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 آلية القبول بالدراسات العليا

لقــد توســعت وتنوعــت برامــج الدراســات العليــا بجامعــة الملــك عبــد العزيــز 
ــا  ــي ووفق ــث العلم ــة والبح ــة التعليمي ــر العملي ــع معايي ــجم م ــا ينس بم
لحاجــة طالــب الدراســات العليــا ولرغبات وحاجــات المجتمــع والتنميــة وتزايد 
ــوض  ــرية والنه ــة البش ــق التنمي ــان تحقي ــا، لضم ــاق به ــى االلتح ــال عل اإلقب
بالمجتمــع وتطويــره فــي مختلــف المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة 

ــة. ــية والثقافي والسياس

 برامج

الدراسات

العليا

برامج

عامة

برامج

نوعية

1

وهــي برامــج تكــون مواعيــد الدراســة بهــا خــالل أيــام األســبوع تقــدم عــادة 
فــي الفتــرة الصباحيــة تشــمل درجتــي الماجســتير والدكتــوراه.

وهــي برامــج برســوم دراســية يقــوم الطالــب بســداد المبلــغ المالــي فــي 
ــة  ــي نهاي ــدم ف ــر، تق ــج آلخ ــن برنام ــا م ــف تكاليفه ــا، وتختل ــه به ــال قبول ح

ــط. ــتير فق ــة الماجس ــمل درج ــبوع تش األس

برامج عامة

مقدمة

برامج نوعية )برسوم دراسية(2
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آلية القبول

ــي  ــز إلكترون ــك عبدالعزي ــة المل ــي جامع ــا ف ــات العلي ــج الدراس ــدم لبرام التق
ــع  ــق الموق ــن طري ــاح ع ــول والمت ــام القب ــر نظ ــم عب ــون التقدي %100، ويك

ــا. ــات العلي ــادة الدراس ــي لعم اإللكترون
تبدأ فترة التقديم للبرامج العامة من 3/ 5/ 1441 هـ إلى 1 / 6/ 1441 هـ.

ــراد  ــج الم ــول للبرنام ــروط القب ــاق ش ــن انطب ــد م ــدم التأك ــى المتق ــب عل يج
ــن  ــه للمتقدمي ــل موج ــذا الدلي ــي. ه ــم اإللكترون ــل التقدي ــه قب ــاق ب االلتح
المقيميــن  مــن  الســعوديين  غيــر  ومــن  والخليجييــن  الســعوديين  مــن 
بالمملكــة، أمــا الراغبيــن االلتحــاق بالدراســات العليــا مــن الغيــر الســعوديين 
ــح  ــول من ــام قب ــى نظ ــول عل ــم الدخ ــة فعليه ــارج المملك ــن خ ــن المقيمي م

ــن. ــالب الدوليي ــا للط ــات العلي الدراس

معايير المفاضلة

تتم آلية المفاضلة وحساب النسبة الموزونة للمتقدم كالتالي: 

 آلية القبول بالدراسات العليا

برامج الدكتوراةأواًل

درجة اختبار القدرات 
العامة للجامعيين

)يجب ان ال تقل الدرجة 
الحاصل عليها المتقدم 

عن 65(

االختبار التحريري 
بالقسم

اإلمكانات البحثية
النسبة الموزونة 

)يتم قبول من 
حصل على %70 

على االقل(

المفاضلة بين 
المتقدمين لبرامج 

الدكتوراه وفق 
ما يلي:
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 آلية القبول بالدراسات العليا

 اختبــار القــدرات العامــة للجامعييــن %30، علــى أن يتــم الحصــول علــى 
درجــة 65 كحــد أدنــى.

 االختبار التحريري بالقسم40%.    
ــم  ــل القس ــن قب ــا م ــم تقديره ــدم%30، ويت ــة للمتق ــات البحثي  اإلمكان

ــل: ــي مقاب العلم

الهــدف مــن الدراســة والــذي يقــدم مكتوبــًا مــن قبــل 
)Statement of Purpose( المتقــدم     

المشاركات البحثية للمتقدم )نشر أبحاث، مشاركة 
في مناسبات بحثية علمية، أو إسهامات بحثية 

في تخصص البرنامج(.

ــر  ــي المعايي ــن إجمال ــل م ــى األق ــى%70 عل ــل عل ــن حص ــول م ــم قب  يت
ــي  ــم العلم ــس القس ــوز لمجل ــول، ويج ــرح للقب ــدد المقت ــًا للع ــاله وفق أع

ــة. ــذه الدرج ــن ه ــل م ــى أق ــل عل ــن حص ــول م قب

برامج الماجستير العامةثانيًا

ــدا  ــة )ع ــتير العام ــج الماجس ــع برام ــن لجمي ــن المتقدمي ــة بي ــم المفاضل أ- تت
ــي: ــا يل ــق م ــة( وف ــات الطبي ــض التخصص بع

 اختبــار القــدرات العامــة للجامعييــن%40 )بديــال عــن اختبــار المفاضلــة الذي 
يجريــه القســم العلمــي ســابقًا ، علــى أن يتــم الحصــول علــى درجــة 65 كحــد 

أدنى(.
 المعدل التراكمي 50%

 مدى قرب تخصص المتقدم من تخصص البرنامج 10%

2

1
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ب- تتــم المفاضلــة بيــن المتقدميــن لبعــض برامــج الماجســتير العامــة 
ــي: ــة وه الطبي

البرنامج الكلية
ماجستير علم وظائف األعضاء

الطب

ماجستير األنف واألذن والحنجرة والرأس،والعنق

ماجستير علم األدوية

ماجستير الوراثة البشرية

ماجستير علم التشريح

ماجستير الوبائيات واإلحصاء الحيوي

ماجستير التعليم الطبي

ماجستير علم األمراض

ماجستير طب األطفال

ماجستير علم الكائنات الدقيقة الطبية

ماجستير طب أسنان األطفال

األسنان
ماجستير عالج الجذور ولب األسنان

ماجستير تقويم أسنان

ماجستير طب األسنان-االستعاضات السنية

ماجستير تقنية المختبرات الطبية العلوم الطبية التطبيقية

 آلية القبول بالدراسات العليا
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 آلية القبول بالدراسات العليا

وفق ما يلي:

اختبار المفاضلة بالقسم 
العلمي 

المعدل التراكمي 

ج -تتــم المفاضلــة بيــن المتقدميــن لبرنامــج ماجســتير المحاســبة العــام وفق 
مــا يلي:

 اختبــار القــدرات العامــة للجامعييــن %40 )بديــال عــن اختبــار المفاضلــة الذي 
يجريــه القســم العلمــي ســابقًا، علــى أن يتــم الحصــول علــى درجــة 65 كحــد 

أدنى(.
 المعدل التراكمي 60%

برامج الماجستير النوعية )برسوم دراسية( ثالثًا

أ- تتــم المفاضلــة بيــن المتقدميــن لجميــع برامــج الماجســتير النوعية برســوم 
دراســية وفــق مــا يلي:

 اختبــار القــدرات العامــة للجامعييــن %30 )يجــب ان ال تقــل الدرجــة الحاصــل 
عليهــا المتقــدم عــن 50(.
 المعدل التراكمي 30%

 الخبــرات والــدورات %30 )يجــب ارفــاق جميــع الــدورات والخبــرات عنــد تقديــم 
الطلــب اإللكترونــي وال يكتفــى بذكرهــا فــي الســيرة الذاتيــة فقــط حيــث أن 

تقييــم القســم العلمــي يتــم بنــاء علــى مــا تــم إرفاقــه مــن شــهادات(.
ــدة  ــارات المعتم ــق االختب ــه وف ــا يعادل ــل أو م ــة ) توف ــة اإلنجليزي ــار اللغ  اختب
ــراد  ــج الم ــروط البرنام ــي ش ــة ف ــة المطلوب ــا للدرج ــة ( %10 ووفق بالجامع

ــه. ــاق ب االلتح
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التقويم الزمني إلجراءات القبول •

البرامج العامة1

التاريخ اإلجراء
األحد 3 /5/ 1441 هـ

 إلى 
األحد 1 /6/ 1441 هـ

فترة التقديم للقبول للفصل الدراسي األول 
1442 هـ لبرامج الدراسات العليا العامة عن 

طريق نظام )قبول(

الخميس 26 /6/ 1441 هـ

موعد اختبارات القبول في األقسام العلمية 
بالكليات للمتقدمين للفصل الدراسي األول  

1442 هــ )للبرامج التي بها اختبار( االختبار 
الساعة 1 ظهرًا بالقسم العلمي )  االختبار 

منعقد مالم يصلك رسالة بغير ذلك (

البرامج النوعية )برسوم مالية(2

التاريخ اإلجراء
قريبًا

نأمل زيارة موقع العمادة لمعرفة الموعد
فترة التقديم للقبول للفصل الدراسي األول 

1442 هـ لبرامج الدراسات العليا النوعية 
)برسوم مالية( عن طريق نظام )قبول(

 آلية القبول بالدراسات العليا
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فئات وتصنيفات القبول •

البرامج المتاحة آلية التقديم التعريف م الفئة

جميع البرامج
 من خالل نظام

 القبول اإللكتروني
 قبول

 من يحملون بطاقة هوية
وطنية

المتقدمين 
السعوديين 1

جميع البرامج
 من خالل نظام

 القبول اإللكتروني
 قبول

 من ال يحملون الجنسية
 السعودية ومولود من أم

سعودية

 غير السعوديين من
أم سعودية 2

جميع البرامج
 من خالل نظام

 القبول اإللكتروني
 قبول

 الغير سعوديه ولديها ابناء
سعوديين أمهات السعوديين 3

 جميع البرامج عدا
التخصصات الطبية

 من خالل نظام
 القبول اإللكتروني

 قبول

 مواطني دول مجلس التعاون
الخليجي الخليجيين 4

 جميع البرامج عدا
التخصصات الطبية

 من خالل نظام
 القبول اإللكتروني

 قبول
من لديه إقامة نظامية سارية

 الغير سعوديين
 المقيمين إقامة

نظامية
5

جميع البرامج
 من خالل نظام

 القبول اإللكتروني
 قبول

 جميع معيدي ومحاضري
 الجامعات والكليات السعودية

عدا جامعة الملك عبدالعزيز

 المعيدين
 والمحاضرين في

 الجامعات السعودية
 من غير جامعة الملك

عبدالعزيز

6

 وفقا للبرامج
المحددة لهم

 عن طريق نظام
 معامالت الدراسات

 العليا

 معيدي ومحاضري جامعة
الملك عبدالعزيز

 معيدي ومحاضري
 جامعة الملك

عبدالعزيز
7

جميع البرامج
 من خالل نظام

 القبول اإللكتروني
 قبول

من لديه بطاقة تفيد أنه 
من ذوي االحتياجات الخاصة 

)الكفيفين(

ذوي االحتياجات 
الخاصة )الكفيفين( 8

جميع البرامج
 إلكتروني أو ورقيا

 حسب اآلليات
المعتمدة

ابناء الشهداء ابناء الشهداء 9

 حسب الخطة
الخمسية للجامعة

 عن طريق اإلدارة
 العامة للتطوير

اإلداري

منسوبي جامعة الملك عبد 
العزيز السعوديين )إداريين 

وفنيين ومتعاقدين(

 موظفي جامعة
10 الملك عبدالعزيز

 جميع البرامج
 بشرط ارفاق إفادة
 من عمادة القبول

والتسجيل

 من خالل نظام
 القبول اإللكتروني

 قبول

 طالب مقيد في مرحلة
 البكالوريوس ومتبقي له على
 التخرج فصل دراسي بشرط أن

يكون تقديره ممتاز

 الطالب المتوقع
تخرجهم 11

 آلية القبول بالدراسات العليا



11

إذا كان المتقــدم يحمــل مؤهــاًل مــن خــارج المملكــة، فيتــم قبــول المؤهــل إذا 
اســتوفى مــا يلــي:

     أن تكــون الجامعــة المانحــة للمؤهــل مــن الجامعــات الموصــي بهــا حســب 
ــع وزارة التعليم. موق

ــا  ــعوديين وأم ــبة للس ــم بالنس ــن وزارة التعلي ــادل م ــل مع ــون المؤه     أن يك
غيــر الســعوديين فيكفــي أن تكــون مســتنداتهم مصدقــة مــن قبــل الســفارة 

الســعودية فــي البلــد المانحــة للمؤهــل.

 آلية القبول بالدراسات العليا

ضوابط قبول المؤهالت من خارج المملكة •
أو من الجامعات األهلية 
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شروط قبول برامج
 الدراسات العليا 
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 شروط قبول برامج الدراسات العليا

الشروط العامة لقبول الدراسات العليا1
يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتي:

ــا إذا  ــات العلي ــمية للدراس ــة رس ــى منح ــعوديًا، أو عل ــدم س ــون المتق  أن يك
ــعوديين. ــر الس ــن غي كان م

 أن يكــون المتقــدم حاصــاًل علــى الشــهادة الجامعيــة مــن جامعــة ســعودية 
أو مــن جامعــة أخــرى معتــرف بهــا.

ــار  ــة اختب ــة ودرج ــة المطلوب ــة االنجليزي ــة اللغ ــى درج ــال عل ــون حاص  أن يك
ــك. ــج ذل ــب البرنام ــن إذا تطل ــة للجامعيي ــدرات العام الق

 أن يكون حسن السيرة والسلوك والئقًا طبيًا.
 أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.

 موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفًا.
 التفرغ التام للدراسة لمرحلة الدكتوراه.

اختبار القدرات العامة للجامعيين 2

ــة  ــدرات العام ــار الق ــترط اختب ــة تش ــا بالجامع ــات العلي ــج الدراس ــة برام غالبي
للجامعييــن )الحــد األدنــى للقبــول ببرامــج الدراســات العليــا العامــة 65 
وبرامــج الدراســات العليــا النوعيــة برســوم دراســية 50( والــذي ينظمــه المركــز 

ــنوات(. ــار 5 س ــة االختب ــم )صالحي ــاس والتقوي ــي للقي الوطن

وهذه البرامج هي كما يلي:
 جميع برامج الدكتوراه.

 جميع برامج الدراسات العليا النوعية )برسوم دراسية(.
 جميع برامج الماجستير العامة باستثناء التخصصات الطبية التالية:
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البرنامج الكلية
ماجستير علم وظائف األعضاء

الطب

ماجستير األنف واألذن والحنجرة والرأس،والعنق

ماجستير علم األدوية

ماجستير الوراثة البشرية

ماجستير علم التشريح

ماجستير الوبائيات واإلحصاء الحيوي

ماجستير التعليم الطبي

ماجستير علم األمراض

ماجستير طب األطفال

ماجستير علم الكائنات الدقيقة الطبية

ماجستير طب أسنان األطفال

األسنان
ماجستير عالج الجذور ولب األسنان

ماجستير تقويم أسنان

ماجستير طب األسنان-االستعاضات السنية

ماجستير تقنية المختبرات الطبية العلوم الطبية التطبيقية

 شروط قبول برامج الدراسات العليا
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شرط اللغة االنجليزية3

 شروط قبول برامج الدراسات العليا

تعتمــد جامعــة الملــك عبدالعزيــز للتقــدم للدراســات العليــا اختبــارات اللغــة 
االنجليزيــة المعتمــدة عالميــا، وهــي كمــا يلــي:

اختبار التوفل ) TOEFL ( أواًل

 )ITP ( ــل ــار التوف ــأن اختب ــم ب ــع العل ــه، PBT  ، IBT، م ــواع من ــة ان ــاك ثالث وهن
غيــر معتمــد بالجامعــة حيــث انــه اختبــار تجريبــي ال يصلــح للتقــدم للجامعــات 

ــنتين( . ــار س ــة االختب )صالحي

اختبار كفايات اللغة اإلنجليزية )STEP(ثانيًا

ويقــدم عــن طريــق المركــز الوطنــي للقيــاس والتقويــم ، ويتــم تقديمــه فــي 
مختلــف مناطــق المملكــة ولمزيــد مــن المعلومــات يرجــى زيــارة موقــع المركز 

علــى االنترنــت )صالحيــة االختبــار 3 ســنوات( .

اختبار )IELTS(ثالثًا

)صالحية االختبار سنتين(

مالحظات
جميــع برامــج الماجســتير تشــترط تحقيــق المتقــدم لدرجــة معينــة فــي اللغــة 
ــد  ــة عن ــة اإلنجليزي ــة للغ ــز دورة بديل ــك عبدالعزي ــة المل ــح جامع ــة وتتي إنجليزي
عــدم تحقيــق المتقــدم الدرجــة المطلوبــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة فــي بعــض 

برامــج الماجســتير العامــة فقــط فــي التخصصــات النظريــة التاليــة: 
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 شروط قبول برامج الدراسات العليا

البرنامج الكلية

 درجة اللغة اإلنجليزية
 ليست إلزامية اثناء
 التقديم وبإمكان

 الطالب التقديم وفي
 حال قبوله نهائيا وعدم

 تحقيقه شرط اللغة
 عليه سداد التكاليف
 الدراسية لدورة اللغة

اإلنجليزية

ماجستير علم المعلومات

اآلداب والعلوم اإلنسانية

ماجستير تاريخ

ماجستير جغرافيا

ماجستير علم النفس

ماجستير علم االجتماع

ماجستير ادارة عامة

ماجستير االقتصاداالقتصاد واإلدارة

ماجستير المحاسبة

ماجستير األنظمة الحقوق

 ماجستير تقنيات تعليم مشروع
بحثي

كلية الدراسات العليا
التربوية 

ماجستير في التربية
 ) أصول التربية /  تربية إسالمية (

ماجستير تربية خاصة

ماجستير ادارة تربوية

 ماجستير توجيه وإرشاد تربوي
مشروع بحثي
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 شروط قبول برامج الدراسات العليا

فــي حــال قبــول الطالــب فــي هــذه البرامــج ولــم يحقــق شــرط اللغــة يقــوم 
بســداد تكاليــف الــدورة وقدرهــا )2500 ريــال( لــكل فصــل دراســي.

 جميــع برامــج الدكتــوراه تشــترط تحقيــق المتقــدم لدرجــة معينــة فــي اللغة 
إنجليزيــة )فــي االختبــارات المعتمــدة الموضحــة باألعلــى( باســتثناء برنامجــي 
ــة  ــة بكلي ــة العربي ــوراه اللغ ــالمية ودكت ــات اإلس ــريعة والدراس ــوراه الش دكت

اآلداب والعلــوم اإلنســانية.

يستثنى من شرط اللغة اإلنجليزية الحاصلين على

ــن  ــى المتقدمي ــتثناء وعل ــذا االس ــملها ه ــج ال يش ــاك برام ــأن هن ــا ب  علم
الراغبيــن فــي االلتحــاق بهــذه البرامــج تحقيــق شــرط اللغــة اإلنجليزيــة 

المطلــوب لــكل برنامــج:

1

2

3

مؤهــل )بكالوريوس-ماجســتير( مــن جامعــة فــي دولــة 
ناطقــة باللغــة اإلنجليزيــة.

فــي  )بكالوريوس-ماجســتير(  مؤهــل  علــى  الحاصليــن 
التخصصــات التاليــة: الطــب والجراحــة، طــب األســنان، 

الصيدلــة.

الحاصليــن علــى مؤهــل )بكالوريوس-ماجســتير( فــي اللغــة 
. ية نجليز إل ا
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برامج ال يوجد بها استثناء في درجة اللغة اإلنجليزية

 درجة اللغة
اإلنجليزية المطلوبة اسم البرنامج الكلية

 6 آيلتس أو ما يعادلها من
االختبارات المعتمدة بالجامعة

ماجستير اللغة اإلنجليزية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 6 آيلتس أو ما يعادلها من
االختبارات المعتمدة بالجامعة

 ماجستير تعليم اللغة
اإلنجليزية للناطقين بغيرها معهد اللغة اإلنجليزية

 4.5 آيلتس أو ما يعادلها من
االختبارات المعتمدة بالجامعة

 ماجستير تقنية المختبرات
الطبية العلوم الطبية التطبيقية

 5 آيلتس أو ما يعادلها من
االختبارات المعتمدة بالجامعة

ماجستير التمريض التمريض

 4 آيلتس أو ما يعادلها من
االختبارات المعتمدة بالجامعة

ماجستير علم الصيدالنيات الصيدلة

 6 آيلتس أو ما يعادلها من
االختبارات المعتمدة بالجامعة

 ماجستير الكيمياء الصيدالنية
 / االستكشاف والتطوير

الجزئي لألدوية
الصيدلة

 6 آيلتس أو ما يعادلها من
االختبارات المعتمدة بالجامعة

 جميع برامج الماجستير بكلية
طب األسنان االسنان

 4 آيلتس أو ما يعادلها من
االختبارات المعتمدة بالجامعة

ماجستير النواتج الطبيعية الصيدلة

 4 آيلتس أو ما يعادلها من
االختبارات المعتمدة بالجامعة

 ماجستير علم األدوية
والسموم الصيدلة

 4 آيلتس أو ما يعادلها من
االختبارات المعتمدة بالجامعة

ماجستير العالج الطبيعي علوم التأهيل الطبي

لمعرفــة درجــة اللغــة اإلنجليزيــة المطلوبــة لــكل برنامــج يرجــى زيــارة بوابــة 
ــا. ــات العلي ــادة الدراس ــع عم ــول بموق القب

 شروط قبول برامج الدراسات العليا
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 الدرجات المعادلة للدرجات المطلوبة في جميع
االختبارات المعتمدة

TOEFL
IELTS STEP

••• PBT ••• IBT

550 80-79 6 97

500 61 5 83

475 53 4.5 75

453-450 46-45 4 67

403-400 32 3.5 52

 شروط قبول برامج الدراسات العليا
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شروط القبول للمتقدمين غير السعوديين
 ) المقيمين ( بالمملكة العربية السعودية

أن يكون المتقدم حاصال على الشهادة الجامعية من جامعة معترف بها وان تكون 
جميع الوثائق معتمدة من السفارة السعودية )الملحقية الثقافية( في بلده أو 

موطن حصوله على الدرجة الجامعية )سوف يتم مخاطبة الملحقية للتأكد من صحة 
المؤهل(.

أن اليقل تقدير المتقدم عن )جيد جدا(.

أن ال يزيد سن المتقدمين لبرامج )الماجستير عن 35 سنة( و )الدكتوراه عن 40 سنة( .

أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.

تحقيق شرط اختبار القدرات العامة للجامعين بحد أدنى )65( .

أن يحقق المتقدم شرط اللغة اإلنجليزية و يستثنى من ذلك الحاصلين على مؤهل 
من جامعة دولة ناطقة باللغة اإلنجليزية )أمريكا - بريطانيا ( و كذلك يستثنى من 

الشرط قسم اللغة العربية و قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية.

أن يكون مقيم إقامة نظامية بالمملكة )إذا كان على إقامة عمل إحضار موافقة جهة 
العمل مختومة من الغرفة التجارية للماجستير ، و للدكتوراه إحضار التفرغ التام من 

جهة العمل(  .

ال يتم القبول في التخصصات الصحية ) الطب ، طب األسنان ، العلوم الطبية 
التطبيقية ، الصيدلة ، التمريض وغيرها ( .

معاملة الطلبة الخليجين معاملة الطلبة السعوديين في شروط القبول و لكن اليتم 
السماح لهم في التقديم على البرامج الصحية )الطب ، طب األسنان ، العلوم الطبية 

التطبيقية ، الصيدلة ، التمريض وغيرها ( .

للمتقدمين من دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون رقم الطلب هو نفس رقم 
االشتراك في المركز الوطني للقياس و التقويم .

 شروط قبول برامج الدراسات العليا
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مالحظات عامة

 المستندات المطلوبة •

 الوثيقــة )البكالوريــوس- الماجســتير( حســب الدرجــة العلميــة المــراد 
ــا ــاق به االلتح

  كشف الدرجات
  عدد توصيتين علميتين .

 ))STEP( اختبــار اللغــة اإلنجليزيــة )توفل - ايلتــس - كفايــات اللغة اإلنجليزيــة  
إذا كان ضمــن شــروط القبــول فــي البرنامج المــراد االلتحــاق به.

  الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة للطالبات . )اإلقامة لغير السعوديين(.
  موافقــة مبدئيــة مــن جهــة العمــل للمقيميــن فقــط )مصدقــة مــن الغرفــة 

التجارية(.
ــم  ــم ويت ــاء التقدي ــا اثن ــم إرفاقه ــعوديين ال يت ــل للس ــة العم ــة جه   موافق
ــة  ــط المنظم ــات الضواب ــا لآللي ــب وفق ــي للطال ــول النهائ ــد القب ــا بع طلبه

ــك. لذل
  يتــم إرفــاق هــذه المســتندات عنــد تعبئــة الطلــب اإللكترونــي عبــر نظــام 

ــي. ــول اإللكترون القب
  الدورات والخبرات للمتقدمين للبرامج النوعية )برسوم دراسية(.

  أي مســتندات أخــرى مطلوبــة ضمــن شــروط القبــول فــي البرنامــج المــراد 
االلتحــاق بــه.

1

2

التقــدم يكــون خــالل فتــرة القبــول المحــددة لطــالب 
ــن  ــعوديين )المقيمي ــر الس ــعوديين وغي ــن الس ــل م الداخ

داخــل المملكــة ( 

التقدم يكون إلكترونيا خالل موقع العمادة
 http://graduatestudies.kau.edu.sa برنامج »قبول«

 شروط قبول برامج الدراسات العليا
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موافقة جهة العمل •

ــل  ــة العم ــة جه ــار موافق ــا إحض ــات العلي ــن بالدراس ــالب المقبولي ــى الط عل
ــي: ــق التال وف

الموظفين1

ــدم  ــار المتق ــترط إحض ــة( تش ــة والنوعي ــا )العام ــات العلي ــج الدراس ــع برام جمي
فــي حــال قبولــه موافقــة مــن جهــة عملــه إذا كان موظــف )ســواء فــي قطــاع 

حكومــي أو خــاص( وفــق اآلليــات التاليــة:

موافقة جهة العمل المطلوبة الوظيفة

قرار االبتعاث من الجامعة معيد / محاضر

موافقة المجلس األعلى للقضاء - مجلس القضاء اإلداري
القضاة وذلك وفقًا للمرجعية الخاصة بهم

يتم قبول أحد الموافقات التالية:
• تعبئة نموذج الموافقة الموجود على نظام القبول وإرفاقه )يتم إعطائه 

للمتقدم بعد قبوله(.
• قرار إيفاد/ابتعاث من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.

• االجازة الدراسية /أو اإلجازة االستثنائية )على أن يكون إجمالي اإلجازات 
يغطي المدة الدنيا للدراسة )سنة للدبلوم، سنتان للماجستير، وثالث 

سنوات للدكتوراه( وإذا زادت مدة الدراسة عن فترة اإلجازة يغطى الجزء 
المتبقي بإجازة نظامية أخرى(

• خطاب موافقة على الدراسة من جهة عمل الطالب موجه إلى سعادة 
عميد الدراسات العليا بشرط ان ال يحتوي خطاب الموافقة على بعض 

النصوص التالية )الدراسة المسائية - الدراسة خارج أوقات الدوام الرسمي 
• الدراسة باالنتساب - أن ال تتعارض مع أوقات الدوام الرسمي - أن ال تكون 

الموافقة مشروطه بشروط أخرى (

جميع الموظفين
)عدا الفئات 

المذكورة أعاله(

 شروط قبول برامج الدراسات العليا
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غير الموظفين2

ــة  ــا الحال ــر موضح ــع أبش ــن موق ــة أو م ــوال المدني ــن األح ــت( م ــار )برن احض
ــف. ــر موظ ــه غي ــدم بأن ــة للمتق المهني

 ال تنطبــق الضوابــط أعــاله علــى معيــدي ومحاضــري جامعــة الملــك 
ــة  ــي والمتاح ــاث الداخل ــط االبتع ــق ضواب ــتهم وف ــون دراس ــز، وتك عبدالعزي

بموقــع وكالــة الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي.
ــن  ــز م ــك عبدالعزي ــة المل ــي جامع ــى موظف ــاله عل ــط أع ــق الضواب  ال تنطب
ــي  ــب موظف ــاث وتدري ــة ابتع ــق آلي ــتهم وف ــون دراس ــن، وتك ــن وفنيي إداريي

ــة.  الجامع

 شروط قبول برامج الدراسات العليا
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 نظام القبول اإللكتروني
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نظام القبول اإللكترونى

 نظام التقديم اإللكتروني للدراسات العليا •

1

2

3

االطــالع علــى البرامــج المتاحــة للقبــول بهــا للفصــل 
القــادم ومــن ثــم تحديــد البرنامــج المــراد االلتحــاق بــه بنــاء 

ــه. ــى مؤهالت عل

الدخــول لبرامــج الدراســات العليــا ومــن ثــم اختيــار البرنامــج 
ــج  ــول البرنام ــروط قب ــى ش ــالع عل ــه واالط ــاق ب ــراد االلتح الم

والتأكــد مــن انطبــاق كافــة الشــروط عليــه.

لبرامــج  للتقــدم  المطلوبــة  االختبــارات  علــى  االطــالع 
العليــا. الدراســات 

يهــدف نظــام القبــول إلى تســهيل إجــراءات االلتحــاق ببرامــج الدراســات العليا 
ــث  ــن حي ــج م ــل النتائ ــان أفض ــى ضم ــج إل ــدف البرنام ــا يه ــن، كم للمتقدمي

ــل.  ــاز العم ــرعة إنج ــاواة وس ــة والمس الدق
ولعــل مــن أهــم مميــزات البرنامــج هــو أن التقديــم لبرامــج الدراســات العليــا 
ــًا  ــحين إلكتروني ــع أوراق المرش ــم رف ــث يت ــبة % 100 حي ــي بنس ــح إلكترون أصب
عــن طريــق نظــام القبــول وبعــد التدقيــق يتــم إرســالها إلكترونيــًا للكليــات.
ولالطــالع علــى النظــام والتســجيل بــه يرجــى زيــارة موقــع عمــادة الدراســات 

http://graduatestudies.kau.edu.sa ــا العلي
وقبل التسجيل اإللكتروني ننصح المتقدم بما يلي:

التأكــد مــن تحقــق شــرط اللغــة االنجليزيــة للبرنامــج المــراد 4
االلتحــاق.
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5

6

تحويــل المســتندات المطلوبــة الى ملفــات بصيغــة )PDF ( كل 
مســتند فــي ملــف منفصــل بــه صفحــه واحــده او عــدة صفحات.

التســجيل لبرامــج الدراســات العليــا يتيــح رغبــة واحــده فقــط 
وال يســمح بالقبــول المشــروط للغــة االنجليزيــة فــي البرامــج 

العامــة المشــترطة لــه.

•فتح حساب على نظام )قبول(

1
الدخول على نظام )قبول( عن طريق )بوابة القبول( 

بموقع عمادة الدراسات العليا.

لفتح حساب بنظام )قبول( اتبع الخطوات التالية:

نظام القبول اإللكترونى
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اختر )إنشاء طلب( من الصفحة الرئيسية لبوابة القبول.2

3
ــد  ــك بع ــد( وذل ــجيل جدي ــار )تس ــم باختي ــات ق ــراءة التعليم ــد ق بع

ــات. ــى التعليم ــالع عل ــد االط تأكي

نظام القبول اإللكترونى
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4
ســوف تظهــر لــك صفحــة التســجيل، قــم بإدخــال بريــدك الكترونــي 
ــم  ــا اس ــتقبل عليهم ــي تس ــك لك ــم جوال ــال ورق ــاص والفع الخ

ــة.  ــة الوطني ــم الهوي ــرور ورق ــة الم ــتخدم وكلم المس
ــادة  ــن )عم ــالة واردة م ــد رس ــوف تج ــي س ــدك اإللكترون ــة بري بمراجع
الدراســات العليــا( بهــا اســم المســتخدم وكلمــة المــرور وكذلك على 
ــي  ــد اإللكترون ــى البري ــك عل ــم تصل ــة، وان ل ــالة نصي ــك كرس جوال

.)junk mail  برجــاء فحــص )البريــد الغيــر مرغــوب فيــه

مالحظات هامة

1

2

ال يمكنــك إنشــاء أكثــر مــن حســاب علــى نفــس البريــد 
اإللكترونــي.

تســتطيع تغييــر كلمــة الســر بالضغــط علــى )تغييــر كلمــة 
الســر(.

•الدخول على الحساب واكمال بيانات التقديم

عــد إلــى الصفحة األساســية لنظــام القبــول واختــر )دخــول( بدال من )تســجيل 
جديــد( وســوف تظهــر لــك صفحــة الدخــول، ادخــل اســم المســتخدم وكلمــة 
المــرور المرســلة الــى بريــدك اإللكترونــي ثــم اضغــط علــى اســتمرار لتدخــل 

علــى نظــام القبــول بخطواتــه الخمــس.

نظام القبول اإللكترونى
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مالحظات هامة

ــة  ــاء بصفح ــظ والبق ــظ( للحف ــار )حف ــن اختي ــوات يستحس ــي كل الخط ف
الخطــوة الحاليــة أو )التالــي( للحفــظ واالنتقــال للخطــوة التاليــة أمــا 
)الســابق( ســوف يعيــدك للخطــوة الســابقة بــدون حفــظ المعلومــات. بعــد 
ــوذج  ــوع لنم ــتطيع الرج ــد تس ــوة التأكي ــل خط ــوة وقب ــي كل خط ــظ ف الحف

ــول.  ــرة القب ــة فت ــل نهاي ــتكماله قب ــب اس ــت ترغ ــأي وق ــيح ب الترش

نظام القبول اإللكترونى
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الخطوة األولى A

البيانات الشخصية والهوية والبيانات الوظيفية.

نظام القبول اإللكترونى
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الخطوة الثانية B

ــة،  ــة االنجليزي ــارات اللغ ــات اختب ــي ومعلوم ــل العلم ــات المؤه ــال بيان ادخ
ــي(. ــل العلم ــة )المؤه ــق صفح ــن طري ــك ع وذل

نظام القبول اإللكترونى
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الخطوة الثالثة C

ــق  ــن طري ــك ع ــه وذل ــدم الي ــب التق ــا الراغ ــات العلي ــج الدراس ــد برنام تحدي
ــات(.  ــد الرغب ــة )تحدي صفح

ــة  ــة االنجليزي ــة اللغ ــن ودرج ــدرات الجامعيي ــار ق ــة اختب ــك ودرج ــب مؤهل بحس
ــك  ــات علي ــن التخصص ــة م ــول( قائم ــام )قب ــك نظ ــح ل ــوف يتي ــة س المدرج
االختيــار رغبــة واحــدة فقــط. كمــا أنــه ليــس مــن الضــرورة أن جميــع الرغبــات 
التــي تظهــر للمتقــدم تنطبــق عليــه شــروط القبول بهــا، لــذا علــى المتقدم 

االطــالع علــى شــروط البرنامــج قبــل تحديــد الرغبــة.

نظام القبول اإللكترونى
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الخطوة الرابعة D

إرفــاق المســتندات المطلوبــة، وذلــك عــن طريــق صفحــة )اضافــة المرفقات(، 
ــوي  ــد يح ــد ق ــتند الواح ــده )المس ــى ح ــتند عل ــكل مس ــات ل ــل ملف ــم عم ويت
ــورة  ــرج  ص ــة التخ ــال : وثيق ــات - مث ــور وصفح ــدة ص ــه او ع ــورة او صفح ص
واحــده بينمــا الســيرة الذاتيــة عــدة صفحــات..(، ترفــع المرفقــات لــكل مرفــق 
ــق  ــي التدقي ــادة  ف ــي العم ــول ف ــدة القب ــد وح ــوف تعتم ــمه )س ــت اس تح
علــى المســميات المعطــاة  ويتحمــل المتقــدم أي تغييــر فــي أماكــن  رفــع 
ــال  ــم االنتق ــي يت ــية لك ــات األساس ــع المرفق ــاق جمي ــب ارف ــات(، يج المرفق

ــة. ــوة الخامس ــى الخط ال

نظام القبول اإللكترونى
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الخطوة الخامسة E

مرحلــة تأكيــد الطلــب وإرســاله الكترونيــا لعمــادة الدراســات العليــا للتدقيــق 
، وذلــك عــن طريــق صفحــة )تأكيــد الطلــب(، ســوف يعطيــك نظــام )قبــول( 
ملخصــا لبيانــات التقديــم، عنــد تأكــدك مــن دقــة وصحــة المعلومــات 

ــب( ــد الطل ــى )تأكي ــر عل ــب بالنق ــد الطل ــم تأكي ــجلة فيت المس

نظام القبول اإللكترونى
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مالحظات هامة

 عنــد عــدم اســتكمال أي مــن المعلومــات فــي الخطــوات األربــع الســابقة 
فلــن يظهــر لــك ايقونــة التأكيــد.

 بعــد تأكيــد الطلــب لــن يســتطيع المتقــدم فتــح نمــوذج الترشــيح وال تغيير 
بياناتــه إال بعــد ارجــاع الطلــب لــه بمالحظــات مــن عمــادة الدراســات العليا. 

ــك  ــق، وذل ــاله للتدقي ــد ارس ــك بع ــة طلب ــة حال ــول متابع ــام القب ــح نظ  يتي
عــن طريــق الصفحــة )متابعــه الطلب(، ســوف يظهــر للمتقــدم حالــة الطلب 

ومالحظــات العمــادة علــى الطلــب ان وجــدت.

متابعة الطلب على النظام

نظام القبول اإللكترونى
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خطوات القبول لبرامج
الدراسات العليا العامة 

للعام الجامعي 1442هـ 
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خطوات القبول لبرامج الدراسات العليا العامة
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 األسئلة الشائعة عن القبول
في الدراسات العليا

للعام الجامعي 1442
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 األسئلة الشائعة عن القبول فى الدراسات العليا

متى تبدأ فترة التقديم لبرامج الدراسات العليا 
العامة ؟

ــي  ــام الجامع ــة للع ــا العام ــات العلي ــج الدراس ــم لبرام ــرة التقدي ــدأ فت  تب
ــي 1441/6/1 هـــ . ــي األول 1441/5/3 هـــ  وتنته ــل الدراس 1442 هـــ الفص

ال تظهر لي أي رغبة عند وصولي لخطوة الرغبات 
المتاحة؟ 

ــة  ــك مراجع ــج علي ــة بالبرنام ــول الخاص ــروط القب ــد ش ــق أح ــدم تحقي  لع
ــه. ــاق ب ــراد االلتح ــج الم ــة للبرنام ــول المطلوب ــروط القب ش

هل أستطيع التقديم على أكثر من رغبة؟

 ال يمكنك التقديم اال على رغبة واحدة في كل فترة تقديم.
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 األسئلة الشائعة عن القبول فى الدراسات العليا

ماهي أقل درجة في اختبار القدرات العامة 
للجامعيين يتم قبولها للتقديم على برامج 

الدراسات العليا؟

بالنسبة للتوصيات العلمية، هل يلزم إرفاقها 
أثناء تقديم الطلب اإللكتروني؟

 نعم يجب عليك ارفاق توصيتين علميتين حتى يتم تأكيد الطلب.

توجد لدي مشكلة في ارفاق الصورة الشخصية؟

 عليك التأكد من صيغة الصورة وحجمها وفقا للتعليمات الموضحة.

 أقل درجة يتم قبولها في البرامج العامة هي 65
أقل درجة يتم قبولها في البرامج النوعية )برسوم دراسية( هي 50

علمــا بــأن صالحيــة االختبــار 5 ســنوات وفقــا آلليــات المركــز الوطنــي للقياس 
والتقويم.
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 األسئلة الشائعة عن القبول فى الدراسات العليا

نسيت كلمة المرور واسم المستخدم؟

 عليــك الدخــول علــى رابــط اســترداد كلمــة المــرور الموجــود فــي صفحــة 
الدخــول وســيصلك ايميــل بذلــك.

ال يوجد لدي االن اختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 
)STEP( وسوف اختبر الحقا وال اعلم متى صدور 

الدرجة؟ 

هل بإمكاني إكمال طلب التسجيل وتأكيد 
الطلب قبل ظهور نتيجة اختبار القدرات العامة 

للجامعيين؟

 ال بــد مــن تحقيــق درجــة القــدرات العامــة للجامعييــن إذا كانــت شــرط مــن 
ضمــن شــروط قبــول البرنامــج المــراد االلتحــاق بــه قبــل نهايــة التقديــم.

 ال يمكنــك التقديــم بــدون تحقيــق شــرط اللغــة إذا كان متطلــب للبرنامــج، 
ــذه  ــي ه ــة فف ــة البديل ــة اإلنجليزي ــترط دورة اللغ ــج يش ــا إذا كان البرنام ام
ــب  ــك يطل ــة قبول ــي حال ــة، وف ــار اللغ ــدون اختب ــم ب ــك التقدي ــة يمكن الحال

ــة. ــة البديل ــة اإلنجليزي ــي دورة اللغ ــجيل ف ــك التس من
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 األسئلة الشائعة عن القبول فى الدراسات العليا

انا طالب أنهيت جميع متطلبات برنامج 
البكالوريوس/ الماجستير ولم تصدر وثيقتي 

حتى اآلن هل يمكننني التقديم؟

ماذا تعني  دورة اللغة اإلنجليزية البديلة 
بالجامعة ؟

  هــذه الــدورة تتــاح للطــالب المقبولين فــي بعض برامــج الماجســتير العامة 
التــي تقبــل ضمــن شــروط قبولهــا دورة اللغــة اإلنجليزيــة و لم يحققوا شــرط 
اللغــة اإلنجليزيــة المطلــوب )52 فــي كفايــات اللغــة اإلنجليزيــة او مايعادلــه 
ــي(  ــل دراس ــكل فص ــال ل ــة )2500 ري ــوم مالي ــي برس ــس( وه ــل أو آيلت توف
فــي حــال قبــول المتقــدم قبــوال نهائيــا بأحــد هــذه البرامــج يتــم منحــه قبــوال 
مشــروطا علــى أن يســدد رســوم الــدورة خــالل الفتــرة التــي تحددهــا العمــادة 
وذلــك بعــد مطابقــة أصــول مســتنداته، فــي حــال عــدم الســداد خــالل هــذه 
الفتــرة يتــم إلغــاء قبولــه  ، كمــا أن مــدة الدراســة بالــدورة فصــل دراســي أو 
فصليــن وفقــا الختبــار تحديــد المســتوى الــذي يتــم عقــده خــالل أول أســبوع 

فــي الدراســة.

ــراءات  ــط االج ــي فق ــة والمتبق ــات الدراس ــع متطلب ــت جمي ــم اذا انهي  نع
االداريــة الســتالم الوثيقــة يمكنــك التقديــم بشــرط إحضــار إفــادة مــن عمــادة 
القبــول والتســجيل أو عمــادة الدراســات العليــا تفيــد بأنــه تــم االنتهــاء مــن 
ــن  ــة م ــه ومختم ــي موقع ــدل النهائ ــا المع ــح به ــة وموض ــات الدرج متطلب

ــرج. ــة التخ ــار وثيق ــك إحض ــي يلزم ــك النهائ ــال قبول ــي ح ــة ،وف الجه

 األسئلة الشائعة عن القبول فى الدراسات العليا
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الرجاء افادتي بكيفيه اضافه درجه اختبار 
كفايات اللغة اإلنجليزية )STEP( ، وكذلك درجة 

اختبار القدرات العامة للجامعيين والحاصل 
عليها من مركز قياس ؟

 ســيتم اضافــة الدرجــة تلقائيــا مــن النظــام حيــث ان نظــام قبــول مرتبــط 
بمركــز قيــاس.

في حال كوني حاصل على مؤهل )بكالوريوس 
- ماجستير( من دوله ناطقة باللغة اإلنجليزية 
)بريطانيا - أمريكا...الخ( أو حاصل على مؤهل 

)بكالوريوس - ماجستير( تخصص لغة إنجليزية أو 
طب وجراحة أو طب أسنان أو صيدلة. هل يتم 

إعفائي من شرط اللغة اإلنجليزية المطلوب؟

ــض  ــدا بع ــوب ع ــة المطل ــة اإلنجليزي ــرط اللغ ــن ش ــك م ــم اعفائ ــم يت  نع
ــي: ــي كالتال ــددة وه ــة مح ــترط درج ــي تش ــج الت البرام

1. ماجستير اللغة اإلنجليزية.
2. ماجستير تقنية المختبرات الطبية

3. ماجستير تعليم اللغة اإلنجليزية للناطقين بغيرها
4. ماجستير التمريض

5. جميع برامج ماجستير طب األسنان
6.جميع برامج الماجستير بكلية الصيدلة

7. ماجستير العالج الطبيعى

 األسئلة الشائعة عن القبول فى الدراسات العليا
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لدي دورة لغة انجليزية وشهادة دبلوم هل 
تعفيني من شرط اللغة اإلنجليزية المطلوب؟

وصلتني رسالة بانه تم تدقيق طلبي وعليه 
بعض المالحظات ماهي الخطوة المطلوبة مني 

عملها؟

ــات  ــراءة المالحظ ــب وق ــح الطل ــول وفت ــام القب ــى نظ ــول عل ــك الدخ  علي
واســتيفاء المطلــوب ومــن ثــم ارســال الطلب مــره أخــرى للعمــادة ومتابعته.

ماهي مدة صالحية اختبار القدرات العامة 
 ، )STEP( للجامعيين، وكفايات اللغة اإلنجليزية

واختبار التوفل ، واختبار ايلتس )IELTS(؟

 حسب ماوردنا من المركز الوطني للقياس والتقويم:
فإن مدة صالحية اختبار القدرات العامة للجامعيين )5 ( سنوات .

 واختبار STEP كفايات اللغة اإلنجليزية ) 3 ( سنوات.
اختبار التوفل واآليلتس )2( سنوات.

 البــد مــن الحصــول علــى درجــة اللغــة اإلنجليزيــة المطلوبــة وفقــا لشــروط 
البرنامــج المــراد االلتحــاق بــه مــن احــدى االختبــارات المعتمــدة بالجامعــة.

 األسئلة الشائعة عن القبول فى الدراسات العليا
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كيف لي أن اعرف مراجع اختبار المفاضلة /
موعد االختبار /مكان االختبار؟

كيف أعرف ان البرنامج الذي تقدمت عليه يوجد 
به اختبار أم ال ؟

 عليــك مراجعــة شــروط القبــول للبرنامــج الــذي تقدمــت إليــه ومعرفــة آليــة 
المفاضلــة بــه.

أنا خريج من جامعة خارج المملكة ولم اقم 
بمعادلة الشهادة من وزارة التعليم. هل يمكنني 

التقدم للدراسات العليا بدون معادلة الشهادة؟

 نعتذر ال يمكنك التقدم اال بشهادة المعادلة من وزارة التعليم.

  الدخــول لصفحــة القســم فــي الموقــع اإللكترونــي والتواصــل مع القســم 
. لعلمي ا
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انا معيد أو محاضر في احدى جامعات 
المملكة هل يلزمني التقدم الكتروني؟

أنا معيد أو محاضر في احدى جامعات المملكة 
هل يلزمني حضور اختبار المفاضلة؟

 نعم إذا كان البرنامج به يتطلب اختبار مفاضلة.

حاصل على مؤهل بكالوريوس بتقدير مقبول. 
هل يمكنني التقديم على برامج الدراسات 

العليا؟

 ال يمكنك ذلك

 نعــم البــد مــن التقــدم الكترونيــا للدراســات العليــا وتحقيــق جميــع 
الشــروط.

 األسئلة الشائعة عن القبول فى الدراسات العليا
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أنا طالب متوقع تخرجي الفصل القادم هل 
أستطيع التقديم على برامج الدراسات العليا؟

كوني خريج انتساب أو تعليم عن بعد هل 
أستطيع التقديم على برامج الدراسات العليا؟

 نعم يمكنك التقديم.

أنا طالب كفيف، هل اتقدم الكترونيًا عبر نظام 
القبول؟

 نعــم التقديــم يكــون إلكترونيــا ويتــم اســتثنائك مــن شــرط اختبــار 
ــة  ــروط المطلوب ــة الش ــتيفاء بقي ــك اس ــن وعلي ــة للجامعيي ــدرات العام الق

ــه. ــاق ب ــراد اللتح ــج الم ــي البرنام ف

  نعــم يمكنــك التقديــم إذا كان تقديــرك ممتــاز ويجــب عليــك إحضــار إفــادة 
مــن عمــادة القبــول والتســجيل توضــح بهــا تقديــرك امتيــاز وفي حــال قبولك 
ــك إال  ــم قبول ــه وال يت ــت ب ــذي تقدم ــدل ال ــن المع ــك ع ــل معدل ــب أال يق جي

بعــد احضــار وثيقــة البكالوريــوس.
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أنا موظف بالجامعة هل يمكنني التقديم 
على برامج الدراسات العليا العامة؟

هل اختبار القدرات الجامعيين )محوسب( 
والورقي معتمد لديكم؟

 نعم .

هل ارفق لكم مستند باختبارات القدرات 
الجامعيين من مركز قياس؟

ــي  ــز الوطن ــع المرك ــا م ــة إلكتروني ــة مرتبط ــث ان الدرج ــك حي ــزم ذل   ال يل
ــم. ــاس والتقوي للقي

ــن -  ــن وفنيي ــة )إداريي ــي الجامع ــم موظف ــن تقدي ــؤولة ع ــة المس  الجه
رســميين أو عقــود( هــي اإلدارة العامــة للتطويــر اإلداري وال يســمح لــك نظــام 

ــم. ــول بالتقدي القب

 األسئلة الشائعة عن القبول فى الدراسات العليا
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أنا من ذوي االحتياجات الخاصة هل يتم 
اعفائي من القدرات الجامعيين؟

هل هناك قبول مشروط للدكتوراه باستيفاء 
درجة اللغة اإلنجليزية الحقًا بعد القبول؟

 ال. يجــب تحقيــق الدرجــة المطلوبــة فــي البرنامــج وذلــك أثنــاء فتــرة 
التقديــم ووفقــا لشــروط البرنامــج المــراد االلتحــاق بــه.

هل يحق لي االلتحاق في دورة اللغة اإلنجليزية 
قبل بداية الفصل الدراسي؟

 ال .

ــفى  ــن مش ــي م ــر طب ــك بتقري ــات ذل ــف بإثب ــط الكفي ــاء فق ــم اعف   يت
ــة. ــة البصري ــة باإلعاق ــي وبطاق حكوم
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أنا كفيف البصر هل يتم اعفائي من اللغة 
االنجليزية من قياس او االختبارات المعتمدة 

لديكم؟

هل يحق لي التقديم ولدي رقم جامعي فعال 
في الدراسات العليا بالجامعة؟

هل يحق لي التقديم ولم أكمل اجراءات اخالء 
طرفي في البكالوريوس داخل الجامعة؟

 األسئلة الشائعة عن القبول فى الدراسات العليا

ــروط  ــا لش ــة ووفق ــة المطلوب ــة اإلنجليزي ــة اللغ ــق درج ــن تحقي ــد م  ال. الب
ــه. ــاق ب ــراد االلتح ــج الم البرنام

 ال .

هل الخبرات والدورات مطلوبة في التقديم.

  وفقًا آللية المفاضلة وشروط قبول البرنامج المراد االلتحاق به.

  ال. يجب اخالء الطرف اوال من عمادة القبول والتسجيل.
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