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كيف يتم التقدمي على الدرا�سات العليا بجامعة املجمعة ؟
يتم التقدمي الكرتونيًا على بوابة القبول خالل فرتة حمددة يتم الإعالن عنها.

العامة  القدرات  اختبار  درجة  على  احل�سول  دون  العليا  الدرا�سات  على  التقدمي  الطالب  ي�ستطيع  هل 
للجامعني ؟

ل ي�صتطيع الطالب  التقدمي على الدرا�صات العليا دون احل�صول على درجة يف اختبار القدرات العامة للجامعيني .

كم الدرجة املطلوبة يف اختبار القدرات العامة للجامعيني؟
ل توجد درجة مطلوبة، واإمنا تعطى اأي درجة ح�صل عيها الطالب وزن ن�صبي مقابل لها يف معايري القبول.

هل يكفي اختبار القدرات العامة عن اختبار القدرات للجامعيني ؟ 
ل، فاختبار القدرات للجامعيني خم�ص�ص خلريجي اجلامعات ويهدف لختيار الطالب الأكرث قدرة ومهارة على متابعة وتلبية 

متطلبات الدرا�صة يف برامج الدرا�صات العليا.

 كيف ميكن احل�سول على درجة القدرات العامة للجامعيني؟
ميكن احل�صول على درجة القدرات العامة للجامعيني بعد الت�صجيل لإجراء الختبار يف موقع املركز الوطني للقيا�ص.

هل تقبلون اختبار القدرات للجامعيني املحو�سب؟
كال نوعي الختبار الورقي واملحو�صب مقبول لدى العمادة. 

كيف يتم معرفة الأق�سام املتاحة لتقدمي على الدرا�سات العليا ؟
عند الإعالن يتم حتديد الربامج املتاحة و�صروط القبول وامل�صتندات املطلوبة.

 هل ميكن للطالب تعديل بياناته خالل فرتة التقدمي اللكرتوين ؟
نعم، ميكن للطالب تعديل بياناته خالل فرتة التقدمي اللكرتوين.

هل ميكن للطالب تعديل بياناته بعد انتهاء فرتة التقدمي اللكرتوين ؟
ل ميكن للطالب تعديل بياناته بعد انتهاء فرتة التقدمي اللكرتوين.
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هل يلزم الطالب املتخرج من جامعه غري عربية احل�سول على الدرجة املطلوبة يف اختبار اللغة الإجنليزية  
يف حال كونه �سرطا من �سروط القبول ؟

ل ي�صتثنى املتقدمون احلا�صلون على املوؤهل من جامعات اأجنبية من دول ناطقة باللغة الإجنليزية من �صرط اللغة، ويلزمهم 
حتقيق الدرجة املطلوبة يف اأحد اختبارات اللغة الجنليزية املعيارية. 

 من �سمن �سروط القبول حفظ خم�سة اأجزاء من القران الكرمي، فهل هذه الأجزاء حمددة؟
ل ي�صرتط اأن تكون حمددة ، ولكن تكون كاملة، مثال ميكن اأن تكون اجلزء )١٥ – ٢0- ٢٨- ٢٩- ٣0(. 

هل اختبار التوفل ITP معتمد باجلامعة ؟
اختبار التوفل ITP غري معتمد باجلامعة حيث اأنه اختبار جتريبي ل ي�صلح للتقدم على اجلامعة. 

هل اختبار اليلت�س العام معتمد باجلامعة؟ 
اختبار اليلت�ص املعتمد هو الختبار الأكادميي فقط.

هل برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة جمانية؟
جميع برامج الدرا�صات العليا يف اجلامعة للعام اجلامعي ١٤٤0هـ-١٤٤١هـ بر�صوم درا�صية.

كم مقدار الر�سوم الدرا�سية للربامج؟
حتدد الر�صوم بناء على موافقة املجال�ص املخت�صة، ويعلن مقدارها عند فتح التقدمي على الربامج.

اإذا مت قبويل يف اأحد الربامج ومل اأ�سدد الر�سوم يف املوعد املحدد، هل اأ�ستطيع ح�سور املحا�سرات؟
اإذا مل ي�صدد الطالب الر�صوم الدرا�صية يف املوعد املحدد يعد القبول ملغي وغري ملزم للجامعة ول ي�صدر له رقم جامعي. 

متى اآخر موعد ل�سداد الر�سوم الدرا�سية؟
يف حال قبول املتقدم قبول نهائيا باأحد الربامج يتم منحه قبول م�صروطا يحدد فيه اآخر موعد ل�صداد الر�صوم الدرا�صية، وذلك 

بعد مطابقة اأ�صول م�صتنداته، ويف حال عدم �صداد الر�صوم خالل هذه الفرتة يتم اإلغاء قبوله.

هل يجوز لطالب الدرا�سات العليا التقدمي يف جمال غري تخ�س�سه ؟
يجوز بناء على تو�صية جمل�صي الق�صم والكلية  املخت�صني وموافقة جمل�ص عماده الدرا�صات العليا، ويتم الإ�صارة اإىل ذلك يف 

�صروط القبول عند الإعالن عن الربنامج.
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كم الدرجة املطلوبة يف اختبار اللغة الجنليزية؟
درجة اللغة الجنليزية املطلوبة لربامج الدرا�صات العليا للعام اجلامعي ١٤٤0هـ-١٤٤١هـ، هي كالتايل :

الكلية
درجة اللغة املطلوبة

IELTSTOEFL (IBT)s STEP

٤٣٢٦0العلوم الطبية التطبيقية
٣.٥٣٢٥٢اإدارة الأعمال

٥٦١٨٣علوم احلا�صب واملعلومات

كيف يتم حتميل مرفقني يف اأيقونة واحدة اأثناء التقدمي على الدرا�سات العليا ؟
يتم حتميل مرفقني يف اأيقونة واحدة اأثناء التقدمي على الدرا�صات العليا وذلك عن طريق حتميل املرفقني يف جملد واحد. 

هل برامج املاج�ستري باجلامعة معتمدة؟
جميع برامج املاج�صتري باجلامعة معتمدة من وزارة التعليم وم�صنفة يف وزارة اخلدمة املدنية.

من اأين اأح�سل على منوذج التو�سية العلمية؟
ميكنك احل�صول عليه من على موقع عمادة الدرا�صات العليا، اأو اأي منوذج معتمد لدى اجلامعات الأخرى يكفي.

هل يلزم اأن تكون التو�سية خمتومة وموقعة ؟
نعم.

هل تقبل التو�سية من معيد اأو حما�سر؟
يلزم اأن تكون التو�صية من اأحد اأع�صاء هيئة التدري�ص ممن يحملون درجة الدكتوراه.

مل اأمتكن من مقابلة اأحد اأع�ساء هيئة التدري�س الذين �سبق لهم تدري�سي لتعبئة منوذج التو�سية العلمية 
، فما احلل؟

ميكنك طباعة التو�صية العلمية واإح�صار �صورة من ال�صجل الأكادميي كامال ومقابلة رئي�ص الق�صم اأو اأحد وكالء الكلية اأو 
العميد و�صيقدم لك امل�صاعدة.

هل يلزم اإرفاق التو�سية العلمية عند التقدمي؟
يلزم اإح�صارها للمر�صحني للقبول عند مطابقة اأ�صول الوثائق )يتم اإعالن جدول زمني ملواعيد املطابقة(.
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كم مدة �سالحية التو�سية العلمية؟
التو�صيات العلمية لي�ص لها مدة �صالحية.

بع�س الربامج تقبل تقدير )جيد مرتفع( ول اأعلم هل تقديري جيد مرتفع اأو جيد فقط ؟
الالئحة حددت وزن تقدير جيد مرتفع على النحو الآتي:

املعدل من )100(املعدل من )5(املعدل من )4(التقدير
من ٧٥ اإىل اأقل من ٨0من ٣.٥0 اإىل اأقل من ٣.٧٥من ٢.٥0 اإىل اأقل من ٢.٧٥جيد مرتفع

ما معايري القبول يف برامج الدرا�سات العليا؟
حتدد معايري القبول واأوزانها الن�صبية بناء على موافقة املجال�ص املخت�صة، وتكون عادة موزعة بني معدل البكالوريو�ص، واختبار 

القدرات العامة للجامعيني، واختبار اللغة الجنليزية، والختبار التحريري واملقابلة ال�صخ�صية. 

هل ي�سمح لغري ال�سعوديني بالتقدمي على برامج الدرا�سات العليا ؟
ميكن لغري ال�صعوديني املقيمني يف ال�صعودية التقدمي على برامج الدرا�صات العليا عند فتح بوابة القبول اللكرتونية، وعند 
ح�صولهم على القبول يتم اإكمال اإجراءاتهم ومطابقة بياناتهم ثم نقوم بالرفع لوزارة التعليم للح�صول على منحة داخلية لهم، 

ولن يتمكنوا من الدرا�صة اإل بعد موافقة الوزارة على املنحة الداخلية.

ما اجلهات املعتمدة لدى العمادة يف قبول موافقات جهات العمل؟
ابتعاث من وكيل اجلامعة  العمل، وعلى �صبيل املثال: معيدو اجلامعات قرار  كل جهة خمولة نظامًا لإ�صدار موافقة جهة 
للدرا�صات العليا والبحث العلمي، من�صوبو وزارة العدل قرار موافقة من وزير العدل، الق�صاة موافقة من جمل�ص الق�صاء 

الإداري، من�صوبو وزارة ال�صحة موافقة من الإدارة العامة لل�صوؤون الأكادميية والتدريب بوزارة ال�صحة.

كيف اأحمل امل�ستندات اإذا كانت اأكرث من �سفحة؟
يلزم اأن تكون امل�صتندات املراد حتميلها ب�صيغة PDF واأن تكون مبلف واحد م�صتقل )ال�صجل الأكادميي جميع امل�صتويات مبلف 

واحد م�صتقل، التو�صيتان مبلف واحد م�صتقل، الوثيقة مبلف واحد م�صتقل...(

ما اأ�سباب عدم ا�ستطاعة املتقدم حتميل م�ستنداته ؟
عدم حفظ امللف بعد حتميله باملا�صح ال�صوئي )scaner( ب�صيغة PDF عليه يرجى حتويل امل�صتندات اإىل �صيغة pdf ومن  -

ثم التحميل. 
نوع املت�صفح )عليه يرجى ا�صتخدام مت�صفح اآخر للتحميل( -
حجم امل�صتند املرفق كبري، يلزم األ ل يتعدى حجم املرفق ٢ ميجا بايت.  -
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هل تقدمون برامج درا�سات عليا بنظام النت�ساب اأو التعليم  عن بعد؟
ل، جميع برامج الدرا�صات العليا يف اجلامعة انتظام.

هل تقبلون خريجي البكالوريو�س بنظام النت�ساب؟
بع�ص الربامج تقبل خريجي النت�صاب بناء على موافقة املجال�ص املخت�صة، وي�صار اإىل ذلك عند الإعالن يف �صروط القبول.

هل للتقدمي على برامج الدرا�سات العليا عمر حمدد؟
ل، ولطالب املنح فقط ٣0 للماج�صتري و ٣٥ للدكتوراه.

ما مدة �سالحية الختبارات امل�سروطة للقبول يف الدرا�سات العليا؟ 
مدة �صالحية اختبار القدرات العامة للجامعيني ٥ �صنوات، واختبار STEP كفايات اللغة الإجنليزية ٣ �صنوات، واختبار التوفل 

و اليلت�ص �صنتان.
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