستري 
االآداب يف اللغة 

االإجنليزية واآدابها 
)االأدب(

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف . ١
اللغة االإجنليزية واآدابها اأو التخ�س�سات ذات العالقة 
من جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها 
من قبل وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن )جيد جدًاً(.

اختبار . ٢ يف   )٦.٥( عن  تقل  ال  درجة  على  احل�سول 
االأكادميي. االآيلت�س 

اجتياز االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.. ٣

ماج�ستري االآداب 
يف اللغويات 

التطبيقية

البكالوريو�س . ١ درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
ذات  التخ�س�سات  اأو  واآدابها  االإجنليزية  اللغة  يف 
اأخرى  اأي جامعة  اأو  �سعود  امللك  العالقة من جامعة 
مو�سى بها من قبل وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن 

جدًاً(. )جيد 

اختبار . ٢ يف   )٦.٥( عن  تقل  ال  درجة  على  احل�سول 
االآيلت�س االأكادميي اأو ما يعادلها، على اأال تقل الدرجة 

يف الكتابة والقراءة واملحادثة عن )٦.٥(.

اجتياز االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.. ٣

دكتوراه الفل�سفة 
يف اللغويات 

التطبيقية

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة املاج�ستري يف اللغة . ١
االإجنليزية واآدابها اأو التخ�س�سات ذات العالقة من 
جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من 
قبل وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن )جيد جدًاً( اإذا 

كانت من جامعة متنحها بتقدير.

اختبار . ٢ يف   )٧( عن  تقل  ال  درجة  على  احل�سول 
القراءة  يف  الدرجة  تقل  اأال  على  االأكادميي  االآيلت�س 

.)٧( عن  واملحادثة  والكتابة 

اجتياز االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.. ٣

ب
آلدا

ة ا
لي

ك
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

االإعالم

ماج�ستري االآداب 
يف االإعالم

البكالوريو�س . ١ درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
جدًاً(. )جيد  عن  يقل  ال  مبعدل  االنتظام  بنظام 

دكتوراه الفل�سفة 
يف االت�سال 

واالإعالم الرقمي

يف . ١ املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
اأخرى  اأي جامعة  اأو  االإعالم من جامعة امللك �سعود 
جدًاً(  )جيد  بتقدير  التعليم  وزارة  من  بها  مو�سى 

بتقدير. متنحها  جامعة  من  كانت  اإذا  فاأعلى، 

وحدة . ٢ �ستعقده  الذي  التحريري  االختبار  اجتياز 
الق�سم. يف  العليا  الدرا�سات 

علم 
املعلومات

ماج�ستري االآداب 
يف علوم املكتبات 

واملعلومات

البكالوريو�س . ١ درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
اأو  املعلومات  علوم  تخ�س�س  يف  االنتظام  بنظام 
اأي  اأو  �سعود  امللك  جامعة  من  واملعلومات  املكتبات 
جامعة اأخرى مو�سى بها من  وزارة التعليم ، بتقدير 

.)٥ من   ٣.٢٥( مرتفع  جيد  عن  يقل  ال 

يجوز قبول احلا�سلني على تقدير )جيد( مبعدل ال يقل عن . ٢
)٣ من ٥( اأو ما يعادله، ب�سرط اأال يقل تقديره مبقررات 

التخ�س�س يف مرحلة البكالوريو�س عن )جيد جدًاً(.

البكالوريو�س بنظام . ٣ يجوز قبول احلا�سلني على درجة 
جامعة  من  العالقة  ذات  التخ�س�سات  من  االنتظام 
امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من  وزارة 
التعليم  بتقدير ال يقل عن جيد مرتفع )٣.٢٥ من ٥( .

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة ال تقل عن )4٥( . 4
 )TOEFL-IBT( االإنرتنت  على  التوفل  اختبار  يف 
املتقدم فيما ال يقل  يعادله، ويف حالة ح�سول  اأو ما 
TOE-( االإنرتنت على  التوفل  اختبار  ٣٢( يف  )عن 
بقبوله  التو�سية  فللق�سم   ، يعادله  ما  اأو   )FL-IBT

يف  البدء  قبل  جنم(   ٠٥٦( املقرر  اجتياز  ب�سرط 
العليا. الدرا�سات  برنامج  درا�سة 

ب
آلدا

ة ا
لي

ك
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كلية الحقوق والعلوم السياسية

�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

العلوم 
ال�سيا�سية

ماج�ستري 
االآداب يف العلوم 

ال�سيا�سية

البكالوريو�س . ١ درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
قبول  ويجوز  فوق،  فما  جدًاً(  )جيد  بتقدير  )انتظامًا( 
املتخ�س�سني يف العلوم ال�سيا�سية احلا�سلني على تقدير 
)جيد  تقدير  على  ح�سولهم  ب�سرط  فوق  فما  )جيد( 

التخ�س�س. مواد  يف  جدًاً( 

)جيد . ٢ تقدير  على  احلا�سلني  املتخ�س�سني  غري  قبول 
ملجموعة  درا�ستهم  ب�سرط  بالربنامج  فوق  فما  جدًاً( 

الق�سم. من  املحددة  التكميلية  املواد 

ولي�س . ٣ مفا�سلة  �سرط  االإجنليزية  اللغة  اإجادة  اعتبار 
قبول. �سرط 

)اإن . 4 الق�سم  يعقده  الذي  التحريري  االختبار  اجتياز 
وجد(.

-

دكتوراه الفل�سفة يف 
العلوم ال�سيا�سية

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة املاج�ستري يف العلوم . ١
من  العالقة  ذات  االإن�سانية  التخ�س�سات  اأو  ال�سيا�سية 
من  بها  مو�سى  اأخرى  اأي جامعة  اأو  �سعود  امللك  جامعة 
وزارة التعليم  بتقدير )جيد جدًاً( اإذا كانت من جامعة 

بتقدير. متنحها 

اجتياز اختبار اللغة االإجنليزية )IELTS( بدرجة ال تقل . ٢
عن )٥(.

قبول من لديه لغة اأجنبية اأخرى كلغة اأم اأو حا�سل على . ٣
اإجادة  اإلى  باالإ�سافة  فيها  متخ�س�سة  جامعية  �سهادة 

العربية.  اللغة 

)اإن . 4 الق�سم  يعقده  الذي  التحريري  االختبار  اجتياز 
وجد(.

-
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

القانون 
ماج�ستري القانون اخلا�س

يف القانون اخلا�س

البكالوريو�س . ١ درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
)انتظامًا( يف القانون اأو االأنظمة اأو احلقوق  اأو ال�سريعة 

االأقل. على  جدًاً(  )جيد  بتقدير  الفقه  اأو 

يف . ٢ الق�سم  يجريها  التي  التحريرية  االختبارات  اجتياز 
املتقدم. تخ�س�س 

القانون 
ماج�ستري القانون العام

يف القانون العام

البكالوريو�س . ١ درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
)انتظامًا( يف القانون اأو االأنظمة اأو احلقوق  اأو ال�سريعة 

االأقل. على  جدًاً(  )جيد  بتقدير  الفقه  اأو 

يف . ٢ الق�سم  يجريها  التي  التحريرية  االختبارات  اجتياز 
املتقدم. تخ�س�س 

ية
س

سيا
م ال

لو
لع

 وا
وق

حق
ة ال

لي
ك
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كــلــيـــة الـتـربـــيــــــة

�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

الدرا�سات 
االإ�سالمية

ماج�ستري 
الدرا�سات 

االإ�سالمية ) ال�ُسنة 
وعلومها/ الفقه 

واأ�سوله/ العقيدة(

يف . ١ البكالوريو�س  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
فاأعلى.                                     جدًاً(  )جيد  بتقدير  االإ�سالمية  الدرا�سات 

حفظ خم�سة اأجزاء من القراآن الكرمي.. ٢

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.. ٣

ولي�س . 4 باالنتظام  املطلوبة  املوؤهالت  جميع  تكون  اأن 
ُبعد. عن  اأو  باالنت�ساب 

دكتوراه الدرا�سات 
االإ�سالمية يف 

)الفقه واأ�سوله/ 
العقيدة/ التف�سري 
واحلديث »احلديث 

فقط«(

يف . ١ البكالوريو�س  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
فاأعلى. جدًاً(  )جيد  بتقدير  االإ�سالمية   الدرا�سات 

يف . ٢ املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
التخ�س�س الدقيق للم�سار املتقدم عليه )فقه واأ�سوله، 

فاأعلى. جدًاً(  جيد   ( بتقدير  حديث(  عقيدة، 

حفظ ع�سرة اأجزاء من القراآن الكرمي.. ٣

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.. 4

ولي�س . ٥ باالنتظام  املطلوبة  املوؤهالت  جميع  تكون  اأن 
ُبعد. عن  اأو  باالنت�ساب 
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

علم النف�س

ماج�ستري االآداب 
يف علم النف�س 

)علم نف�س 
تربوي/النمو- 
املجموعة )ب( 

النمو(

بكالوريو�س/ علم . ١ املتقدم حا�ساًل على درجة  اأن يكون 
 ٣.٧٥( ومبعدل  فاأعلى،  جدًاً(  )جيد  بتقدير  النف�س  

فاأعلي.  )٥ من 

التخ�س�س )علم . ٢ ذا خربة يف جمال  املتقدم  يكون  اأن 
املعيدين. وي�ستثنى  عام  ملدة   ) النف�س 

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.. ٣

ولي�س . 4 باالنتظام  املطلوبة  املوؤهالت  جميع  تكون  اأن 
ُبعد. عن  اأو  باالنت�ساب 

دكتوراه الفل�سفة 
يف علم النف�س 
)علم النف�س 

االإر�سادي(

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س / علم . ١
 ٣.٧٥( ومبعدل  فاأعلى،  جدًاً(  )جيد  بتقدير  النف�س  

من ٥( فاأعلي، ما عدا ما يلي:

بكالوريو�س 	  يقبل  االجتماعي  النف�س  علم  م�سار 
اجتماع. وعلم  اجتماعية  خدمة 

ريا�سيات 	  بكالوريو�س  يقبل  والتقومي  القيا�س  م�سار 
واإح�ساء.

 اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة املاج�ستري / علم ٢. 
النف�س بتقدير )جيد جدًاً( فاأعلى.

اختبار . ٣ يف   )٥٠٠( عن  تقل  ال  درجة  على  احل�سول 
يعادلها. ما  اأو   )TOEFL – PBT(

اأن يكون املتقدم ذا خربة يف جمال التخ�س�س )علم . 4
واملحا�سرين. املعيدين  وي�ستثنى  عام  ملدة   ) النف�س 

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.. ٥

ولي�س . ٦ باالنتظام  املطلوبة  املوؤهالت  جميع  تكون  اأن 
ُبعد. عن  اأو  باالنت�ساب 

ية
رب

الت
ة 

لي
ك
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

الطفولة 
املبكرة

ماج�ستري االآداب 
يف تربية الطفولة 

املبكرة

يف . ١ بكالوريو�س  درجة  على  حا�سلة  املتقدمة  تكون  اأن 
جمال تربية الطفولة املبكرة اأو ريا�س االأطفال مبعدل 

فاأعلي. )4من٥( 

الطفولة . ٢ تربية  جمال  يف  خربة  ذا  املتقدمة  تكون  اأن 
اأو ريا�س االأطفال ملدة �سنتني - مبا فيها �سنة  املبكرة 

املعيدات. وي�ستثني  التقدم- 

يجريه . ٣ الذي  التحريري  االختبار  املتقدمة  اجتياز 
. لق�سم ا

ولي�س . 4 باالنتظام  املطلوبة  املوؤهالت  جميع  تكون  اأن 
ُبعد. عن  اأو  باالنت�ساب 

-

ال�سيا�سات 
الرتبوية

ماج�ستري االآداب 
يف الرتبية ) اأ�سول 

الرتبية - تعليم 
الكبار والتعليم 

امل�ستمر(

بكالوريو�س . ١ درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
جيد  بتقدير  تربوي،  دبلوم  مع  تربوي  غري  اأو  تربوي، 
مرتفع )٣.٢٥ من ٥ فاأعلي (يف البكالوريو�س والدبلوم 

الرتبوي.

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.. ٢

ولي�س . ٣ باالنتظام  املطلوبة  املوؤهالت  جميع  تكون  اأن 
ُبعد. عن  اأو  باالنت�ساب 

دكتوراه الفل�سفة 
يف الرتبية  )اأ�سول 

الرتبية - تعليم 
الكبار والتعليم 

امل�ستمر(

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة بكالوريو�س تربوي، . ١
بتقدير جيد مرتفع   تربوي،    دبلوم  تربوي مع  اأو غري 
والدبلوم  البكالوريو�س  (يف  فاأعلى   ٥ من   ٣.٢٥(

الرتبوي.

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة املاج�ستري انتظامًا . ٢
يف اأحد التخ�س�سات الرتبوية.

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.. ٣

ولي�س . 4 باالنتظام  املطلوبة  املوؤهالت  جميع  تكون  اأن 
ُبعد. عن  اأو  باالنت�ساب 

ية
رب

الت
ة 

لي
ك
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

االإدارة 
ماج�ستري االآداب الرتبوية

يف االإدارة الرتبوية

١.  اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة بكالوريو�س تربوي، 
بتقدير  تربوي،  دبلوم  مع  تربوي  غري  بكالوريو�س  اأو 
)جيد جدًاً (فاأعلى يف البكالوريو�س والدبلوم الرتبوي، 
 ٣.٢٥( مرتفع   جيد  تقدير  على  احلا�سلون  وي�ستثني 
ال�سروط  حققوا  اإذا  البكالوريو�س  يف  فاأعلى(   ٥ من 

التالية:

احل�سول على درجة ال تقل عن )٧٥( يف اختبار   	  
اأدنى. كحد  للجامعيني  العامة  القدرات 

اأن يكون املتقدم ذا خربة يف جمال االإدارة ملدة ال   	  
التقدمي. �سنة  فيها  مبا   - �سنوات  خم�س  عن  تقل 

اأو االإدارة  اأن يكون املتقدم ذا خربة يف جمال التعليم   .٢
 - التقدمي  �سنة  فيها  مبا   - �سنتني  عن  تقل  ال  ملدة 

املعيدين. وي�ستثنى 

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.  .٣

ولي�س  باالنتظام  املطلوبة  املوؤهالت  جميع  تكون  اأن   .4
ُبعد. عن  اأو  باالنت�ساب 

ية
رب

الت
ة 

لي
ك



21

�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

االإدارة 
الرتبوية

دكتوراه الفل�سفة 
يف االإدارة الرتبوية 

)اإدارة التعليم 
العام - اإدارة 
التعليم العايل(

اختبار . ١ يف   )٧٥( عن  تقل  ال  درجة  على  احل�سول 
اأدنى. كحد  للجامعيني  العامة  القدرات 

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة بكالوريو�س بتقدير . ٢
)جيد جدًاً ( فاأعلى، وي�ستثني احلا�سلون على تقدير  
جيد مرتفع )٣.٢٥ من ٥ فاأعلى ( يف البكالوريو�س اإذا 

حققوا ال�سروط التالية:

احل�سول على درجة ال تقل عن )٨٠( يف اختبار 	 
للجامعيني. العامة  القدرات 

اأن يكون املتقدم ذا خربة يف جمال االإدارة ملدة ال 	 
تقل عن �سبع �سنوات - مبا فيها �سنة التقدم.

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على ماج�ستري يف االإدارة 	 
الرتبوية.

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة املاج�ستري )اعتيادي . ٣
تخ�س�سات  يف  بعد(  عن  اأو  تنفيذي  ولي�س  انتظام 
جدًاً(  بتقدير)جيد  العامة  االإدارة  اأو  الرتبوية  العلوم 

بتقدير. اإذا كان من جامعة متنحها  فاأعلي 

اأن يكون املتقدم ذا خربة اإدارية ملدة ال تقل عن ثالث . 4
واملحا�سرين(. املعيدين  )ي�ستثني  �سنوات 

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.. ٥

ولي�س ٦.  باالنتظام  املطلوبة  املوؤهالت  جميع  تكون  اأن   
ُبعد. عن  اأو  باالنت�ساب 

ية
رب

الت
ة 

لي
ك
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

املناهج 
وطرق 

التدري�س

ماج�ستري االآداب 
يف املناهج 

وطرق التدري�س 
تخ�س�سات: 

	 املناهج وطرق 
التدري�س العامة

	 طرق تدري�س 
العلوم

	 طرق تدري�س 
املواد االجتماعية                            

	 طرق تدري�س 
الريا�سيات 

	 طرق تدري�س 
العلوم ال�سرعية

	 طرق تدري�س 
اللغة العربية 

	 طرق تدري�س 
احلا�سب 

	 طرق تدري�س 
الرتبية الفنية

	 طرق تدري�س 
الرتبية البدنية

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة بكالوريو�س تربوي . ١
يف التخ�س�س ، اأو غري تربوي مع دبلوم تربوي ، بتقدير 
جيد مرتفع   )٣.٢٥ من ٥ فاأعلى(  يف البكالوريو�س  
والدبلوم الرتبوي،  وللق�سم خف�س تقدير البكالوريو�س 
مقاعد  توفر  حال  يف  يعادلها  ما  اأو   )٥ من   ٣( اإيل 
للقبول، على اأال يقل التقدير عن جيد جدًاً يف مقررات 

التخ�س�س.

�سنة . ٢ فيها  مبا   - �سنتني  عن  تقل  ال  تدري�سية  خربة 
املعيدين. وي�ستثنى  التقدمي- 

غري . ٣ يف  بكالوريو�س  على  احلا�سلني  قبول  ميكن 
التخ�س�س الدقيق ح�سب تقدير كل م�سار، مع اإمكانية 

تكميلية. مقررات  طلب 

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.. 4

ولي�س . ٥ باالنتظام  املطلوبة  املوؤهالت  جميع  تكون  اأن 
ُبعد.    عن  اأو  باالنت�ساب 

ية
رب

الت
ة 

لي
ك
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

املناهج 
وطرق 

التدري�س

دكتوراه الفل�سفة 
يف املناهج وطرق 

التدري�س:

	 املناهج وطرق 
التدري�س  العامة 

	 طرق تدري�س 
العلوم 

	 طرق تدري�س 
املواد االجتماعية

	 تعليم 
الريا�سيات

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة بكالوريو�س تربوي . ١
يف التخ�س�س ، اأو غري تربوي مع دبلوم تربوي ، بتقدير 
البكالوريو�س  يف  فاأعلى(    ٥ من   ٣.٢٥( مرتفع  جيد 

الرتبوي. والدبلوم 

اأن يكون حا�ساًل على درجة املاج�ستري يف التخ�س�س . ٢
يعادلها  ما  اأو  جدًاً(،  )جيد  بتقدير  )انتظامًا( 

تقدير. متنح  ال  التي  للجامعات 

غري . ٣ يف  ماج�ستري  على  احلا�سلني  قبول  ميكن 
التخ�س�س الدقيق ح�سب تقدير كل م�سار، مع اإمكانية 

تكميلية. مقررات  طلب 

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.. 4

ولي�س . ٥ باالنتظام  املطلوبة  املوؤهالت  جميع  تكون  اأن 
ُبعد. عن  اأو  باالنت�ساب 

ية
رب

الت
ة 

لي
ك
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

املناهج 
وطرق 

التدري�س

ماج�ستري االآداب 
يف املناهج وطرق 
التدري�س تعليم 

اللغة االإجنليزية 
لغري الناطقني بها

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة بكالوريو�س تربوي . ١
يف التخ�س�س ، اأو غري تربوي مع دبلوم تربوي ، بتقدير 
البكالوريو�س  فاأعلى( يف   ٥ جيد مرتفع   )٣.٢٥ من 
والدبلوم الرتبوي،  وللق�سم خف�س تقدير البكالوريو�س 
مقاعد  توفر  حال  يف  يعادلها  ما  اأو   )٥ من   ٣( اإيل 
للقبول، على اأال يقل التقدير عن جيد جدًاً يف مقررات 

التخ�س�س.

�سنة . ٢ فيها  مبا   - �سنتني  عن  تقل  ال  تدري�سية  خربة 
املعيدين. وي�ستثنى  التقدمي- 

غري . ٣ يف  بكالوريو�س  على  احلا�سلني  قبول  ميكن 
التخ�س�س الدقيق ح�سب تقدير كل م�سار، مع اإمكانية 

تكميلية. مقررات  طلب 

احل�سول على درجة ال تقل عن )٦( يف االآيلت�س اأو ما . 4
يعادلها.

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.. ٥

ولي�س . ٦ باالنتظام  املطلوبة  املوؤهالت  جميع  تكون  اأن 
ُبعد. عن  اأو  باالنت�ساب 

تقنيات 
التعليم

ماج�ستري االآداب 
يف تقنيات التعليم

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة بكالوريو�س تربوي ، . ١
اأو غري تربوي، بتقدير )جيد جدًاً ( فاأعلى.

يف . ٢ البكالوريو�س  درجة  على  احلا�سلون  ي�ستثني 
احلا�سب،...الخ(  )العلوم،  العلمية  التخ�س�سات 
.) فاأعلي    ٥ من   ٣.٢٥( مرتفع  جيد  تقدير  فيقبل 

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.. ٣

ولي�س . 4 باالنتظام  املطلوبة  املوؤهالت  جميع  تكون  اأن 
ُبعد. عن  اأو  باالنت�ساب 

ية
رب

الت
ة 

لي
ك
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

الرتبية 
الفنية

ماج�ستري االآداب 
يف الرتبية الفنية

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة بكالوريو�س تربوي، . ١
مرتفع   جيد  بتقدير  تربوي،  دبلوم  مع  تربوي  غري  اأو 
والدبلوم  البكالوريو�س  يف  فاأعلى(   ٥ من   ٣.٢٥(

الرتبوي.

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.. ٢

ولي�س . ٣ باالنتظام  املطلوبة  املوؤهالت  جميع  تكون  اأن 
ُبعد عن  اأو  باالنت�ساب 

دكتوراه الفل�سفة 
يف الرتبية الفنية

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة بكالوريو�س تربوي . ١
مرتفع   جيد  بتقدير   ، تربوي  دبلوم  مع  تربوي  غري   ،
مبعدل )٣.٢٥ من ٥ فاأعلي(  يف البكالوريو�س والدبلوم 

الرتبوي.

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة املاج�ستري انتظامًا . ٢
بتقدير )جيد  والت�سميم  الفنون  اأو  الفنية  الرتبية  يف 

فاأعلى. جدًاً( 

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.. ٣

ولي�س . 4 باالنتظام  املطلوبة  املوؤهالت  جميع  تكون  اأن 
ُبعد. عن  اأو  باالنت�ساب 

الرتبية 
اخلا�سة

ماج�ستري االآداب 
يف الرتبية اخلا�سة 
)االإعاقة ال�سمعية 
- االإعاقة الفكرية 
- �سعوبات التعليم 

- اال�سطرابات 
ال�سلوكية 

واالنفعالية(

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على البكالوريو�س يف الرتبية . ١
مع  اخلا�سة  الرتبية  بكالوريو�س يف غري  اأو   ، اخلا�سة 
دبلوم يف الرتبية اخلا�سة، بتقدير )جيد جدًاً( فاأعلي 

الرتبوي. والدبلوم  البكالوريو�س  يف 

يف . ٢ التخ�س�س  مع  يتفق  عليه  املتقدم  امل�سار  يكون  اأن 
اخلا�سة. الرتبية  دبلوم  اأو  البكالوريو�س 

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.. ٣

ولي�س . 4 باالنتظام  املطلوبة  املوؤهالت  جميع  تكون  اأن 
. ُبعد  عن  اأو  باالنت�ساب 

ية
رب

الت
ة 

لي
ك
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

الرتبية 
اخلا�سة

دكتوراه الفل�سفة 
يف الرتبية اخلا�سة 
)االإعاقة ال�سمعية 
- االإعاقة الفكرية 
- �سعوبات التعليم 

- اال�سطرابات 
ال�سلوكية 

واالنفعالية(

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على البكالوريو�س يف الرتبية . ١
مع  اخلا�سة  الرتبية  بكالوريو�س يف غري  اأو   ، اخلا�سة 
دبلوم يف الرتبية اخلا�سة، بتقدير )جيد جدًاً( فاأعلي 

الرتبوي. والدبلوم  البكالوريو�س  يف 

يف . ٢ املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
جدًاً(. )جيد  عن  يقل  ال  بتقدير   ، اخلا�سة  الرتبية 

يف . ٣ التخ�س�س  مع  يتفق  عليه  املتقدم  امل�سار  يكون  اأن 
اخلا�سة. الرتبية  دبلوم  اأو  املاج�ستري 

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على اإحدى الدرجات العلمية . 4
التالية:

يف 	  وماج�ستري  اخلا�سة  الرتبية  يف  بكالوريو�س 
اخلا�سة. الرتبية 

بكالوريو�س يف الرتبية اخلا�سة وماج�ستري يف اأحد 	 
املجاالت التالية: )الرتبية - علم النف�س - خدمة 
يف  الر�سالة  مو�سوع  يكون  اأن  على  اجتماعية( 

اخلا�سة. الرتبية 

الرتبية 	  دبلوم  مع  اآخر  تخ�س�س  يف  بكالوريو�س 
اخلا�سة. الرتبية  يف  وماج�ستري  اخلا�سة 

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.. ٥

ولي�س ٦.  باالنتظام  املطلوبة  املوؤهالت  جميع  تكون  اأن   
ُبعد. عن  اأو  باالنت�ساب 

ية
رب

الت
ة 

لي
ك
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

الدرا�سات 
القراآنية

ماج�ستري االآداب 
يف القراءات 

القراآنية

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف اأحد . ١
التخ�س�سات ال�سرعية  بتقدير )جيد جدًاً( فاأعلى.

اأن يكون املتقدم متقنًا للقراءات ال�سبع جمعًا واإفرادًا.. ٢

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.. ٣

ولي�س . 4 باالنتظام  املطلوبة  املوؤهالت  جميع  تكون  اأن 
ُبعد. عن  اأو  باالنت�ساب 

ماج�ستري االآداب 
يف التف�سري

يف . ١ البكالوريو�س  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
جدًاً(  )جيد  بتقدير  ال�سرعية   التخ�س�سات  اأحد 

على. فاأ

حفظ خم�سة اأجزاء من القراآن الكرمي.. ٢

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.. ٣

ولي�س . 4 باالنتظام  املطلوبة  املوؤهالت  جميع  تكون  اأن 
ُبعد. عن  اأو  باالنت�ساب 

الدكتوراه يف 
التف�سري

البكالوريو�س  . ١ درجة   على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
فاأعلى. جدًاً(  )جيد  بتقدير 

يف . ٢ املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
)جيد  بتقدير  انتظامًا؛  القراآنية  الدرا�سات  تخ�س�س 

فاأعلى. جدًاً( 

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.. ٣

ولي�س . 4 باالنتظام  املطلوبة  املوؤهالت  جميع  تكون  اأن 
ُبعد. عن  اأو  االنت�ساب 

ية
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كــلــيـــة السياحة واآلثار

�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

االآثار

ماج�ستري 
االآداب يف االآثار 

واملتاحف

ح�سول املتقدمني على درجة البكالوريو�س يف االآثار اأو . ١
اأحد التخ�س�سات ذات العالقة )التي يحددها جمل�س 
جامعة  اأي  اأو  �سعود  امللك  جامعة  من   ) االآثار  ق�سم 
اأخرى مو�سى بها من وزارة التعليم  مبعدل تراكمي ال 

يقل عن )٣.٢٥ من ٥(.

دكتوراه 
الفل�سفة يف االآثار

اأو . ١ االآثار  يف  املاج�ستري  درجة  على  املتقدمني  ح�سول 
اأحد التخ�س�سات ذات العالقة )التي يحددها جمل�س 
جامعة  اأي  اأو  �سعود  امللك  جامعة  من   ) االآثار  ق�سم 
اأخرى مو�سى بها من وزارة التعليم  بتقدير ال يقل عن 

اإذا كانت من جامعة متنحها بتقدير. جيد جدًا 

عن . ٢ البكالوريو�س  مرحلة  يف  الرتاكمي  املعدل  يقل  اأال 
.)٥ من   ٣.٢٥(
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كلية علوم الرياضة والنشاط البدني

�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

الرتبية 
البدنية

ماج�ستري االآداب 
يف الرتبية البدنية

البكالوريو�س . ١ درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
جدًاً(،  )جيد  عن  يقل  ال  بتقدير  البدنية،  الرتبية  يف 
يف  البكالوريو�س  درجة  على  احلا�سلني  قبول  وميكن 
مبوافقة  م�سروطة  العالقة  ذات  االأخرى  التخ�س�سات 

الق�سم. جمل�س 

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم.. ٢

-

ف�سيولوجيا 
اجلهد 
البدين

ماج�ستري العلوم يف 
علوم احلركة

يف . ١ البكالوريو�س  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
الرتبية البدنية اأو التخ�س�سات ذات العالقة ) بنظامي 
اأي  اأو  �سعود  امللك  جامعة  من  االنت�ساب(  اأو  االنتظام 
بتقدير  التعليم    وزارة  من   بها  مو�سى  اأخرى  جامعة 
ال يقل عن )جيد( ومبعدل ال يقل عن )٢.٧٥ من ٥( 
ب�سرط اأال يقل تقديره يف مقررات التخ�س�س عن)جيد 

.) جدًاً

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم.. ٢

-

امليكانيكا 
احليوية 
وال�سلوك 
احلركي

ماج�ستري العلوم يف 
التدريب الريا�سي

من . ١ البكالوريو�س  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
اأو  الريا�سة  البدنية وعلوم  الرتبية  واأق�سام  كليات  اأحد 
اأي  اأو  �سعودية  جامعة  من  العالقة  ذات  التخ�س�سات 

التعليم. وزارة  بها من   مو�سى  اأخرى  جامعة 

-
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

االإدارة 
الريا�سية 
والرتويحية

ماج�ستري االآداب 
يف االإدارة 
الريا�سية 
والرتويحية

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س بنظام . ١
)االنتظام( يف االإدارة الريا�سية والرتويحية من جامعة 
اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من  وزارة  امللك �سعود 
التعليم   بتقدير ال يقل عن )جيد مرتفع ( ومبعدل ال 

يقل عن )٣.٥٠ من ٥( اأو ما يعادلها.

ذات . ٢ التخ�س�سات  من  املتخ�س�سني  غري  قبول  يجوز 
العالقة باملجال الريا�سي )يقدم ما يثبت ذلك( بتقدير 
ال يقل عن )جيد جدًاً( ومبعدل ال يقل عن )٣.٧٥ من 

٥( مع درا�سة املتطلبات التي يقرها الق�سم. 

اجتياز االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم. ٣

-
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معهد اللغويات العربية

�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

اللغويات 
التطبيقية

ماج�ستري االآداب 
يف تعليم العربية 

لغري الناطقني بها.

ما . ١ اأو  عربية  لغة  البكالوريو�س  درجة  على  احل�سول 
االأقل. على  جدًاً  جيد  بتقدير  يعادلها 

اجتياز االختبار التحريري.. ٢

دكتوراه الفل�سفة يف 
اللغويات التطبيقية 

العربية

يف . ١ املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
امللك  جامعة  من  االنتظام  بنظام  التطبيقية  اللغويات 
�سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من  وزارة التعليم  
كانت من جامعة  اإذا  يقل عن )جيد جدًاً(  ال  بتقدير 

بتقدير.   متنحها 

اجتياز االختبار الكتابي.. ٢

تدريب 
املعلمني

ماج�ستري االآداب 
يف تطوير مهارات 
معلم اللغة العربية 

لغة ثانية

احل�سول على درجة البكالوريو�س )يف اللغة العربية( . ١
بتقدير ال يقل عن )جيد جدًاً(.



32

كلية اللغات والترجمة

�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

اللغة 
الفرن�سية 
والرتجمة

ماج�ستري  االآداب يف 
درا�سات الرتجمة:  

تخ�س�س اللغة 
الفرن�سية

يف . ١ البكالوريو�س  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
اللغة الفرن�سية والرتجمة اأو اللغة العربية اأو االإعالم اأو 
بالربنامج  العالقة  التخ�س�سات ذات  اأحد  اأو  القانون 
من جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها 

من  وزارة التعليم  بتقدير ال يقل عن)جيد جدًاً(. 

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يجريه الق�سم.. ٢

الل�سانيات 
ودرا�سات 
الرتجمة

ماج�ستري  االآداب يف 
الل�سانيات النظرية

البكالوريو�س . ١ درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
بنظام االنتظام من جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة 
تخ�س�س  يف  التعليم،  وزارة  من  بها  مو�سى  اأخرى 
احلا�سب،  علوم  العربية،   ، االإجنليزية  اللغة 
العالقة  ذات  التخ�س�سات  اأحد  اأو  النف�س،  علم 
يقل عن جيد جدًاً ومبعدل ال  ال  بتقدير  بالربنامج، 

.)٥ من   ٣.٧٥( عن  يقل 

درجة . ٢  )٧٩( درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
اختبار  يف   )٦.٥( اأو    )TOEFL-IBT( اختبار  يف 

.  )IELTS( االآيلت�س 

يجريه . ٣ الذي  التحريري  االختبار  املتقدم  اجتياز 
. لق�سم ا
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

اللغة 
االإجنليزية 
والرتجمة

ماج�ستري  االآداب 
يف الرتجمة ) اللغة 

االإجنليزية(

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف   .١ 
اأو  االإجنليزية   اللغة  اأو  يف  االإجنليزية  اللغة  ترجمة 
�سعود  امللك  جامعة  من  العالقة  ذات  التخ�س�سات 
التعليم   وزارة  من   بها  مو�سى  اأخرى  جامعة  اأي  اأو 

جدًاً(. )جيد  عن  يقل  ال  بتقدير 

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة )٦.٥( درجة يف   .٢
TOE-( اأو ما يعادلها يف اختبار   )IELTS )اختبار 

.)FL

يجريه  الذي  التحريري  االختبار  املتقدم  اجتياز   .٣ 
. لق�سم ا

مة
رج
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ة 
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�شروط القبول
لربامج املاج�شتري 
والدكتوراه للكليات 

العلمية

2
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كلية العمارة والتخطيط

�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

التخطيط 
العمراين

ماج�ستري العلوم 
يف التخطيط 

العمراين

البكالوريو�س . ١ �سهادة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
اأو  العمراين  التخطيط  تخ�س�سات  يف  )انتظام( 
الت�سميم العمراين اأو العمارة اأو الت�سميم الداخلي 
اأحد التخ�س�سات  اأو  )البكالوريو�س خم�س �سنوات( 
امللك  جامعة  من  العالقة  ذات  االأخرى  الهند�سية 
�سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من وزارة التعليم 
بتقدير ال يقل عن )جيد جدًاً( )٣.٧٥ من ٥(، ويقبل 
احلا�سلني على معدل ال يقل عن جيد مرتفع )٣.٢٥ 

من ٥ ( مع درا�سة مقررات تكميلية.

ماج�ستري العلوم يف 
الت�سميم العمراين

البكالوريو�س . ١ �سهادة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
اأو  العمراين  التخطيط  تخ�س�سات  يف  )انتظام( 
الت�سميم العمراين اأو العمارة اأو الت�سميم الداخلي 
اأحد التخ�س�سات  اأو  )البكالوريو�س خم�س �سنوات( 
امللك  جامعة  من  العالقة  ذات  االأخرى  الهند�سية 
�سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من وزارة التعليم 
بتقدير ال يقل عن )جيد جدًاً( )٣.٧٥ من ٥(، ويقبل 
احلا�سلني على معدل ال يقل عن جيد مرتفع )٣.٢٥ 

من ٥( مع درا�سة مقررات تكميلية.
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

العمارة 
وعلوم 
البناء

ماج�ستري 
العلوم يف العمارة

البكالوريو�س . ١ درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
)بنظام االنتظام( يف تخ�س�س العمارة اأو ما يعادلها 
من جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها  
يقل عن  )جيد جيدًا(  ال  بتقدير  التعليم  وزارة  من 

)٣.٧٥ من  ٥(.

الت�سميم . ٢ م�سار  وخريجات  خريجي  من  يكون  اأال 
االإن�سانية. الكليات  من  الداخلي 

دكتوراه 
الفل�سفة يف العمارة

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة املاج�ستري )بنظام . ١
اأو  العمران  اأو علوم  العمارة  االنتظام( يف تخ�س�س 
ما يعادلها من جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى 
مو�سى بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن )جيد 

جدًاً( اإذا كانت من جامعة متنحها بتقدير.

ط
طي

تخ
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رة 
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ة ا
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ك
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كــلــيـــة الــهـــنـــدســــة

�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

الهند�سة 
املدنية

ماج�ستري العلوم يف 
الهند�سة املدنية

البكالوريو�س . ١ درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
)جيد  عن  يقل  ال  عام  بتقدير  املدنية  الهند�سة  يف 
العام  الرتاكمي  املعدل  جمموع  يقل  اأال  على  جدًاً(، 
عن )٣.٧٥ من ٥ اأو ٧٥%( اأو ما يعادله اإذا كانت من 

بتقدير. متنحها  جامعة 

ح�سول املتقدم على درجة ال تقل عن )٦٠( يف اختبار . ١
التوفل على االإنرتنت )TOEFL-IBT( اأو ما يعادله.

يف . ٢  )١٥٠( عن  تقل  ال  درجة  على  املتقدم  ح�سول 
فقط. الكمي  اجلزء   )GRE( القدرات  اختبار 

√
-

دكتوراه الفل�سفة يف 
الهند�سة املدنية

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف . ١
الهند�سة املدنية بتقدير عام ال يقل عن )جيد جدًاً(، 
العام عن )٣.٧٥  الرتاكمي  املعدل  واأال يقل جمموع 
جامعة  من  كانت  اإذا  يعادله  ما  اأو   )%٧٥ اأو   ٥ من 

بتقدير. متنحها 

يف . ٢ املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
)ممتاز(،  عن  يقل  ال  عام  بتقدير  املدنية  الهند�سة 
واأال يقل جمموع املعدل الرتاكمي العام عن )4.٥من 
٥ اأو ٨٥%( اأو ما يعادله اإذا كانت من جامعة متنحها 

بتقدير.

ح�سول املتقدم على درجة ال تقل عن )٨٠( يف اختبار . ٣
التوفل على االإنرتنت )TOEFL-IBT( اأو ما يعادله.

يف . 4  )١٥٥( عن  تقل  ال  درجة  على  املتقدم  ح�سول 
فقط. الكمي  اجلزء   )GRE( القدرات  اختبار 

-
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

الهند�سة 
الكيميائية

 ماج�ستري العلوم 
يف الهند�سة 

الكيميائية

 ماج�ستري 
العلوم يف هند�سة 

البوليمرات

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف . ١
الهند�سة الكيميائية بتقدير )جيد جدًاً(، اأو اأن يكون  
يف  الرتاكمي  واملعدل  العام  الرتاكمي  املعدل  جمموع 
مواد التخ�س�س )مواد الهند�سة الكيميائية( ال يقل 
تقدير  على  احلا�سلني  للطالب  من١٠(   ٦.٧٥( عن 

جيد.

الهند�سية . ٢ العلوم  تخ�س�سات  من  املتقدمني  ح�سول 
االأخرى على �سهادة البكالوريو�س بتقدير ال يقل عن 

جدًاً(. )جيد 

-

دكتوراه الفل�سفة 
يف  الهند�سة 

الكيميائية

يف  البكالوريو�س  �سهادة  على  املتقدمني  ح�سول   .١
جدًاً(. )جيد  بتقدير  الكيميائية  الهند�سة 

ح�سول املتقدمني على درجة املاج�ستري يف الهند�سة   .٢
على   ) جدًاً  )جيد  بتقدير  يعادلها  ما  اأو  الكيميائية 

بتقدير. متنحها  جامعة  من  كانت  اإذا  االأقل 

امتحان  يف  درجة   )٦١( على  املتقدمني  ح�سول   .٣
يعادلها. ما  اأو   )TOEFL-IBT(

القدرات العامة للجامعيني بـ)٧٠( درجة، اأو )١44(   .4
الكمي.  GRE اختبار  يف  درجة 

-

سة
ند

له
ة ا

لي
ك
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

الهند�سة 
الكهربائية

ماج�ستري العلوم 
يف الهند�سة 
الكهربائية

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س من . ١
اأو اأي  ق�سم الهند�سة الكهربائية بجامعة امللك �سعود 
بتقدير  التعليم  وزارة  من  بها  مو�سى  اأخرى  جامعة 
يقل عن  ال  تراكمي  ومعدل  يقل عن )جيد جدًاً(،  ال 

من٥(.  ٣.٧٥(

-

دكتوراه الفل�سفة 
يف الهند�سة 
الكهربائية

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س من   .١
اأو اأي  ق�سم الهند�سة الكهربائية بجامعة امللك �سعود 
بتقدير  التعليم  وزارة  من  بها  مو�سى  اأخرى  جامعة 

جدًاً(. )جيد 

من  املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .٢
اأو اأي  ق�سم الهند�سة الكهربائية بجامعة امللك �سعود 
جامعة اأخرى مو�سى بها من وزارة التعليم بتقدير ال 
متنحها  جامعة  من  كانت  اإذا  جدًاً(  )جيد  عن  يقل 

بتقدير.

ح�سول املتقدم على درجة ال تقل عن )٦١( يف اختبار   .٣
التوفل على االإنرتنت   )TOEFL-IBT( اأو ما يعادلها.

 GRE اختبار  يف   )١٥١( درجة  على  املتقدم  ح�سول   .4
درجة  على  حا�ساًل  كان  من  ذلك  من  ويعفي  الكمي، 
الكهربائية  الهند�سة  ق�سم  من  بر�سالة  املاج�ستري 
بجامعة امللك �سعود مبعدل ال يقل عن )4.٢٥ من ٥( 
عامني. من  اأكرث  املاج�ستري  على  ح�سوله  على  مي�س  ومل 

-

سة
ند

له
ة ا
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ك
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

الهند�سة 
امليكانيكية

ماج�ستري العلوم 
يف الهند�سة 

امليكانيكية

يف . ١ البكالوريو�س  �سهادة  على  املتقدمني  ح�سول 
جيد  عن  يقل  ال  عام  بتقدير  امليكانيكية  الهند�سة 
واملعدل  العام  الرتاكمي  املعدل  جمموع  يقل  اأال  على 
الرتاكمي يف مواد التخ�س�س )الهند�سة امليكانيكية( 
على  جدًاً  جيد  عام  تقدير  اأو   )  ١٠ من   ٦.٧٥( عن 

االأخرى. الهند�سية  للتخ�س�سات  االأقل 

-

ماج�ستري العلوم يف 
هند�سة املواد

ح�سول املتقدمني على �سهادة البكالوريو�س يف هند�سة . ١
يقل عن  ال  بتقدير عام  امليكانيكية  الهند�سة  اأو  املواد 
العام  الرتاكمي  املعدل  جمموع  يقل  اأال  على  جيد 
واملعدل الرتاكمي يف مواد التخ�س�س ) هند�سة املواد 
اأو الهند�سة امليكانيكية( عن )٦.٧٥ من ١٠( اأو تقدير 
الهند�سية  للتخ�س�سات  االأقل  على  جدًاً  جيد  عام 

االأخرى.

-

دكتوراه الفل�سفة 
يف الهند�سة 

امليكانيكية

ح�سول املتقدمني على درجة املاج�ستري يف تخ�س�س   .١
الهند�سة امليكانيكية اأو ما يعادلها من العلوم الهند�سية 
بتقدير ال يقل عن )4 من ٥( اأو ما يعادلها اإذا كانت 

من جامعة متنحها بتقدير.

ح�سول املتقدمني على ماال يقل عن )٦١( درجة يف   .٢
. يعادلها  ما  اأو   )TOEFL-IBT( امتحان 

 GRE احل�سول على درجة )١4٨( درجة يف اختبار   .٣
الكمي يف حالة عدم التمكن من دخول اختبار القدرات 

للجامعيني. العامة 

-
سة

ند
له

ة ا
لي

ك
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

الهند�سة 
ال�سناعية

ماج�ستري العلوم 
يف الهند�سة 

ال�سناعية

اأن يكون املتقدم حا�سال على �سهادة البكالوريو�س يف   .١
الهند�سة ال�سناعية بتقدير ال يقل عن )جيد ( على اأال 
يقل جمموع املعدل الرتاكمي العام واملعدل الرتاكمي 
يف مواد التخ�س�س)مواد الهند�سة ال�سناعية ( عن 
) ٦.٧٥ من ١٠ ( اأو تقدير عام جيد جدًا على االأقل 

للتخ�س�سات الهند�سية االأخرى.

ح�سول املتقدمني على ماال يقل عن )٦١( درجة يف   .٢
يعادلها. ما  اأو   )TOEFL-IBT( امتحان 

القدرات العامة للجامعيني بـ)٧٠( درجة، اأو )١44(   .٣
الكمي.  GRE اختبار  يف  درجة 

-

دكتوراه الفل�سفة 
يف الهند�سة 

ال�سناعية

ح�سول املتقدمني على درجة املاج�ستري يف تخ�س�س   .١
الهند�سة ال�سناعية اأو ما يعادلها من العلوم الهند�سية 
بتقدير ال يقل عن )جيد جدًا ( اإذا كانت من جامعة 

متنحها بتقدير .

ح�سول املتقدمني على ماال يقل عن )٦١( درجة يف   .٢
. يعادلها  ما  اأو   )TOEFL-IBT( امتحان 

القدرات العامة للجامعيني بـ)٧٠( درجة، اأو )١44(   .٣
الكمي.  GRE اختبار  يف  درجة 

-

سة
ند

له
ة ا

لي
ك
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

هند�سة 
البرتول 
والغاز 
الطبيعي

ماج�ستري العلوم 
يف هند�سة البرتول 

والغاز الطبيعي.

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف . ١
يقل  ال  عام  بتقدير  الطبيعي  والغاز  البرتول  هند�سة 
)جيد  عن  الطالب  معدل  يقل  اأال  على  )جيد(  عن 
جدًاً( يف مواد التخ�س�س )مواد هند�سة البرتول( اأو 

جدًاً(. )جيد  عام  تقدير 

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف . ٢
جماالت العلوم الهند�سية االأكادميية االأخرى بتقدير 
عام ال يقل عن)جيد جدًاً(، وت�سجيل املواد التكميلية 

املتعلقة باملجال املختار من قبل املتقدم.

-

برنامج 
م�سرتك 

بني 
الهند�سة 

امليكانيكية 
والهند�سة 
الكيميائية

ماج�ستري العلوم يف 
هند�سة حتلية املياه

اأحد . ١ يف  البكالوريو�س  �سهادة  على  املتقدمني  ح�سول 
التخ�س�سات الهند�سية من جامعة امللك �سعود اأو اأي 
بتقدير  التعليم   وزارة  من  بها  مو�سى  اأخرى  جامعة 
اأال يقل معدل الطالب عن  عام ال يقل عن جيد على 
جيد جدًا  يف مواد التخ�س�س ملرحلة البكالوريو�س .

ال تقبل �سهادة البكالوريو�س من الكليات التقنية اأو ما . ٢
يعادلها .

-

سة
ند

له
ة ا

لي
ك
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كــلــيـــة الــعـــلــــوم

�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

النبات 
واالأحياء 
الدقيقة

ماج�ستري العلوم 
يف النبات

علم . ١ يف  البكالوريو�س  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى  النبات من جامعة امللك �سعود 
بها من  وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن )جيد(، ومبعدل ال 
يقل عن )٣.٢٥ من ٥ (، ب�سرط اأال يقل تقدير املتقدم عن 
)جيد جدًاً( يف مقررات التخ�س�س ملرحلة البكالوريو�س.

يجوز قبول غري املتخ�س�سني يف علم النبات من التخ�س�سات . ٢
ذات العالقة ب�سرط اأال يقل التقدير عن )جيد جدًا(.

دكتوراه الفل�سفة 
يف النبات

علم . ١ يف  املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
النبات من جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى 
بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن )جيد جدًاً(، اإذا 

. بتقدير  من جامعة متنحها  كانت 

يجوز قبول غري املتخ�س�سني يف علم النبات من التخ�س�سات . ٢
ذات العالقة ب�سرط اأال يقل التقدير عن )جيد جدًاً(.

ماج�ستري العلوم 
يف االأحياء 

الدقيقة

البكالوريو�س يف علم . ١ املتقدم حا�ساًل على درجة  يكون  اأن 
االأحياء الدقيقة من جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى 
مو�سى بها من وزارة التعليم  بتقدير ال يقل عن )جيد(، 
ومبعدل ال يقل عن )٣.٢٥ من ٥ (، ب�سرط اأال يقل تقدير 
ملرحلة  التخ�س�س  مقررات  يف  جدًاً(  )جيد  عن  املتقدم 

البكالوريو�س.

يجوز قبول غري املتخ�س�سني يف علم االأحياء الدقيقة من . ٢
عن  التقدير  يقل  اأال  ب�سرط  العالقة  ذات  التخ�س�سات 

جدًا(. )جيد 
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

النبات 
واالأحياء 
الدقيقة

دكتوراه الفل�سفة 
يف االأحياء 

الدقيقة

علم . ١ يف  املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
االأحياء الدقيقة من جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى 
)جيد  عن  يقل  ال  بتقدير  التعليم  وزارة  من   بها  مو�سى 

. بتقدير  متنحها  جامعة  من  كانت  اإذا  جدًاً(، 

يجوز قبول غري املتخ�س�سني يف علم االأحياء الدقيقة من . ٢
عن  التقدير  يقل  اأال  ب�سرط  العالقة  ذات  التخ�س�سات 

جدًاً(. )جيد 

علم احليوان

ماج�ستري العلوم 
يف علم احليوان

البكالوريو�س يف علم . ١ املتقدم حا�ساًل على درجة  يكون  اأن 
احليوان من جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى 
بها من  وزارة التعليم  بتقدير ال يقل عن )جيد( على اأال 
يقل تقديره عن )جيد جدًاً( يف مقررات التخ�س�س ملرحلة 

البكالوريو�س.

من . ٢ احليوان  علم  يف  املتخ�س�سني  غري  قبول  يجوز 
التخ�س�سات ذات العالقة بتقدير ال يقل عن جيد مرتفع 

.)٥ من   ٣.٢٥(

اأن يجتاز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم.  . ٣

دكتوراه الفل�سفة 
يف علم احليوان

علم . ١ يف  املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
احليوان من جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى 
بها من  وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن )جيد جدًاً( ، اإذا 

بتقدير. متنحها  جامعة  من  كانت 

يجوز قبول غري املتخ�س�سني يف علم احليوان من التخ�س�سات . ٢
ذات العالقة ب�سرط اأال يقل تقديره يف املاج�ستري عن )جيد 

جدًاً(.

اأن يجتاز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم.. ٣

م
لو

لع
ة ا

لي
ك
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

الكيمياء 
احليوية 

ماج�ستري العلوم 
يف الكيمياء 

احليوية

اأن يكون املتقدم / املتقدمة حا�ساًل على درجة البكالوريو�س . ١
اأي جامعة  اأو  الكيمياء احليوية من جامعة امللك �سعود  يف 
عن  يقل  ال  مبعدل  التعليم   وزارة  من   بها  مو�سى  اأخرى 

)٣.٧٥ من ٥( اأو ما يعادله.

اأال يكون قد م�سى اأكرث من )٥( خم�س �سنوات على تخرج . ٢
املتقدم / املتقدمة.

اجتياز االمتحان التحريري.. ٣

دكتوراه الفل�سفة 
يف الكيمياء 

احليوية

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة املاج�ستري يف تخ�س�س . ١
الكيمياء احليوية اأو التخ�س�سات ذات العالقة من جامعة 
امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من وزارة التعليم 
بتقدير ال يقل عن )جيد جدًاً( اإذا كانت من جامعة متنحها 
املاج�ستري  درجة  على  احل�سول  تاريخ  يزيد  واأال  بتقدير، 

عن خم�س �سنوات من تاريخ احل�سول عليها.

اأن يجتاز املتقدم االمتحان التحريري الذي يجريه الق�سم . ٢
بنجاح ال تقل عن )٦٠%(.

م
لو

لع
ة ا

لي
ك
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

االإح�ساء 
وبحوث 
العمليات

ماج�ستري العلوم 
يف االإح�ساء

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف اإحدى   .١
التخ�س�سات التالية: )االإح�ساء-علوم الريا�سيات- علوم 
احلا�سب-االأ�ساليب الكمية- الهند�سة الكهربية- الهند�سة 
اأو  ال�سناعية( )بنظام االنتظام( من جامعة امللك �سعود 
اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من  وزارة التعليم  بتقدير ال 

يقل عن )جيد جدًاً( ومبعدل ال يقل عن )4.٥ من ٥(.

 GRE-Math ح�سول املتقدم على درجة )4٥٠( يف اختبار  .٢
Subject  على االأقل.

 TOEFL-IBT ح�سول املتقدم على درجة )٦١( يف اختبار  .٣
يعادلها.    ما  اأو 

دكتوراه الفل�سفة 
يف االإح�ساء

اإحدى  يف  املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .١
بحوث  ريا�سيات-  )االإح�ساء-  التالية  التخ�س�سات 
اأو  �سعود  امللك  جامعة  من  االنتظام(  )بنظام  عمليات( 
ال  بتقدير  التعليم  وزارة  من  بها  مو�سى  اأخرى  جامعة  اأي 
يقل عن )جيد جدًاً( اإذا كانت من جامعة متنحها بتقدير، 

.)٥ من   4.٥( عن  يقل  ال  ومعدل 

 GRE-Math ح�سول املتقدم على درجة )٥٥٠( يف اختبار  .٢
Subject  على االأقل.

 TOEFL-IBT ح�سول املتقدم على درجة )٧٩( يف اختبار  .٣
يعادلها. ما  اأو 

م
لو

لع
ة ا

لي
ك
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

الفيزياء 
والفلك

ماج�ستري العلوم 
يف الفيزياء

يف  البكالوريو�س  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .١
اأو اأي  الفيزياء بنظام )االنتظام( من جامعة امللك �سعود 
جامعة اأخرى مو�سى بها من  وزارة التعليم بتقدير ال يقل 
عن )جيد( ومبعدل تراكمي ال يقل عن )٣ من ٥( على اأال 

التخ�س�س. مواد  يف  جدًاً(  )جيد  عن  تقديره  يقل 

تقل عن )4٥( يف  ال  املتقدم حا�ساًل على درجة  يكون  اأن   .٢
يعادله. ما  اأو   )TOEFL-IBT( االإنرتنت  على  التوفل  اختبار 

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة ال تقل عن )4٠٠( يف   .٣
GRE-Physics Subject اختبار 

دكتوراه الفل�سفة 
يف الفيزياء

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة املاج�ستري يف الفيزياء   .١
جامعة  اأي  اأو  �سعود  امللك  جامعة  من  )االنتظام(  بنظام 
عن  يقل  ال  بتقدير  التعليم   وزارة  من  بها  مو�سى  اأخرى 

بتقدير متنحها  جامعة  من  كانت  اإذا  جدًاً(  )جيد 

 )٦١( عن  تقل  ال  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .٢
ما  اأو   )TOEFL-IBT( االإنرتنت  على  التوفل  اختبار  يف 

دلها. يعا

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة ال تقل عن )٥٠٠( يف   .٣
GRE-Physics. Subject اختبار 

م
لو

لع
ة ا

لي
ك
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

الريا�سيات

ماج�ستري العلوم 
يف الريا�سيات

تخ�س�س  البكالوريو�س  يف  الرتاكمي  املعدل  يكون  اأن   .١
يعادله. ما  اأو   )٥ من   ٣.٧٥( عن  يقل  ال  ريا�سيات 

 )IELTS( على االأقل يف اختبار )احل�سول على درجة )٥  .٢
يعادله. ما  اأو 

GRE- احل�سول على درجة )4٠٠( على االأقل يف اختبار  .٣
.  MATH Subject

دكتوراه الفل�سفة 
يف الريا�سيات

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س تخ�س�س   .١
. بتقدير )جيد جدًاً(  ريا�سيات 

تخ�س�س  املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .٢
جامعة  من  كانت  اإذا  جدًاً(  )جيد  بتقدير  الريا�سيات 

بتقدير. متنحها 

 )IELTS( على االأقل يف اختبار )احل�سول على درجة )٦  .٣
يعادله. ما  اأو 

GRE- احل�سول على درجة )٥٠٠( على االأقل يف اختبار  .4
.MATH Subject

م
لو

لع
ة ا

لي
ك
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

اجليولوجيا 
واجليوفيزياء

 ماج�ستري العلوم 
يف اجليولوجيا

 ماج�ستري العلوم 
يف اجليوفيزياء

يف  البكالوريو�س  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .١
بنظام  بها  املتعلقة  والعلوم  االأر�س  علوم  تخ�س�س 
اأخرى  جامعة  اأي  اأو  �سعود  امللك  جامعة  من  )االنتظام( 
)جيد(  عن  يقل  ال  بتقدير  التعليم  وزارة  من  بها  مو�سى 
ومبعدل ال يقل عن )٣.٢٥ من ٥( اأو ما يعادله ب�سرط اأال 
يقل تقديره يف مقررات التخ�س�س يف مرحلة البكالوريو�س 

جدًاً(. )جيد  عن 

يجوز قبول غري املتخ�س�سني يف تخ�س�سات علوم االأر�س   .٢
من  )االنتظام(  بنظام  العالقة  ذات  التخ�س�سات  من 
وزارة  من  مو�سى  اأخرى  جامعة  اأي  اأو  �سعود  امللك  جامعة 

 )٥ من   ٣.٢٥  ( مرتفع  جيد  عن  يقل  ال  بتقدير  التعليم 

ي�سرتط اأن يجتاز الطالب غري املتخ�س�س يف علوم االأر�س   .٣
مقررات تكميلية يحددها الق�سم له بتقدير ال يقل عن )جيد 

جدًاً(.

تقل عن )4٨( يف  ال  املتقدم حا�ساًل على درجة  يكون  اأن   .4
يعادله. ما  اأو   )TOEFL-IBT( التوفل  اختبار 

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم.  .٥

-

الكيمياء

ماج�ستري العلوم 
يف الكيمياء

احل�سول على �سهادة البكالوريو�س يف جمال علم الكيمياء   .١
بها. فقط من جامعة معرتف 

احل�سول على معدل تراكمي يف �سهادة البكالوريو�س لعلم   .٢
فوق. فما   )٥ من   ٣.٢٥( الكيمياء 

العامة  القدرات  اختبار  يف   )٧٥( درجة  على  احل�سول   .٣
 . معيني للجا

اختبار  يف  فوق  فما   )4٥٠( درجة  على  احل�سول   .4
.G R E - C h e m i s t r y

ماج�ستري 
العلوم يف علم 

البوليمرات
-

م
لو

لع
ة ا

لي
ك
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

الكيمياء
دكتوراه الفل�سفة 

يف الكيمياء

احل�سول على درجة املاج�ستري يف علم الكيمياء فقط من   .١
اإذا  جدًاً(  )جيد  عن  يقل  ال  بتقدير  بها؛  معرتف  جامعة 

بتقدير. متنحها  جامعة  من  كانت 

القدرات  اختبار  يف  فوق  فما   )٧٥( درجة  على  احل�سول   .٢
للجامعيني. العامة 

اختبار  يف  فوق  فما   )٥٥٠( درجة  على  احل�سول   .٣
.G R E - C h e m i s t r y

اللغة  اختبار  يف  فوق  فما   )٥٠٠( درجة  على  احل�سول   .4
اللغة  اختبار  يف  يقابلها  ما  اأو   )TOEFL( االإجنليزية 

.)STEP( اأو   )IELTS( االإجنليزية 

جماالت  يف  املاج�ستري  درجة  على  للحا�سلني  ي�سمح   .٥
ما  حتقيق  بعد  بها  معرتف  جامعة  من  بالكيمياء  متعلقة 
�سهادة  على  حا�ساًل  يكون  اأن  ب�سرط   )4 )٢حتى  يف  جاء 
البكالوريو�س يف جمال علم الكيمياء فقط مبعدل )٣.٠٠( 
برنامج  من  التالية  التكميلية  املواد  يجتاز  واأن  فوق  فما 
ماج�ستري الكيمياء: ٥٢٠ كيم- ٥٢4 كيم- ٥٣٠ كيم- ٥٣١ 

كيم.  ٥٥١ ٥٥٠كيم-  كيم-   ٥4١ كيم-   ٥4٠ كيم- 
م

لو
لع

ة ا
لي

ك
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كلية علوم األغذية والزراعة

�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

االإنتاج 
النباتي

 ماج�ستري العلوم 
يف علوم الب�ساتني

 ماج�ستري العلوم 
يف علوم املحا�سيل 

احلقلية

 ماج�ستري العلوم 
يف علوم املراعي 

والغابات

البكالوريو�س يف . ١ املتقدم حا�ساًل على درجة  يكون  اأن 
 / املحا�سيل  علوم   ( النباتي  االإنتاج  علوم  تخ�س�س 
علوم الب�ساتني / علوم املراعي والغابات( من جامعة 
امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من وزارة 
عن  يقل  ال  تراكمي  ومبعدل  )جيد(  بتقدير  التعليم 
ومبعدل  جدًاً(  )جيد  عن  تقديره  يقل  اأال  على   ،)٣(
البكالوريو�س.  ملرحلة  التخ�س�س  مقررات  يف   )٣.٧٥(

احل�سول على حد اأدنى )4٥( درجة يف اختبار التوفل . ٢
على االإنرتنت اأو ما يعادله.

-

 دكتوراه الفل�سفة 
يف علوم الب�ساتني

 دكتوراه الفل�سفة 
يف علوم املحا�سيل

 دكتوراه الفل�سفة 
يف علوم املراعي 

والغابات

يف  املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .١ 
 / املحا�سيل  )علوم  النباتي  االإنتاج  علوم  تخ�س�س 
علوم الب�ساتني / علوم املراعي والغابات( من جامعة 
امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من وزارة 
التعليم بتقدير ال يقل عن )جيد جدًاً( اإذا كانت من 
يقل عن  ال  تراكمي  بتقدير، ومبعدل  جامعة متنحها 

.)٣.٧٥(

Statement of Purpose عن هدف  مذكرة  اإرفاق   .٢
الدكتوراه. لر�سالة  املقرتح  واملو�سوع  وتوقعات 

-
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

وقاية 
النبات

 ماج�ستري العلوم 
يف  اأمرا�س النبات

 ماج�ستري العلوم 
يف احل�سرات

 ماج�ستري العلوم 
يف املبيدات

البكالوريو�س . ١ �سهادة  على   حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
بنظام )االنتظام( يف تخ�س�س وقاية النبات اأو اأحد 
التخ�س�سات ذات العالقة من جامعة امللك �سعود اأو 
اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من وزارة التعليم  بتقدير 

ال يقل عن جيد مرتفع ) ٣.٢٥ من ٥ (.

-

 دكتوراه الفل�سفة 
يف  علم اأمرا�س 

النبات

دكتوراه الفل�سفة يف 
علم احل�سرات

يف . ١ املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
اأحد  اأو  املبيدات  اأو  احل�سرات  اأو  النبات  اأمرا�س 
من  االنتظام(  )بنظام  العالقة  ذات  التخ�س�سات 
بها  مو�سى  اأخرى  جامعة  اأي  اأو  �سعود  امللك  جامعة 
من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن )جيد جدًاً( اإن 

بتقدير. متنحها  جامعة  من  كانت 

-
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

االقت�ساد 
الزراعي

ماج�ستري العلوم يف 
االقت�ساد الزراعي

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف   .١ 
تخ�س�س االقت�ساد الزراعي بنظام )االنتظام( من 
جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من 
وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن جيد مرتفع ) ٣.٢٥ 
من ٥ ( ب�سرط اأال يقل تقديره مبقررات التخ�س�س 

يف مرحلة البكالوريو�س عن )جيد جدًاً(.

يجوز قبول غري املتخ�س�سني يف تخ�س�س االقت�ساد   .٢ 
جامعة  من  العالقة  ذات  التخ�س�سات  من  الزراعي 
امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من وزارة 
التعليم  بنظام )االنتظام( بتقدير ال يقل عن )جيد 
اأو ما يعادله. جدًاً(، ومبعدل ال يقل عن) ٣.٧٥ من ٥( 

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة ال تقل عن )4٠٠(   .٣
ما  اأو    )TOEFL-PBT( الورقي   التوفل  اختبار  يف 
عن  يقل  ال  فيما  املتقدم  ح�سول  حال  ويف  يعادله، 
)٣٥٠( درجة يف التوفل الورقي اأو ما يعادله، فللق�سم 
جنم(   ٠٥٦( مقرر  اجتياز  ب�سرط  بقبوله  التو�سية 

العليا. الدرا�سات  برنامج  درا�سة  يف  بدء  قبل 

-
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

علوم الرتبة

ماج�ستري العلوم يف 
علوم الرتبة

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف . ١
تخ�س�س علوم الرتبة اأو اأحد التخ�س�سات االأخرى 
جامعة  اأي  اأو  �سعود  امللك  جامعة  من  العالقة  ذات 

التعليم . اأخرى مو�سى بها من وزارة 

الرتبة . ٢ علوم  تخ�س�س  لطالب  العام  التقدير  يقل  اأال 
يف  جدًاً  جيد  عن  الطالب  معدل  يقل  وال  جيد  عن 

البكالوريو�س. مرحلة  يف  التخ�س�س  مقررات 

االأخرى . ٣ التخ�س�سات  لطالب  العام  التقدير  يقل  اأال 
  . البكالوريو�س  العالقة عن جيد جدًا يف مرحلة  ذات 

-

دكتوراه الفل�سفة يف 
علوم الرتبة

يف  املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .١ 
تخ�س�س علوم الرتبة اأو اأحد التخ�س�سات االأخرى 
جامعة  اأي  اأو  �سعود  امللك  جامعة  من  العالقة  ذات 
اأخرى مو�سى بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن 

. بتقدير  كانت من جامعة متنحها  اإذا  جيد جدًا 

من   statement of purpose الغر�س  بيان  تقدمي   .٢
. الدكتوراه  يف  البحثية  املتقدم  وتوجهات  الدرا�سة 

-
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

علوم 
االأغذية 
والتغذية

ماج�ستري العلوم يف 
علوم االأغذية

يف  البكالوريو�س  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .١ 
تخ�س�س علوم االأغذية وتغذية اإن�سان من جامعة امللك 
�سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من وزارة التعليم 
مبعدل تراكمي ال يقل عن )٣.٢٥ من ٥ (  على اأن ال يقل 
معدل الطالب عن )جيد جدًا( يف مقررات التخ�س�س 

. البكالوريو�س  ملرحلة 

علوم  تخ�س�س  يف  املتخ�س�سني  غري  قبول  يجوز   .٢ 
االأغذية وتغذية اإن�سان من التخ�س�سات ذات العالقة 

.  )  ٥ من   4.٥  ( يقل عن  ال  تراكمي  مبعدل 

ال  بدرجة   )TOEFL-IBT( اختبار   املتقدم  اجتياز   .٣
تقل عن )4٥( اأو ما يعادلها ويف حالة ح�سول املتقدم 
فيما ال يقل عن )٣٢( درجة  )TOEFL-IBT( اأو ما 
اجتياز مقرر  ب�سرط  بقبوله  التو�سية  فللق�سم  يعادله 
العليا. الدرا�سات  برنامج  البدء يف  قبل  )٠٥٦ جنم( 

ماج�ستري العلوم يف  
تغذية االإن�سان

يف  البكالوريو�س  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .١ 
تخ�س�س علوم االأغذية وتغذية اإن�سان من جامعة امللك 
�سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من وزارة التعليم  
مبعدل تراكمي ال يقل عن )٣.٢٥ من ٥ (  على اأن ال يقل 
معدل الطالب عن )جيد جدًا( يف مقررات التخ�س�س 

. البكالوريو�س  ملرحلة 

علوم  تخ�س�س  يف  املتخ�س�سني  غري  قبول  يجوز   .٢ 
االأغذية وتغذية اإن�سان من التخ�س�سات ذات العالقة 

.  )  ٥ من   4.٥  ( يقل عن  ال  تراكمي  مبعدل 

ال  بدرجة   )TOEFL-IBT( اختبار   املتقدم  اجتياز   .٣
تقل عن )4٥( اأو ما يعادلها ويف حالة ح�سول املتقدم 
فيما ال يقل عن )٣٢( درجة  )TOEFL-IBT( اأو ما 
اجتياز مقرر  ب�سرط  بقبوله  التو�سية  فللق�سم  يعادله 
العليا.     الدرا�سات  برنامج  البدء يف  قبل  )٠٥٦ جنم( 
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

علوم 
االأغذية 
والتغذية

دكتوراه الفل�سفة يف 
تغذية االإن�سان

يف . ١ املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
تخ�س�س تغذية اإن�سان من جامعة امللك �سعود اأو اأي 
مبعدل  التعليم  وزارة  من  بها  مو�سى  اأخرى  جامعة 
تراكمي ال يقل عن )جيد جدًاً( اإذا كانت من جامعة 

بتقدير متنحها 

تغذية . ٢ تخ�س�س  يف  املتخ�س�سني  غري  قبول  يجوز 
اإن�سان من التخ�س�سات ذات العالقة مبعدل تراكمي 

ال يقل عن ) 4.٥ من ٥(.

االإر�ساد 
الزراعي 
واملجتمع 

الريفي

ماج�ستري العلوم يف 
االإر�ساد الزراعي

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف . ١
امللك  الريفي من جامعة  واملجتمع  الزراعي  االإر�ساد 
وزارة  من  بها  مو�سى  اأخرى  جامعة  اأي  اأو  �سعود 
يقل  اأال  ب�سرط   ، جيد  عن  يقل  ال  بتقدير  التعليم 
التقدير يف مقررات التخ�س�س مبرحلة البكالوريو�س 

. عن جيد جدًا 

الزراعي . ٢ االإر�ساد  يف  املتخ�س�سني  غري  قبول  يجوز 
من  العالقة  ذات  التخ�س�سات  من  الريفي  واملجتمع 
جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من 
التعليم بتقدير ال يقل عن جيد مرتفع )٣.٢٥  وزارة 

من ٥(.

-

دكتوراه الفل�سفة يف 
االإر�ساد الزراعي

يف . ١ املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
الريفي   املجتمع  اأو  الزراعي  االإر�ساد  علم  تخ�س�س 
مو�سى  اأخرى  جامعة  اأي  اأو  �سعود  امللك  جامعة  من 
بها من وزارة التعليم  بتقدير ال يقل عن )جيد جدًاً( 

بتقدير. متنحها  جامعة  من  كانت  اإن 

-
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

الهند�سة 
الزراعية

ماج�ستري العلوم يف 
الهند�سة الزراعية

اأن يكون املتقدم حا�سال على درجة البكالوريو�س يف . ١
الهند�سة الزراعية اأو التخ�س�سات ذات العالقة من 
جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من 
وزارة التعليم مبعدل تراكمي ال يقل عن ) ٣ من ٥ ( .

-

دكتوراه الفل�سفة يف 
الهند�سة الزراعية

يف . ١ املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
التخ�س�سات  اأحد  اأو  الزراعية  الهند�سة  تخ�س�س 
اأي  اأو  �سعود  امللك  جامعة  من  العالقة  ذات  االأخرى 
بتقدير  التعليم  بها من وزارة  اأخرى مو�سى  جامعة  
ال يقل عن )جيد جدًاً( اإذا كانت من جامعة متنحها 

بتقدير.

-

االإنتاج 
احليواين

 ماج�ستري العلوم 
يف الدواجن

 ماج�ستري العلوم 
يف احليوان 

الزراعي

البكالوريو�س . ١ درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
العالقة  ذات  التخ�س�سات  اأو  احليواين  االإنتاج  يف 
اأي  اأو  �سعود  امللك  جامعة  من  االنتظام(  )بنظام 
بتقدير  التعليم  بها من  وزارة  اأخرى مو�سى  جامعة 
تقديره يف مقررات  يقل  اأال  على  يقل عن )جيد(  ال 
جدًاً(. )جيد  عن  البكالوريو�س  مبرحلة  التخ�س�س 

-

دكتوراه الفل�سفة يف 
االإنتاج احليواين 
واإنتاج الدواجن

يف . ١ املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
العالقة  ذات  التخ�س�سات  اأو  احليواين  االإنتاج 
اأي  اأو  �سعود  امللك  جامعة  من  االنتظام(  )بنظام 
بتقدير  التعليم  بها من  وزارة  اأخرى مو�سى  جامعة 
ال يقل عن )جيد جدًاً( اإن كانت من جامعة متنحها 

بتقدير.

-
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كلية علوم الحاسب والمعلومات

�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

علوم 
احلا�سب

ماج�ستري العلوم يف 
علوم احلا�سب

يف  البكالوريو�س  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .١
جامعة  من  الكلي(  )االنتظام  بنظام  احلا�سب  علوم 
اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من وزارة  امللك �سعود 
يعادله. ما  اأو   )٥ من   ٣.٧٥( عن  يقل  ال  مبعدل  التعليم 

من  احلا�سب  علوم  يف  املتخ�س�سني  غري  قبول  يجوز   .٢
احلا�سب،  )هند�سة  مثل  العالقة  ذات  التخ�س�سات 
نظم املعلومات، هند�سة الربجميات، تقنية املعلومات، 
امللك  جامعة  من  تربوية(  غري  حا�سوبية  تخ�س�سات 
�سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من وزارة التعليم 
الكلي(، ومبعدل ال يقل عن )4 من  بنظام )االنتظام 

اأو ما يعادله.  )٥

احلا�سب  تخ�س�سات  من  اأي  وال  االنت�ساب  يقبل  ال   .٣
الرتبوية اأو االإدارية اأو تخ�س�سات درا�سة املعلومات اأو 

االإدارية. املعلومات  نظم  اأو  املكتبات 

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة ال تقل عن )4٥(   .4
يف اختبار التوفل على االأنرتنت )TOEFL-IBT( اأو ما 

املعتمدة. اللغة  اختبارات  من  يعادلها 

ح�سول  املتقدم على حد اأدين )٧٠( درجة يف اختبار   .٥
القدرات العامة للجامعيني ) قيا�س( اأو اجتياز امتحان 
الـ )GRE( مبعدل ال يقل عن )١44( درجة يف اجلزء 

الكمي اأو ما يعادلها.
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

علوم 
احلا�سب

دكتوراه الفل�سفة يف 
علوم احلا�سب

يف  املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .١
هند�سة  احلا�سب،  علوم  التالية:  التخ�س�سات  اإحدى 
احلا�سب، نظم املعلومات، هند�سة الربجميات، تقنية 

تربوية. غري  حا�سوبية  تخ�س�سات  املعلومات، 

فاأعلى  )4من٥(  معدل  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .٢
علوم  تخ�س�س  يف  املاج�ستري  درجة  يف  يعادلها  ما  اأو 
االأخرى  التخ�س�سات  يف   )٥ من   4.٥( اأو  احلا�سب 
وملجل�س الق�سم اال�ستثناء من ذلك على اأال يقل املعدل 

جدًاً(. )جيد  عن 

اختبار  يف   )١4٨( اأدين  حد  على  املتقدم  ح�سول   .٣
.)GRE (

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة ال تقل عن )٦١(   .4
يف اختبار التوفل على االأنرتنت )TOEFL-IBT( اأو ما 

يعادلها.

الوثائق  �سور من جميع  مع  ذاتية حديثة  �سرية  اإرفاق   .٥
العالقة.  ذات 

تقدمي مقالة تو�سح االهتمامات البحثية والن�سر العلمي   .٦
جماالت  ثالث  االأقل  على  وتو�سح  وغريها  واجلوائز 
جميع  من  �سور  مع   ( االأف�سلية  ح�سب  مرتبة  بحثية 

العالقة(. ذات  الوثائق 
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

هند�سة 
احلا�سب

ماج�ستري العلوم يف 
هند�سة احلا�سب

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س بنظام   .١ 
)االنتظام( من جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى 
التخ�س�سات  اإحدى  يف  التعليم  وزارة  من  بها  مو�سى 
احلا�سب،  علوم  احلا�سب،  هند�سة  التالية:  العلمية 
تقنية  الربجميات،  هند�سة  الكهربائية،  الهند�سة 
)بعد  �سبق  مبا  عالقة  ذات  تخ�س�سات  اأو  املعلومات، 

الق�سم(. موافقة 

التقدير االأدنى للقبول على النحو التايل: )٣.٥ من ٥(   .٢ 
ما  اأو  فاأعلى   )٥ من   4( معدل  اأو    احلا�سب  لهند�سة 

االأخرى. التخ�س�سات  يف  يعادلها 

احل�سول  على حد اأدين )٧٥( درجة يف اجلزء الكمي   .٣
يف اختبار القدرات العامة للجامعيني ) قيا�س( » اأو ما 
يعادلها يف )GRE( يف اجلانب الكمي مبا ال يقل عن 

.»)١4٨(

احل�سول على حد اأدنى )4٥( درجة يف اختبار التوفل   .4
يعادلها. ما  اأو    )TOEFL-IBT( االأنرتنت  على 
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

هند�سة 
احلا�سب

دكتوراه الفل�سفة يف 
هند�سة احلا�سب

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س بنظام   .١
)االنتظام( من جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى 
التخ�س�سات  اإحدى  يف  التعليم  وزارة  من  بها  مو�سى 
احلا�سب،  علوم  احلا�سب،  هند�سة  التالية:  العلمية 
تقنية  الربجميات،  هند�سة  الكهربائية،  الهند�سة 
املعلومات، اأو التخ�س�سات ذات العالقة مبا �سبق )بعد 

الق�سم(. موافقة 

بنظام  املاج�ستري  درجة  على  املتقدم حا�ساًل  يكون  اأن   .٢
)االنتظام( من جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى 
التخ�س�سات  اإحدى  يف  التعليم  وزارة  من  بها  مو�سى 
الهند�سة  احلا�سب،  علوم  احلا�سب،  هند�سة  التالية: 
املعلومات،  تقنية  الربجميات،  هند�سة  الكهربائية، 
موافقة  )بعد  �سبق  مبا  العالقة  ذات  التخ�س�سات  اأو 

الق�سم(.

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على معدل )4 من ٥( فاأعلى اأو   .٣
ما يعادلها يف درجة املاج�ستري.

احل�سول  على حد اأدين )٧٥( درجة يف اجلزء الكمي   .4
اأو  )قيا�س(   للجامعيني  العامة  القدرات  اختبار  يف 

 .)GRE( يف   )١4٨(

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة ال تقل عن )٦١(   .٥
يف اختبار التوفل على االأنرتنت )TOEFL-IBT( اأو ما 

يعادلها.
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

نظم 
املعلومات

ماج�ستري العلوم يف 
نظم املعلومات

يف  البكالوريو�س  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .١
)االنتظام(  بنظام  االآيل  تخ�س�سات احلا�سب  اإحدى 
مو�سى  اأخرى  جامعة  اأي  اأو  �سعود  امللك  جامعة  من 
بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن )جيد جدًاً(، 
مرتفع  جيد  تقدير  على  املوافقة  يف  النظر  ميكن  كما 
وجمل�س  الق�سم  جمل�س  طريق  عن    )  ٥ من   ٣.٢٥  (

العليا.   الدرا�سات  عمادة  وجمل�س  الكلية، 

املتقدم  عليها  احلا�سل  البكالوريو�س  �سهادة  تكون  اأن   .٢
على  احل�سول  حالة  يف  التعليم  وزارة  من  معادلة 

�سعودية. غري  جامعة  من  الدرجة 

لكل  الزمنية  املدة  )مبينا  الوظيفية  اخلربات  حتميل   .٣
على  التقدمي  اأثناء  والقدرات  اللغة  و�سهادة  وظيفة( 

العليا. الدرا�سات  بوابة 

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة ال تقل عن )٧٠(   .4
يف اختبار القدرات العامة للجامعيني ) قيا�س(  اجلزء 
الكمي » اأو )١44( يف اختبار ) GRE( اجلزء الكمي«، 
واأال يكون قد م�سى اأكرث من عامني على ح�سوله على 

الدرجة.

ح�سول املتقدم على حد اأدين )4٥( درجة يف اختبار   .٥
م�سى  قد  يكون  واأال  يعادلها،  ما  )TOEFL-IBT(اأو 

الدرجة. على  ح�سوله  على  عامني  من  اأكرث 
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

نظم 
املعلومات

دكتوراه الفل�سفة يف 
نظم املعلومات

يف  البكالوريو�س  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .١
اإحدى تخ�س�سات احلا�سب االآيل )بنظام االنتظام ( 
من جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها 
من وزارة التعليم ، ومبعدل ال يقل عن )4 من ٥( اأو ما 

يعادلها. 

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة املاج�ستري يف نظم   .٢
ذات  االآيل  احلا�سب  تخ�س�سات  اأحد  اأو  املعلومات، 
اأو  �سعود  امللك  االنتظام( من جامعة  العالقة )بنظام 
اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من وزارة التعليم ، ومبعدل 

ال يقل عن )4 من ٥( اأو ما يعادله.

ح�سول املتقدم على حد اأدنى )١4٨( درجة يف اختبار   .٣
)GRE( يف اجلزء الكمي بدياًل عن اختبار القدرات 

للجامعيني. العامة 

ح�سول املتقدم على حد اأدين )٦١(  درجة يف اختبار   .4
يعادلها. ما  اأو    )TOEFL-IBT( التوفل 

اإرفاق �سرية ذاتية للمتقدم )مع �سور من جميع الوثائق   .٥
العالقة(. ذات 

والن�سر  البحثية  االهتمامات  تو�سح  مقالة  تقدمي   .٦
ثالث  االأقل  على  وتو�سح  وغريها  واجلوائز  العلمي 
من  �سور  )مع  االأف�سلية  ح�سب  مرتبة  بحثية  جماالت 

العالقة(. ذات  الوثائق  جميع 
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

هند�سة 
الربجميات

ماج�ستري العلوم يف 
هند�سة الربجميات

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س بنظام   .١
)االنتظام( من جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى 
التخ�س�سات  اإحدى  التعليم يف  وزارة  من  بها  مو�سى 
تقنية   ، الربجميات، علوم احلا�سب  التالية: )هند�سة 
املعلومات، هند�سة احلا�سب اأو نظم املعلومات( بتقدير 
ال يقل عن )جيد جدًاً( ومعدل ال يقل عن )٣.٧٥ من 

٥( اأو ما يعادلها.

اأو  الرتبوية  احلا�سبات  تخ�س�سات  من  اأي  يقبل  ال   .٢
تخ�س�سات درا�سة املعلومات اأو علوم املعلومات يف علم 

املكتبات.

اأدنى )٧٠( درجة يف اجلزء  ح�سول املتقدم على حد   .٣
الكمي يف اختبار القدرات العامة للجامعيني ) قيا�س( 
املتعلق  اجلانب  يف   )GRE( اختبار  يف  يعادلها  ما  اأو 

يقل عن )١44(. ال  امل�سكالت مبا  مبهارات حل 

ح�سول املتقدم على حد اأدنى )4٥٠( يف اختبار التوفل   .4
الورقي اأو ما يعادلها.

درجة  على  احل�سول  ال�سعوديني،  للطلبة  بالن�سبة   .٥
اختبار  يكافئ   )٧٠( عن  يقل  ال  مبا  القدرات  اختبار 

.)GRE (
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

تقنية 
املعلومات

ماج�ستري العلوم يف  
تقنية املعلومات

البكالوريو�س  درجة  على  حا�سلة  املتقدمة  تكون  اأن   .١
امللك  جامعة  من  االنت�ساب(  ولي�س  )االنتظام  بنظام 
�سعود اأو اأي  جامعة اأخرى مو�سى بها من وزارة التعليم 
علوم  املعلومات،  تقنية   : التالية  التخ�س�سات  يف 
هند�سة  احلا�سب،  هند�سة  املعلومات،  نظم  احلا�سب، 
الربجميات، تخ�س�سات حا�سبات غري تربوية، ومبعدل 

يعادله.  اأو ما  يقل عن )٣.٧٥ من ٥(  ال 

اأو  الرتبوية،  احلا�سب  تخ�س�سات  من  اأي  يقبل  ال   .٢
املعلومات  نظم  اأو  املعلومات،  درا�سة  تخ�س�سات 

دارية. االإ

ح�سول املتقدمات على حد اأدنى )٧٠( درجة يف اجلزء   .٣
الكمي يف اختبار القدرات العامة للجامعيني )قيا�س( 
اجلزء   )GRE( اختبار  يف   )١44( عن  يقل  ال  ما  اأو 

الكمي. 

اختبار  يف   )٦١( اأدنى  حد  على  املتقدمات  ح�سول   .4
يعادلها. ما  اأو   )TOEFL-IBT( االإنرتنت  على  التوفل 
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كلية إدارة األعمال

�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

االإدارة 
العامة

ماج�ستري االإدارة 
العامة

يف  البكالوريو�س  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .١
االإدارة العامة اأو العلوم االإدارية اأو التخ�س�سات االأخرى 
عن  يقل  ال  مبعدل  يعادلها  ما  اأو  باالنتظام  العالقة  ذات 

.)  ٥ من   ٣.٢٥( مرتفع  جيد 

اجتياز االختبارات التحريرية التي �سيجريها الق�سم.  .٢

احل�سول على درجة ال تقل عن )4٥( يف اختبار التوفل   .٣
)TOEFL-IBT( اأو ما يعادلها خالل ال�سنتني املا�سيتني، 

.)STEP( امتحان يقبل  وال 

دكتوراه الفل�سفة يف  
االإدارة العامة

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة املاج�ستري يف االإدارة   .١
ذات  االأخرى  التخ�س�سات  اأو  االإدارية  العلوم  اأو  العامة 
العالقة باالنتظام )غري تنفيذي( بتقدير جيد جدًا على 
اإذا كانت من جامعة متنحها بتقدير. اأو ما يعادلها  االأقل 

احل�سول على درجة ال تقل عن )٦١( يف اختبار التوفل   .٢
)TOEFL-IBT( اأو ما يعادلها خالل ال�سنتني املا�سيتني، 

. )STEP( وال يقبل امتحان

خربة عملية ال تقل عن �سنتني.  .٣

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة ال تقل عن )٨٠( يف   .4
للجامعيني. العامة  القدرات  اختبار 

اجتياز االختبارات التحريرية التي �سيجريها الق�سم.  .٥
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

املالية
ماج�ستري العلوم يف 

املالية

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على البكالوريو�س انتظام ولي�س   .١
اأعمال،  اإدارة   : التالية  التخ�س�سات  اأحد  من  انت�ساب 
هند�سة ، علوم ، احلا�سب االآيل من جامعة امللك �سعود اأو 
اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من وزارة التعليم على اأن ال 

يقل التقدير عن جيد .

 )IELTS( يف اختبار )احل�سول على درجة ال تقل عن )٥.٥  .٢
اأو ما يعادلها.

االإدارة 
ال�سحية

ماج�ستري 
اإدارة ال�سحية 

وامل�ست�سفيات

يف  البكالوريو�س  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .١
اأو  باالنتظام  ال�سحية  اأو  االإدارية  العلوم  تخ�س�سات 
من  يعادلها  ما  اأو   ، العالقة  ذات  االأخرى  التخ�س�سات 
من  بها  مو�سى  اأخرى  اأي جامعة  اأو   �سعود  امللك  جامعة 
هذه  غري  من  املتقدمني  قبول  ويجوز  التعليم،  وزارة 

الق�سم. يحددها  التي  لل�سوابط  وفقًا  التخ�س�سات 

احل�سول على درجة ال تقل عن )٥٣( يف اختبار التوفل   .٢
)TOEFL-IBT( اأو ما يعادلها يف اختبار )IELTS(، وال 

.)STEP( امتحان  يقبل 

اجتياز االختبارات التحريرية التي ي�سعها الق�سم.  .٣

ماج�ستري املحا�سبةاملحا�سبة

ما  اأو  املحا�سبة  يف  البكالوريو�س  درجة  على  احل�سول   .١
. فوق(  فما    ٥ من   ٣.٢٥  ( مرتفع  جيد  بتقدير  يعادلها 

احل�سول على درجة )٥.٥( يف اختبار )IELTS( اأو ما   .٢
يعادلها.
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

االقت�ساد
دكتوراه الفل�سفة يف 

االقت�ساد

يف  املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .١
تخ�س�س االقت�ساد من جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة 

التعليم. وزارة  من  بها  مو�سى  اأخرى 

ح�سول املتقدم على معدل تراكمي ال يقل عن )جيد جدًاً(   .٢
يف مرحلتي البكالوريو�س واملاج�ستري اإذا كانت من جامعة 

متنحها بتقدير.

احل�سول على درجة ال تقل عن )٨٠( يف اختبار التوفل   .٣
فرتة  تتجاوز  اأال  على  يعادلها  ما  اأو   )TOEFL-IBT(

عامني. الدرجة  على  ح�سوله 

تقدمي درجة GRE  العام، على اأال يزيد عن خم�سة اأعوام.  .4

جمل�س 
برامج 

الدرا�سات 
العليا 

يف اإدارة 
االأعمال

املاج�ستري يف اإدارة 
االأعمال

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف اإدارة   .١
امللك �سعود  باالنتظام من جامعة  يعادلها  اأو ما  االأعمال 
اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من وزارة التعليم، ويجوز 

قبول طالب من غري هذا التخ�س�س.

احل�سول على درجة ال تقل عن )٦١( يف اختبار التوفل   .٢
)TOEFL-IBT(  اأو ما يعادلها على اأال يزيد عن عامني، 

. )STEP( امتحان يقبل  وال 

تقدمي نتيجة اختبار )GMAT(، على اأال يزيد عن خم�سة   .٣
اأعوام.
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

االإدارة
ماج�ستري العلوم 
يف اإدارة املوارد 

الب�سرية

ح�سول املتقدم على درجة البكالوريو�س من جامعة امللك   .١
التعليم  وزارة  من  بها  مو�سى  اأخرى  جامعة  اأي  اأو  �سعود 
)جيد(  تقدير  قبول  للق�سم  ويحق  جدًاً(  )جيد  بتقدير 
يقل  اأال  وب�سرط  عامني  عن  تقل  ال  خربة  لديه  كانت  اإذا 
تقديره عن )جيد جدًاً( يف مقررات التخ�س�س مبرحلة 

البكالوريو�س.  

 )٥٣( عن  تقل  ال  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .٢
ما  اأو   )TOEFL-IBT( االإنرتنت  على  التوفل  اختبار  يف 
اأو   )TOEFL-PBT( الورقي  التوفل  اختبار  يف  يعادله 
احل�سول على درجة ال تقل عن )٥.٥( يف اختبار االآيلت�س 
اختبار  يقبل  وال  املا�سيتني،  ال�سنتني  خالل   )IELTS(

.)STEP(

التحليل 
الكمي

ماج�ستري العلوم يف 
علوم القرارات

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف اإدارة   .١
�سعود  امللك  جامعة  من  باالنتظام  يعادلها  ما  اأو  االأعمال 
التعليم ويجوز  اأخرى مو�سى بها من وزارة  اأي جامعة  اأو 
قبول طالب من غري هذا التخ�س�س على اأن يكون علمي 

اأو طبي.

احل�سول على درجة ال تقل عن )٦٠( يف اختبار التوفل   .٢
امتحان  يقبل  وال  يعادلها،  ما  اأو    )TOEFL-IBT(

.)STEP (

اجتياز اختبار حتريري عندما يرى الق�سم �سرورة لذلك،   .٣
تعقدها جلنة الربنامج يف الق�سم.
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

نظم 
املعلومات 

االإدارية

ماج�ستري العلوم يف 
االأعمال االإلكرتونية

ح�سول املتقدم على �سهادة البكالوريو�س من جامعة امللك   .١
التعليم  وزارة  من  بها  مو�سى  اأخرى  جامعة  اأي  اأو  �سعود 
يف اأي من تخ�س�سات اإدارة االأعمال اأو تقنيات املعلومات 
النظر  املمكن  ومن  الهند�سية  االإدارة  اأو  الهند�سة  اأو 
العالقة  ذات  واملجاالت  التخ�س�سات  من  الطلبات  يف 

االأعمال. واإدارة  املعلومات  بتقنيات 

احل�سول على درجة ال تقل عن )٥٣( يف اختبار التوفل   .٢
وال   ،  )IELTS( اختبار  يف   )٥.٥( اأو   )TOEFL-IBT(

.  )STEP( امتحان  يقبل 
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�شروط القبول
لربامج املاج�شتري 
والدكتوراه للكليات 

ال�شحية

3
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كــلــيـــة الـصـيـــدلـــة

�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

العقاقري

ماج�ستري العلوم 
يف ال�سيدلة 
)العقاقري(

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف العلوم   .١
جامعة  ومن   ،)pharm D( �سيديل  دكتور  اأو  ال�سيدلية 
معرتف بها بتقدير ال يقل عن )جيد( ب�سرط اأال يقل تقدير 

التخ�س�س عن )جيد جدًاً(.    مقررات  املتقدم يف 

اختبار  يف   )4٨٠( درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .٢
يعادله. ما  اأو  التوفل 

معادلة ال�سهادة ال�سادرة من اجلامعات غري ال�سعودية.  .٣

اأن يجتاز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الربنامج.  .4

دكتوراه الفل�سفة 
يف العقاقري

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف العلوم   .١
جامعة  ومن   ،)pharm D( �سيديل  دكتور  اأو  ال�سيدلية 
يقل  اأال  ب�سرط  )جيد(  عن  يقل  ال  بتقدير  بها  معرتف 
جدًاً(.  )جيد  عن  التخ�س�س  مقررات  يف  املتقدم  تقدير 

العلوم  يف  املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .٢
ال�سيدلية اأو تخ�س�س ذو عالقة من جامعة معرتف بها بتقدير 
بتقدير.    متنحها  جامعة  من  كانت  اإذا  جدًاً(  )جيد  عن  يقل  ال 

اختبار  يف   )٥٥٠( درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .٣
التوفل اأو ما يعادله وي�ستثني من ذلك ح�سول املتقدم على 
درجة ما بني )٥٠٠-٥4٩( يف اختبار التوفل اأو ما يعادله 
االأكادميية. اللغة االإجنليزية  مع درا�سة مقرر تكميلي يف 

معادلة ال�سهادة ال�سادرة من اجلامعات غري ال�سعودية.  .4

اأن يجتاز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الربنامج.  .٥
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

الكيمياء 
ال�سيدلية

ماج�ستري العلوم 
يف الكيمياء 

ال�سيدلية

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف العلوم   .١
جامعة  ومن   ،)pharm D( �سيديل  دكتور  اأو  ال�سيدلية 
معرتف بها بتقدير ال يقل عن )جيد( ب�سرط اأال يقل تقدير 

املتقدم يف مقررات التخ�س�س عن )جيد جدًاً(.   

اختبار  يف   )4٨٠( درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .٢
يعادله. ما  اأو  التوفل 

معادلة ال�سهادة ال�سادرة من اجلامعات غري ال�سعودية.  .٣

اأن يجتاز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الربنامج.  .٤

دكتوراه الفل�سفة 
يف الكيمياء 

ال�سيدلية

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف العلوم   .١
جامعة  ومن   ،)pharm D( �سيديل  دكتور  اأو  ال�سيدلية 
يقل  اأال  ب�سرط  )جيد(  عن  يقل  ال  بتقدير  بها  معرتف 
جدًاً(.  )جيد  عن  التخ�س�س  مقررات  يف  املتقدم  تقدير 

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة املاج�ستري يف العلوم   .٢
معرتف  جامعة  من  عالقة  ذو  تخ�س�س  اأو  ال�سيدلية 
بها بتقدير ال يقل عن )جيد جدًاً( اإذا كانت من جامعة 

بتقدير.    متنحها 

اختبار  يف   )٥٥٠( درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .٣
التوفل اأو ما يعادله وي�ستثني من ذلك ح�سول املتقدم على 
درجة ما بني )٥٠٠-٥4٩( يف اختبار التوفل اأو ما يعادله 
اللغة االإجنليزية االأكادميية. مع درا�سة مقرر تكميلي يف 

معادلة ال�سهادة ال�سادرة من اجلامعات غري ال�سعودية.  .٤

يعقده  الذي  التحريري  االختبار  املتقدم  يجتاز  اأن   .٥
. مج نا لرب ا
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

علم االأدوية 
وال�سموم

ماج�ستري العلوم 
يف ال�سيدلة 
)علم االأدوية(

ماج�ستري العلوم 
يف ال�سيدلة 

)علم ال�سموم(

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف العلوم   .١
جامعة  ومن   ،)pharm D( �سيديل  دكتور  اأو  ال�سيدلية 
يقل  اأال  ب�سرط  )جيد(  عن  يقل  ال  بتقدير  بها  معرتف 
جدًاً(.    )جيد  عن  التخ�س�س  مقررات  يف  املتقدم  تقدير 

اختبار  يف   )4٨٠( درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .٢
يعادله. ما  اأو  التوفل 

معادلة ال�سهادة ال�سادرة من اجلامعات غري ال�سعودية.  .٣

اأن يجتاز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الربنامج.  .٤

دكتوراه الفل�سفة 
يف علم االأدوية 

وال�سموم

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف العلوم   .١
جامعة  ومن   ،)pharm D( �سيديل  دكتور  اأو  ال�سيدلية 
يقل  اأال  ب�سرط  )جيد(  عن  يقل  ال  بتقدير  بها  معرتف 
جدًاً(.  )جيد  عن  التخ�س�س  مقررات  يف  املتقدم  تقدير 

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة املاج�ستري يف العلوم   .٢
معرتف  جامعة  من  عالقة  ذو  تخ�س�س  اأو  ال�سيدلية 
بها بتقدير ال يقل عن )جيد جدًاً( اإذا كانت من جامعة 

بتقدير.    متنحها 

اختبار  يف   )٥٥٠( درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .٣
التوفل اأو ما يعادله وي�ستثني من ذلك ح�سول املتقدم على 
درجة ما بني )٥٠٠-٥4٩( يف اختبار التوفل اأو ما يعادله 
اللغة االإجنليزية االأكادميية. مع درا�سة مقرر تكميلي يف 

معادلة ال�سهادة ال�سادرة من اجلامعات غري ال�سعودية.  .٤

اأن يجتاز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الربنامج.  .٥
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

ال�سيدالنيات

ماج�ستري العلوم 
يف ال�سيدالنيات

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف العلوم   .١
جامعة  ومن   ،)pharm D( �سيديل  دكتور  اأو  ال�سيدلية 
يقل  اأال  ب�سرط  )جيد(  عن  يقل  ال  بتقدير  بها  معرتف 
جدًاً(.    )جيد  عن  التخ�س�س  مقررات  يف  املتقدم  تقدير 

اختبار  يف   )4٨٠( درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .٢
يعادله. ما  اأو  التوفل 

معادلة ال�سهادة ال�سادرة من اجلامعات غري ال�سعودية.  .٣

اأن يجتاز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الربنامج.  .٤

دكتوراه الفل�سفة 
يف ال�سيدالنيات

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف العلوم   .١
جامعة  ومن   ،)pharm D( �سيديل  دكتور  اأو  ال�سيدلية 
يقل  اأال  ب�سرط  )جيد(  عن  يقل  ال  بتقدير  بها  معرتف 
جدًاً(.  )جيد  عن  التخ�س�س  مقررات  يف  املتقدم  تقدير 

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة املاج�ستري يف العلوم   .٢
معرتف  جامعة  من  عالقة  ذو  تخ�س�س  اأو  ال�سيدلية 
بها بتقدير ال يقل عن )جيد جدًاً( اإذا كانت من جامعة 

بتقدير.    متنحها 

اختبار  يف   )٥٥٠( درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .٣
التوفل اأو ما يعادله وي�ستثني من ذلك ح�سول املتقدم على 
درجة ما بني )٥٠٠-٥4٩( يف اختبار التوفل اأو ما يعادله 
اللغة االإجنليزية االأكادميية. مع درا�سة مقرر تكميلي يف 

معادلة ال�سهادة ال�سادرة من اجلامعات غري ال�سعودية.  .٤

اأن يجتاز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الربنامج.  .٥
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

ال�سيدلية  
االإكلينيكية

ماج�ستري العلوم 
يف ال�سيدلية 
)ال�سيدلة 
االإكلينيكية(

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف العلوم   .١
جامعة  ومن   ،)pharm D( �سيديل  دكتور  اأو  ال�سيدلية 
يقل  اأال  ب�سرط  )جيد(  عن  يقل  ال  بتقدير  بها  معرتف 
جدًاً(. )جيد  عن  التخ�س�س  مقررات  يف  املتقدم  تقدير 

اختبار  يف   )4٨٠( درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .٢
يعادله. ما  اأو  التوفل 

معادلة ال�سهادة ال�سادرة من اجلامعات غري ال�سعودية.  .٣

اأن يجتاز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الربنامج.  .٤

برنامج 
م�سرتك 

بني ق�سمي 
ال�سيدالنيات 

والكيمياء 
ال�سيدلية

ماج�ستري العلوم 
يف ال�سيدلة 

)الرقابة النوعية 
للم�ستح�سرات 

الطبية(

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف العلوم   .١
جامعة  ومن   ،)pharm D( �سيديل  دكتور  اأو  ال�سيدلية 
يقل  اأال  ب�سرط  )جيد(  عن  يقل  ال  بتقدير  بها  معرتف 
جدًاً(.    )جيد  عن  التخ�س�س  مقررات  يف  املتقدم  تقدير 

اختبار  يف   )4٨٠( درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .٢
يعادله. ما  اأو  التوفل 

معادلة ال�سهادة ال�سادرة من اجلامعات غري ال�سعودية.  .٣

اأن يجتاز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الربنامج.  .٤
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كــلــيـــة الــطـــب

�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

الت�سريح

ماج�ستري العلوم 
يف الت�سريح

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف الطب . ١
واجلراحة بنظام )االنتظام( من جامعة امللك �سعود اأو اأي 
جامعة اأخرى مو�سى بها من  وزارة التعليم  بتقدير ال يقل 
التخ�س�س  تقديره مبقررات  يقل  اأال  ب�سرط  عن )جيد( 

يف مرحلة البكالوريو�س عن )جيد جدًاً(.

يجوز قبول خريجي الكليات ال�سحية االأخرى احلا�سلني . ٢
االأقل  على  جدًاً(  بتقدير )جيد  البكالوريو�س  درجة  على 

من جامعة امللك �سعود اأو ما يعادلها.

جلميع . ٣ والعملي  التحريري  االختبار  املتقدم  اجتياز 
. مني ملتقد ا

دكتوراه الفل�سفة 
يف الت�سريح

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة املاج�ستري يف الت�سريح . ١
اأو  بنظام )االنتظام( من كلية الطب جامعة امللك �سعود 
اأي جامعة اأخرى مو�سى بها من  وزارة التعليم  بتقدير ال 
يقل عن )جيد جدًاً( اإذا كانت من جامعة متنحها بتقدير.

يجوز قبول خريجي الكليات ال�سحية االأخرى احلا�سلني . ٢
على درجة املاج�ستري بتقدير )جيد جدًاً( على االأقل من 
مقررات  اجتياز  بعد  يعادلها  ما  اأو  �سعود  امللك  جامعة 

درا�سيني. ف�سلني  ملدة  تكميلية 

جلميع . ٣ والعملي  التحريري  االختبار  املتقدم  اجتياز 
. مني ملتقد ا
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

علم وظائف 
االأع�ساء

ماج�ستري العلوم 
يف علم وظائف 

االأع�ساء

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة البكالوريو�س يف العلوم . ١
اأي  اأو  امللك �سعود  الطبية بنظام )االنتظام( من جامعة 
جامعة اأخرى مو�سى بها من وزارة التعليم  بتقدير عام ال 
يقل عن )جيد(  على اأال يقل تقديره مبقررات التخ�س�س 

يف مرحلة البكالوريو�س عن )جيد جدًا(.

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم.. ٢

دكتوراه الفل�سفة 
يف علم وظائف 

االأع�ساء

اأن يكون املتقدم حا�ساًل على درجة املاج�ستري يف تخ�س�س . ١
علم وظائف االأع�ساء من جامعة حملية اأو دولية بتقدير ال 
يقل عن )جيد جدًاً( اإذا كانت من جامعة متنحها بتقدير 

اأو ما يعادلها. 

اجتياز املتقدم االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم.. ٢
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كــلــيـــة طــب األسـنـان

�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

برنامج 
م�سرتك 

بني 
االأق�سام

دكتوراه العلوم يف طب 
االأ�سنان :

	 تقومي االأ�سنان.                                                   

	 ترميم االأ�سنان.

	 املداواة اللبية )عالج 
اجلذور(

	 اال�ستعا�سة ال�سنية.

طب  يف  البكالوريو�س  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .١
اأخرى  جامعة  اأي  اأو  �سعود  امللك  جامعة  من  االأ�سنان 
عن  يقل  ال  بتقدير  التعليم  وزارة  من  بها  مو�سى 
جدًاً(  )جيد  عن  تقديره  يقل  اأال  ب�سرط  جدًاً(  )جيد 
اأو  البكالوريو�س،  مبرحلة  التخ�س�س  مقررات  يف 
اأخرى  اأي جامعة  اأو  املاج�ستري من جامعة امللك �سعود 
مو�سى بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن )جيد 
جدًاً(  اإذا كانت من جامعة متنحها بتقدير؛ ب�سرط اأال 
التخ�س�س  مقررات  يف  جدًاً(  )جيد  عن  تقديره  يقل 

املاج�ستري. مبرحلة 

اإنهاء فرتة تدريب االمتياز وح�سول املتقدم على �سهادة   .٢
االمتياز عند بداية الدرا�سة بربنامج الدرا�سات العليا 

بالكلية .

احل�سول على الت�سنيف املهني من هيئة التخ�س�سات   .٣
ال�سحية ال�سعودية عند بداية الدرا�سة بربامج الدرا�سات 

العليا بالكلية.

على  التوفل   اختبار  يف   )٦١( درجة   على  احل�سول   .٤
يعادله. ما  اأو   )TOEFL-IBT( االأنرتنت  

االأق�سام  تعقده  الذي  التحريري  االختبار  اجتياز   .٥
. ميية د كا الأ ا

اإ�سالح  تخ�س�سات  يف  العملي  االمتحان  اجتياز   .٦
االأ�سنان، وعالج جذور وع�سب االأ�سنان، وطب اأ�سنان 

االأ�سنان. وتقومي  االأطفال، 

	 عالج اأمرا�س اللثة.

	 طب اأ�سنان االأطفال. 
-
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كــلــيـــة الـتــمــريـــض

�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

متري�س �سحة 
املجتمع وال�سحة 
النف�سية والعقلية

اإدارة  وتعليم 
التمري�س

التمري�س الباطني 
واجلراحي

ماج�ستري 
العلوم يف 
التمري�س

ح�سول املتقدمني على درجة البكالوريو�س يف التمري�س   .١
من جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى مو�سى بها 
من  وزارة التعليم  بتقدير ال يقل عن )جيد( على اأال يقل 
معدل الطالب عن )جيد جدًاً( يف مقررات التخ�س�س 

ملرحلة البكالوريو�س.

TOE-( درجة يف اختبار )احل�سول على حد اأدنى )4٥  .٢
FL – IBT( اأو ما يعادلها.

احل�سول على الت�سنيف املهني.  .٣

اجتياز فرتة االمتياز.  .4

خربة فيما ال تقل عن �سنة.  .٥

اجتياز االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم.  .٦
متري�س االأمومة 

والطفولة
-



81

�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

برنامج م�سرتك 
بني االأق�سام

دكتوراه 
الفل�سفة يف 

التمري�س

يف  البكالوريو�س  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .١
اأخرى  اأي جامعة  اأو  �سعود  امللك  التمري�س من جامعة 
)جيد(. عن  يقل  ال  بتقدير  التعليم  وزارة  من  بها  مو�سى 

يف  املاج�ستري  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .٢
التمري�س من جامعة معرتف بها مبعدل ال يقل عن ) 4 

. من ٥ ( 

TOE-( درجة يف اختبار )احل�سول على حد اأدنى )٦١  .٣
FL – IBT( اأو ما يعادلها.

درا�سة  من  الطلب  مقدم  اأهداف  ي�سف  مقال  يقدم   .4
التمري�س. لبحوث  بالن�سبة  املهنية  واالأهداف  الدكتوراه 

يف�سل خربة �سنة واحدة يف التمري�س.  .٥

االإملام مبهارات احلا�سوب ) ال�سيما الكفاءة يف مهارات   .٦
معاجلة الن�سو�س واالأنرتنت ( من خالل تقدمي �سهادة 

من مركز معتمد من قبل جامعة امللك �سعود .

تقدمي دالئل على ن�سر علمي اأو م�ساركة علمية يف موؤمترات   .٧
حمكمة.

ال�سرية الذاتية .  .٨

ض
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

علوم �سحة 
املجتمع

ماج�ستري العلوم 
يف التغذية 
ال�سريرية 

)االإكلينيكية(

ال�سريرية  التغذية  يف  البكالوريو�س  درجة  على  احل�سول   .١
بها   مو�سى  اأخرى  جامعة  اأي  اأو  �سعود  امللك  جامعة  من 
من  وزارة التعليم  وبنظام االنتظام الكامل، وتكون اللغة 

املعتمدة. الدرا�سة  لغة  هي  االإجنليزية 

اإكمال فرتة االمتياز يف جمال التغذية ال�سريرية قبل البدء   .٢
بالربنامج.

الهيئة  من  املهني  والت�سجيل  الت�سنيف  على  احل�سول   .٣
العامة للتخ�س�سات ال�سحية يف جمال التغذية ال�سريرية 

بالربنامج. البدء  قبل 

اأال يقل التقدير عن )جيد مرتفع( ومبعدل تراكمي ال يقل   .4
عن ) ٣.٢٥ من ٥(.

ح�سول املتقدم على درجة ال تقل عن )٥٣( يف اختبار   .٣١  
يف  يعادله  ما  اأو   )TOEFL-IBT( االإنرتنت  على  التوفل 

االأخرى. اللغة  اختبارات 

اجتياز االختبار التحريري الذي يعقده الق�سم.  .٥
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

علوم 
املختربات 
االإكلينيكية

ماج�ستري 
العلوم يف علوم 

املختربات 
االإكلينيكية

يف  البكالوريو�س  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .١
جامعة  اأي  اأو  �سعود  امللك  جامعة  من  املختربات  علوم 
اأخرى مو�سى بها من وزارة التعليم  ب�سرط اأال يقل املعدل 

.  )٥ من   ٣.٢٥( عن  للمتقدمني  الرتاكمي 

اجتياز االختبار التحريري.  .٢

اإكمال فرتة االمتياز يف جمال املختربات.  .٣

احل�سول على درجة ال تقل عن )٥٣( يف اختبار التوفل   .4
. يعادلها  ما  اأو   )TOEFL-IBT( االأنرتنت  على 

التاأهيل 
ال�سحي

ماج�ستري العلوم 
يف العالج 
الطبيعي

يف  البكالوريو�س  �سهادة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .١
من  )االنتظام(  بنظام  الطبيعي(  )العالج  تخ�س�س 
من  بها  مو�سى  اأخرى  جامعة  اأي  اأو  �سعود  امللك  جامعة 

. التعليم  وزارة 

اأال يقل معدل املتقدم عن )٣.٥ من٥( اأو ما يعادله، واأال   .٢
يقل تقديره مبقررات التخ�س�س يف مرحلة البكالوريو�س 

عن )جيد جدًاً(.  

 4٥( عن  تقل  ال  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .٣
 )TOEFL-IBT( يف اختبار التوفل على االإنرتنت )درجة

يعادله. ما  اأو 

اخلربة العملية ملدة �سنة بعد فرتة االمتياز.  .4

االأقل يف  تقل عن)٦٥%( على  ال  ن�سبة  املتقدم  يحقق  اأن   .٥
الوزن الكلي للمناف�سة التي يجريها الق�سم قبل االلتحاق 

بالق�سم. املتاحة  املقاعد  وح�سب  بالربنامج 
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�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

الب�سريات 
وعلوم 
الروؤية

ماج�ستري العلوم 
يف الب�سريات

بنظام  البكالوريو�س  درجة  على  املتقدم  ح�سول   .١
اأخرى  جامعة  اأو اأي  �سعود  امللك  جامعة  من  )االنتظام( 
جيد  عن  يقل  ال  بتقدير  التعليم   وزارة  من  بها  مو�سى 

.)٥ من   ٣.٢٥( مرتفع  

 )4٥( عن  تقل  ال  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن   .٢
ما  )TOEFL-IBT(  اأو  االإنرتنت  على  التوفل  اختبار  يف 

يعادلها.

العلوم 
االإ�سعاعية

ماج�ستري 
العلوم يف العلوم 

االإ�سعاعية

اأن يكون املتقدم حا�سل على درجة البكالوريو�س يف العلوم . ١
اأو  امللك �سعود  االإ�سعاعية بنظام )االنتظام( من جامعة 
بتقدير  التعليم  وزارة  من  بها  مو�سى  اأخرى  جامعة  اأي 
ما  اأو   )٥ من   ٣.٧٥( ومبعدل  جدًاً(  )جيد  عن  يقل  ال 

يعادلها.

اأن يكون املتقدم حا�سل على �سهادة خربة حديثة ملدة ال . ٢
تقل عن �سنتني من العمل يف جمال التخ�س�س الدقيق يف 

االإ�سعاعية. العلوم 

اأن يكون املتقدم حا�سل على درجة ال تقل عن )4٥( درجة . ٣
يف اختبار التوفل على االإنرتنت اأو ما يعادلها.

اجتياز االختبار التحريري مبا ال يقل عن )٦٠%(.. 4
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�شروط القبول
لربامج الدرا�شات العليا 

امل�شرتكة

4
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البرامج المشتركة

�سروط القبولالربنامجالق�سم
الفئة امل�ستهدفة

طالباتطالب

برنامج م�سرتك 
بني كليات 

العلوم، الهند�سة، 
علوم االأغذية 

والزراعة، 
ال�سيدلة

ماج�ستري 
العلوم يف العلوم 

البيئية

يف . ١ البكالوريو�س  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
�سحية(  هند�سية،  )علمية،  التالية:  التخ�س�سات 
)بنظام االنتظام( من جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة 
اأخرى مو�سى بها من وزارة التعليم   بتقدير ال يقل عن 
)جيد( ب�سرط اأال يقل تقديره مبقررات التخ�س�س يف 
يقل  ال  ومبعدل  جدًاً(  )جيد  عن  البكالوريو�س  مرحلة 

اأو ما يعادله. عن) ٢.٧٥ من ٥( 

-

برنامج م�سرتك 
بني كليتي 

الهند�سة، والعلوم

ماج�ستري 
العلوم يف 
الطاقة 
املتجددة

يف . ١ البكالوريو�س  درجة  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأن 
الهند�سة   : التالية  الهند�سية  التخ�س�سات  من  اأي 
اأو  الكهربائية  الهند�سة  اأو  الكيمياء  اأو  الكيميائية 
عن  يقل  ال  بتقدير  الفيزياء  اأو  امليكانيكية  الهند�سة 
)جيد جدًاً( من جامعة امللك �سعود اأو اأي جامعة اأخرى 
مو�سى بها من وزارة التعليم ، ويجوز قبول احلا�سلني 
يقل  اأال  على   )٥ من   ٣.٢٥( مرتفع  جيد  تقدير  على 
معدل الطالب عن )جيد جدًاً( يف مقررات التخ�س�س 

البكالوريو�س.  ملرحلة 

٢ . GRE اختبار  وال  االإجنليزية،  اللغة  اختبار  ي�سرتط  ال 
بني  املفا�سلة  عند  ي�سرتط  قد  ولكن  القبول،  عند 

. مني ملتقد ا

اجتياز املتقدم االختبار التحريري يف العلوم الهند�سية . ٣
الربنامج  جمل�س  يعقده  الذي  االإجنليزية  باللغة 

امل�سرتك.

-






