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 رشوط القبول لربامج الدراسات العليا 
 

 الال�ة ا�وحدة للدراسات العليا: شروط -أوال
 

ان من غ�  • ا إذا ـك ــات العلـي دراسـ ة لـل ة رســـمـي اً، أو عىل منـح دم ســـعودـي أن يكون املتـق

 السعودي�.

جامعة أخرى أن يكون املتقدم حاصـالً عىل الشـهادة الجامعية من جامعة سـعودية أو من   •

 معرتف بها.

 أن يكون حسن الس�ة والسلوك والئقاً طبياً. •

 أن يقدم تزكيت� علميت� من أساتذة سبق لهم تدريسه. •

 موافقة مرجعه عىل الدراسة إذا كان موظفاً. •

يف مرحلتي املاجست� أو الدكتوراه، اجتياز  املتقدميجوز للقسم املختص أن يشرتط لقبول  •

 .املقررات التكميلية من مرحلة سابقةعدد من 

 أن يلتحق بربنامج� للدراسات العليا يف وقت واحد. للمتقدمال يجوز  •

 
 العامة: امعة ا�شروط - ثاني�ا

 .٦٠أن ال تقل درجة اختبار القدرات العامة للجامعي� عن  •

 عدد سنوات مرحلة البكالوريوس للمتقدم ال تقل عن أربع سنوات. •

 قد حصل عىل الشهادة الجامعية األوىل عن طريق الدراسة باالنتظام. املتقدمأن يكون  •

 .اما يعادلهاو  ٥من  ٣٫٥عن  لال يق ملعدل ا  •

 معادلة الشهادة الصادرة من خارج اململكة العربية السعودية. •

  من يتم ترشيحه للقبول ال يحق له تأجيل قبوله. •



 معلومات هامة للمتقدم� عىل الربامج 

ات العليا٢٠٠التقديم (رـسوم   • ببنك الراجحي (رقم  ) ريال غ� مـسرتدة تدفع يف حـساب ع�دة الدراـس

اآليبان  SA7080000129608017744778) عىل ان ترفق صــورة االيصــال الصــــادرة من البنك 

مع املرفقات املطلوبة عىلالبوابة. 

 الرسوم الكلية للربامج تسدد عىل أربعة أقساط بالتساوي يف بداية كل فصل درايس.•

 :اختب�ارات اللغة اإل�ل��ة ا�عتمدة والدرجات ا�عادلة لها

STEP IELTS TOEFL 
IBT CBT PBT 

97 6 79-80213 550 

90 5.5 70 193 525 

83 5 61 173 500 

75 4.5 53 153 475 

67 4 45-46 133 450-453

52 3.5 32 97 400-403



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الدراسات العليا برامج مدة صالحية االختب�ارات ا�شروطة للقبول � 
 

 الصالحية  االختب�ار 
 االختبار. مدته خمس سنوات من تاريخ   القدرات العامة للجامعي� 

GRE  من تاريخ االختبار.  مدته خمس سنوات 

اللغة االنجليزية  

 )TOEFL/ IELTS (  

 من تاريخ االختبار  مدته سنتان 

 من تاريخ االختبار.  مدته ثالث سنوات   ) STEPاللغة االنجليزية (  كفايات 

 

 وزن التقديرات
 

 ١٠٠مجموع ا�عدل من  ٥مجموع ا�عدل من  ٤مجموع ا�عدل من  التقدير 
 ) ٩٠) إىل أقل من (٨٠من (  ) ٤٫٥) إىل أقل من ( ٣٫٧٥من (  ) ٣٫٥) إىل أقل من ( ٢٫٧٥من (  جيد جداً 

 ) ٨٠) إىل أقل من (٧٥من (  ) ٣٫٧٥) إىل أقل من ( ٣٫٥٠من (  ) ٢٫٧٥) إىل أقل من ( ٢٫٥٠( من  جيد مرتفع 

 ) ٨٠) إىل أقل من (٧٠من (  ) ٣٫٧٥) إىل أقل من ( ٢٫٧٥من (  ) ٢٫٧٥) إىل أقل من ( ١٫٧٥من (  جيد 

 

 

 
 
 
 



 كلية الصيدلة 

قسم العقاقير -

 ماجست�  العلوم الصيدلية - تقييم وتطبيق األدو�ة النب�اتي�ة. 
o   ورسالة (مقررات    الدراسة: نظام ( 

o   طالبات   –   املستهدفة: طالب الفئة 

o   :ريال   ٤٥٠٠٠رسوم الربنامج 

 الشروط الخاصة بالبرنامج 

o   معرتف بها   حاصالً عىل درجة البكالوريوس يف الصيدلة من جامعة   املتقدم أن يكون   . 

o  ) يف اختبار ٥حصول املتقدم عىل درجة (IELTS    .أو ما يعادله 

o    املقابلة الشخصية  – التحريري    ختبار اال   اجتياز . 

قسم الصيدالنيات   -

 ماجست� � الصيدلة الصناعية 
o   بحثي)   ومرشوع (مقررات    الدراسة: نظام 

o   املستهدفة: طالب الفئة   

o   :ريال  ٦٥٠٠٠رسوم الربنامج

 الشروط الخاصة بالبرنامج 

o   بها. معرتف    البكالوريوس يف الصيدلة من جامعة حاصالً عىل درجة    املتقدم أن يكون

o  ) يف اختبار ٥حصول املتقدم عىل درجة (IELTS    .أو ما يعادله 

o  املقابلة الشخصية  – التحريري    ختبار اال   اجتياز . 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 كلية الهندسة بالخرج

 ة الكهربائية سالهندقسم  -
 

 االتصاالتنظم ماجست� الهندسة الكهربائي�ة �   برنامج 
o   بحثي)   ومرشوع (مقررات    الدراسة: نظام 

o   املستهدفة: طالب الفئة   

o   :ريال   ٦٠٠٠٠رسوم الربنامج 

 الشروط الخاصة بالبرنامج 
 

o  تخصص   يف   بها،   من جامعة معرتف   س البكالوريو درجة    حاصالً عىل   ملتقدم أن يكون ا

 . الهندسة الكهربائية 

o   سجالتهم األكاد�ية املقررات  دراسة بعض املقررات التكميلية للطلبة الذين ال تشتمل

 األساسية يف خطة القسم االكاد�ية مبرحلة البكالوريوس ويحددها مجلس القسم يف حينه 

o  ) يف اختبار ٥حصول املتقدم عىل درجة (IELTS    .أو ما يعادله 

o  املقابلة الشخصية  – التحريري    ختبار اال   اجتياز . 
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