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 )انتظام( ھـ1439/1440 بجامعة الملك خالد للعام الجامعي شروط القبول في برامج (الماجستیر)-
 الماجستیر برامججمیع  للقبول في شروط عامة

 .منحة رسمیة للدراسات العلیا إذا كان من غیر السعودیین على الً حاصسعودیاً، أو  أن یكون المتقدم  -1
ا بتقدیر بھ معترف أخرى أو من جامعةسعودیة  جامعةلشھادة الجامعیة من یكون المتقدم حاصالً على ا أن  -2

 .(جیدجداً) على األقل
ً  ،والسلوكأن یكون حسن السیرة   -3  .والئقاً طبیا
   .علمیتین من أساتذة سبق لھم تدریسھ كیتینتز أن یقدم  -4 
ً  ھموافقة مرجع  -5   .على الدراسة إذا كان موظفا

 -اآلتي: تشترط  الكلیاتإن فشروط العامة لھذه اإلى  باإلضافةو
  برامج الماجستیر بكلیة الشریعة وأصول الدینأوالً: 

 

الحصول على درجة البكالوریوس في (تخصص الشریعة) من جامعة معترف  )واألنظمة – الفقھ( نامجيللقبول في بریشترط  •
بشرط اجتیاز المقررات التكمیلیة التي یقترحھا  )الفقھ(فیقبلن في تخصص  إلسالمیةویستثنى من ذلك خریجات الدراسات ا بھا،

 القسم.
 القضائیة،الدراسات أو  تخصص الشریعةفي الحصول على درجة البكالوریوس  )أصول الفقھ(امج نیشترط للقبول في بر •

 التي یقترحھا القسم. ویستثنى من ذلك خریجات الدراسات اإلسالمیة بشرط اجتیاز المقررات التكمیلیة
أصول (العلوم الشرعیة في  سأن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریو )السنة وعلومھا(یشترط للقبول في برنامج  •

 .بشرط اجتیاز المقررات التكمیلیة التي یقترحھا القسم والدراسات اإلسالمیة) والشریعة، ،الدین
في العلوم الشرعیة  سعلى درجة البكالوریو أن یكون المتقدم حاصالً  )ب المعاصرةھالعقیدة والمذا(یشترط للقبول في برنامج  •

  حفظ ثالثة أجزاء من القرآن الكریم.مع  )،اإلسالمیةوالدراسات  والشریعة، الدین،(أصول 
 :ت التالیةالتخصصاأحد في  سأن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریو )القرآن وعلومھ(یشترط للقبول في برنامج  •

مع  ،)اإلسالمیةالدراسات  اِإلسالمیة،الدعوة والثقافة  القرآنیة،الدراسات  ،الشریعة الدین،أصول  القرآن،التفسیر وعلوم (
 .ن الكریمآجزاء من القرحفظ خمسة أ

 . ختبار التحریريمشروط باجتیاز اال حفظ القرآن الكریمار بختادخول  •
 العلمیة. األقسامجریھا تالتي المقابلة الشخصیة ویخضع المتقدم الختبارات المفاضلة  •

 
 
 
 
 

 البرنامج  القسم م
 (التخصص)

 مالحظات

1  
 
 الفقھ

 طالبات –طالب  الفقھ
 طالب األنظمة

 طالبات -طالب  أصول الفقھ أصول الفقھ 2
السنة  السنة وعلومھا 

 وعلومھا
 طالبات -طالب 

العقیدة والمذاھب  3
 المعاصرة

العقیدة والمذاھب  
   المعاصرة

 طالبات -طالب

 طالبات -طالب القرآن وعلومھ القرآن وعلومھ 4
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 كلیة التربیةب الماجستیر برامج –انیاً ث

 
 
 
 
 
 

 

حاصالً على درجة البكالوریوس في أحد أن یكون المتقدم یشترط القبول في برنامج المناھج وطرق التدریس العامة  •
 علوم األرض). –أحیاء  –فیزیاء  –كیمیاء ( -عدا: التربویة ما  تخصصاتال

أي من درجة البكالوریوس في یشترط القبول في برنامج المناھج وطرق التدریس العلوم أن یكون المتقدم حاصالً على  •
 ).رضعلوم األ –األحیاء  -الكیمیاء -(الفیزیاء التخصصات التربویة التالیة

 التخصصات. أحدعلى درجة البكالوریوس في قدم حاصالً تأن یكون المرنامج اإلدارة واإلشراف التربوي یشترط القبول في ب •
 .البكالوریوس في تخصص علم النفس أن یكون المتقدم حاصالً على التوجیة واإلرشاد النفسيیشترط القبول في برنامج  •
 بكالوریوس تربوي ودبلوم توجیھ وإرشاد نفسي.  بالنسبة لغیر المتخصصین في علم النفس فیجب أن یكون حاصالً على •
 في أحد التخصصات.على البكالوریوس أن یكون المتقدم حاصالً یشترط القبول في برنامج تقنیات التعلیم  •
 لجمیع البرامج. أو الحصول على الدبلوم العام في التربیة للخریجین من كلیات غیر تربویة تربویة،الحصول على شھادة  •
 .للقبول في جمیع البرامج ) في اختبار القدرات العامة للجامعیین كحد أدنى70درجة ( الحصول على •

 
 اإلنسانیةكلیة العلوم ب الماجستیر برامج –ثالثاً 

 
 
 
 

 
 
 

 
 في تخصص التاریخ.  سیشترط للقبول في برنامج (التاریخ) أن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریو •
 في تخصص الجغرافیا.  سیشترط للقبول في برنامج (الجغرافیا) أن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریو •
 . اللغة العربیة وآدابھافي تخصص  ساللغویات) أن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریو -دب األ( ينامجیشترط للقبول في بر •
 .) في اختبار القدرات العامة للجامعیین كحد أدنى65الحصول على درجة ( )الجغرافیا(یشترط للقبول في برنامج  •
 .) في اختبار القدرات العامة للجامعیین كحد أدنى60لحصول على درجة (ا )والتاریخ – واألدب –اللغویات ( یشترط للقبول في برامج •
 .األقسامجریھا تالتي والمقابلة الشخصیة یخضع المتقدم الختبارات المفاضلة  •

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات التخصص)( البرنامج القسم م
1  

 التدریس المناھج وطرق
 عامةالتدریس المناھج وطرق ال

 المناھج وطرق تدریس العلوم 
 طالبات –طالب 
 طالبات -طالب 

اإلدارة واإلشراف  2
 التربوي

 طالبات –طالب  إلدارة واإلشراف التربويا

 طالبات –طالب  التوجیھ واإلرشاد النفسي علم النفس التربوي 3
 طالبات -طالب  تقنیات التعلیم تقنیات التعلیم 4

 مالحظات البرنامج القسم م
 طالبات -طالب  التاریخ التاریخ 1
 طالبات -طالب  الجغرافیا الجغرافیا 2

 

 

3 
 

 طالبات -طالب  اللغویات  لعربیةا اللغة
 طالبات -طالب  األدب
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 ً  كلیة العلومب الماجستیر برامج – رابعا
 

 مالحظات (التخصص) البرنامج القسم م
 طالبات  –طالب  الكیمیاء الكیمیاء 1
 طالبات -طالب  الفیزیاء اءالفیزی 2
 طالبات –طالب  األحیاء األحیاء 3
 طالبات –طالب  یاضیاتر الریاضیات 4

 
 الكیمیاء. تخصص  في سأن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریو (الكیمیاء)یشترط للقبول في برنامج  •
 الفیزیاء. تخصص  في سجة البكالوریوأن یكون المتقدم حاصالً على در (الفیزیاء)یشترط للقبول في برنامج  •
 . حیاءاألتخصص  في سأن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریو حیاء)(األیشترط للقبول في برنامج  •
 . الریاضیاتتخصص  في سأن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریو (الریاضیات)یشترط للقبول في برنامج  •
 .األقسامجریھا تالتي والمقابلة الشخصیة ضلة یخضع المتقدم الختبارات المفا •
 القسم.  قترحھاییشترط اجتیاز جمیع المقررات التكمیلیة التي  •
 -أدنى: كحد التالیة  حسب الدرجات نجلیزیةحد اختبارات اللغة اإلأالحصول على  •

 

 الدرجة المطلوبة االختبار م

 TOEFL PBT -( 450التوفل ( 1

 TOEFL - IBT( 45التوفل ( 2

 STEB( 67(الكفایات  3

 IELTS( 4( إیلیتس 4

 
 

 :ملحوظة
 وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة من المعاھد الخاصة. توفل،األساسي المقدم من شركة  )TOEFL - IBT( ــ یقبل التوفل1
 ن طریق المعاھد الخاصة.المقدم من المجلس البریطاني، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة ع) IELTS(ـ یقبل اإلیلیتس 2
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 كلیة اللغات والترجمةب الماجستیر رامجب – خامسا
 

 مالحظات (التخصص) البرنامج القسم م
1  

 طالبات –طالب  الترجمة  اللغة اإلنجلیزیة
 طالبات –طالب  تطبیقیة لغویات 2

 نجلیزیة.لى درجة البكالوریوس في اللغة اإلحاصالً عالمتقدم أن یكون  •
 .األقسامجریھا تالتي والمقابلة الشخصیة خضع المتقدم الختبارات المفاضلة ی •
 .) في اختبار القدرات العامة للجامعیین كحد أدنى65الحصول على درجة ( •
 :كحد أدنىنجلیزیة حسب الدرجات التالیة حد اختبارات اللغة اإلأالحصول على  •

 الدرجة المطلوبة االختبار م

 TOEFL PBT -( 550التوفل ( 1
 TOEFL - IBT( 67التوفل ( 3
 IELTS( 5.5( إیلیتس 4
 STEB( 85(الكفایات  5

 :ملحوظة
 .وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة من المعاھد الخاصة توفل،المقدم من شركة  األساسي )PBT - IBT( التوفلــ یقبل 1
 تقبل نتائج االختبارات المقدمة عن طریق المعاھد الخاصة.المقدم من المجلس البریطاني، وال ) IELTS(ـ یقبل اإلیلیتس 2
 

 
 

 ً  كلیة العلوم اإلداریة والمالیةببرامج الماجستیر  – سادسا

 مالحظات (التخصص) البرنامج القسم م

 طالبات -طالب  محاسبة المحاسبة 1
 .المحاسبةحاصالً على درجة البكالوریوس في المتقدم أن یكون  •
 .األقسامجریھا تالتي والمقابلة الشخصیة ات المفاضلة یخضع المتقدم الختبار •
 :كحد أدنى نجلیزیة حسب الدرجات التالیةاإل حد اختبارات اللغةألحصول على ا •

 

 الدرجة المطلوبة االختبار م

 TOEFL PBT -( 400التوفل ( 1
 TOEFL - IBT( 32التوفل ( 3
 IELTS( 3.5( إیلیتس 4
 STEB( 52(الكفایات  5

 

 :ملحوظة
 .وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة من المعاھد الخاصة توفل،المقدم من شركة  األساسي )PBT - IBT( التوفلــ یقبل 1
 المقدم من المجلس البریطاني، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة عن طریق المعاھد الخاصة.) IELTS(ـ یقبل اإلیلیتس 2


