دليل برامج الدراسات العليا
وشروط التقديم للقبول
جبامعة أم القرى

مقدمه
احلمد هلل الذي علم االنسان مامل يعلم ،والصالة والسالم على معلم البشرية األول ،نبينا ومعلمنا
حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،أما بعد:
فإن من أهم دالئل تقدم اجملتمعات ومظاهر رقيها وأسباب رفعتها مواكبة ما يستجد يف ميدان
العلم واملعرفة ،ومن أجل ذلك وقياما بالدور املنوط بها تعلن جامعة أم القرى ممثلة بعمادة الدراسات
العليا عن حزمة من برامج الدراســات العليا املتميزة وبالتعاون مع الكليات واملعاهد لتحقق اجلامعة
أحد أهم أهدافها الرئيسة :تهيئة الكفاءات العلمية املتميزة.
ويبلغ عدد الربامج األكادميية املقدمة للعام القادم (  ) 79برناجماً يف املراحل املتعددة :الدبلوم
العالي ،املاجستري ،الدكتوراه.
واليكم طالب وطالبات العلم هذا الدليل الذي حيتوي على:
شروط القبول
إجراءات التقديم
األوراق واملستندات املطلوبة
الكليات والربامج املتاحة للقبول.
ويف اخلتام تأ مل عمادة الدراسات العليا جبامعة أم القرى أن حيقق هذا الدليل الفائدة املرجوة منه يف
التيسري على أبنائنا الطالب وبناتنا الطالبات للوصول إىل غاياتهم وحتقيق طموحاتهم العلمية .ونأمل
من اجلميع عند مواجهة أي إشكال تقين التواصل مع العمادة (فقط) عن طريق الربيد اإللكرتوني
التالي  a.gs@uqu.edu.sa :علما بأنه لن ينظر إىل أي طلب بعد انتهاء فرتة التقديم.

وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري ،واحلمد هلل رب العاملني.

الصفحة  2من 21

شروط القبول

الصفحة  3من 21

الشروط العامة للقبول

 .1أن يكون املتقدم سعودياً ،أو على منحة رمسية للدراسات العليا إذا كان من غري السعوديني.
 .2أن يكون املتقدم حاصالً على الشهادة من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معرتف بها.
 .3يُشرتط للقبول مبرحلة " الدبلوم " حصول املتقدم على تقدير " جيد " علـى األقـل يف املرحلـة اجلامعيـة.
ويُشرتط للقبول مبرحلة " املاجسـتري" حصـول املتقـدم علـى تقـدير " جيـد جـدًا " علـى األقـل يف املرحلـة
اجلامعية ،كما يُشرتط للقبول مبرحلة " الدكتوراه " احلصول على تقدير " جيد جداً" على األقل يف
مرحلة املاجستري.
 .4أن يكون حسن السرية والسلوك والئقاً طبياً.
 .5أن يقدم تزكيتني علميتني من أساتذة سبق هلم تدريسه.
 .6موافقة مرجعه على دراسة املاجستري (إذا كان موظفاً).
 .7خطاب مبوافقة صاحب الصالحية للموظفني بالتفرغ التام لدراسة الدكتوراه جبامعة أم القرى ملدة ال
تقل عن أدنى املدة املنصوص عليها للحصول على املؤهل،واليت تُقدر بـ " ست فصول دراسية ".
 .8يُشرتط ملن هم على منحة من غري السعوديني أن يكون املتقدم /هـ مقيماً إقامة نظامية يف اململكة.

الصفحة  4من 21

هذا باإلضافة اىل ضرورة مالئمة ختصص املتقدم إىل التخصصات املتقـدم إليهـا ،واسـتيفاء الشـروط
الـــــــيت تكـــــــعها الكليـــــــات املختصـــــــة ،كاجتيـــــــار اختبـــــــار القـــــــدرات العامـــــــة للجـــــــامعيني
http://www.qiyas.sa/Pages/default.aspx

بدرجــة (  ) 400بأحــد أنواعــه الثال ــة (

(ومـــدة صـــالحيته "  5ســـنوات) واجتيـــار اختبـــار التوفـــل
IBT, PBT

) CBT,

http://www.ets.org/toefl

صالحيته " سنتني)  ،أو ما يعادله من اختبـارات معتمـدة كــ آيلـت

https://www.britishcouncil.sa

(ومـــــــــدة صـــــــــالحيته " ســـــــــنتني) أو كفايـــــــــات الليـــــــــة اال ليزيـــــــــة "
http://www.qiyas.sa/Pages/default.aspx

step

 ) 6على األقل واليُقبل اختبار كفايات اللية اال ليزية ( .) step
الدرجات املعادلة للدرجات املطلوبة يف مجيع االختبارات املعتمدة
TOEFL
STEP

"

(ومــدة صــالحيته "  3ســنوات) ،و(ال يُقبــل اختبــار ،)ITP

ماعدا قسم اللية اال ليزية فيشرتط اجتيار اختبار التوفـل بدرجـة (  ) 500أو اختبـار آيلـت

IELTS

(ومـــدة

IBT

CBT

PBT

97

6

60

213

500

52

4

32

97

400

الصفحة  5من 21

بدرجـة (

إجراءات التقديم

الصفحة  6من 21

أوالً :إجراءات التقديم  -لغري معيدي وحماضري اجلامعات السعودية
التقديم اإللكرتوني على بوابة القبول املوحد من خالل رابط التقديم خالل الفرتة الزمنية احملددة
للقبول وكما هو موضح ًا يف دليل خطوات التقديم.
طباعة اشعار القبول ( رقم الطلب ).
متابعة موقع عمادة الدراسات العليا والكلية املختصة ملعرفة مواعيد االختبارات التحريرية جلميع
املتقدمني.
متابعة موقع عمادة الدراسات العليا والكلية املختصة ملعرفة مواعيد االختبارات الشفوية (املقابالت
الشخصية) جملتاري االختبارات التحريرية.
االعالن النهائي للمرشحني للقبول عرب رسائل نصية ( )smsوعلى صفحة البوابة اإللكرتونية
اخلاصة باملتقدم/ـه.

الصفحة  7من 21

ثانياً :إجراءات التقديم ملعيدي وحماضري اجلامعات السعودية
بناءً على القواعد واإلجراءات التنظيمية جبامعة أم القرى لالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية فإن معيدي وحماضري
اجلامعات السعودية يـُعـ َفـون من اختبارات القبول وال يعفون من اشرتاطات القبول .لذلك فإن إجراءات التقدمي ملعيدي وحماضري اجلامعات

السعودية تكون على النحو التايل:

التقديم اإللكرتوني على بوابة القبول املوحد من خالل رابط التقديم خالل الفرتة الزمنية احملددة.
طباعة منوذج القبول من صفحة البوابة اإللكرتونية اخلاصة باملتقدم بعدما تتم عملية تدقيق القسم
وتأكده من توفر كافة االشرتاطات والو ائق املطلوبة للمتقدم ،قد تشرتط بعض الكليات على
معيدي وحماضري اجلامعات السعودية إجراء مقابالت شخصية.
أخذ املوافقة من جهة عمل املتقدم عن طريق استكمال النموذج بتوقيع عميد الكلية اليت يتبع هلا
املتقدم جبامعته.
رفع النموذج بعد استكمال التوقيع عرب صفحة البوابة اإللكرتونية اخلاصة باملتقدم إىل عمادة
الدراسات العليا يف موعد اقصاه اخلمي

1437 / 7 /14هـ.

ال يعترب القبول نهائياً إال يف احلاالت التالية:
أ .صدور قرار االبتعاث الداخلي للمعيد أو احملاضر من أحد اجلامعات السعودية.
ب .قرار تنفيذي يف حال كونه منسوباً بأحد فروع اجلامعة باحملافظات.
ج .منوذج ( )18يف حال كونه منسوباً جبامعة أم القرى.

الصفحة  8من 21

األوراق و املستندات
املطلوبة

الصفحة  9من 21

األوراق واملستندات املطلوبة

األوراق واملستندات املطلوب رفعها على بوابة القبول أ ناء التقديم اإللكرتوني هي:
 .1صورة مصدقة "طبق األصل" من و يقة التخرج من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف بها.
 .2صورة مصدقة " طبق األصل" من السجل األكادميي.
 .3صورة من اهلوية الوطنية أو االقامة النظامية للمقيمني.
 .4تزكيتني علميتني من أساتذة سبق هلم تدريسه.
 .5ما يُثبت اجتيار اختبار التوفل أو ما يعادله.
 .6ما يُثبت اجتيار اختبار القدرات العامة للجامعيني.

الصفحة  10من 21

الكليات والربامج
املتاحة للقبول
املقرة من اجملال

املختصة و جمل

الصفحة  11من 21

اجلامعة

أوالً :كلية الشريعة والدراسات االسالمية
شرطي
القسم والتخصص

التخصص املطلوب

املرحلة

متاح لـ /

دكتوراه

طالب وطالبات

ماجستري

طالب وطالبات

بكالوريوس شريعة انتظام

أصول

دكتوراه

طالب وطالبات

املاجستري يف ختصص أصول الفقه

الفقه

ماجستري

طالب وطالبات

بكالوريوس شريعة انتظام

دبلوم

طالب وطالبات

التوفل
والقدرات

الفقه
 .1الشريعة

املاجستري يف ختصص الفقه أو الفقه
املقارن

البكالوريوس (انتظام) يف غري ختصص
العلوم الشرعية بتقدير ال يقل عن جيد
بتقدير جيدجدا  +البكالوريوس من
احدى الكليات غري الشرعية بتقدير
عام اليقل عن جيدجدا.

. .2مركز الدراسات
االسالمية

 الدبلوم العالي يف الدراسات االسالمية
ماجستري

طالب وطالبات

بتقدير عام ممتار  +البكالوريوس من
احدى الكليات غري الشرعية املعتمدة
(انتظام) بتقدير عام جيد مرتفع
 البكالوريوس من احدى الكليات
الشرعية املعتمدة (انتظام) بتقدير ال يقل
عن جيد جدا.

الصفحة  12من 21

غري مطلوب

 الدبلوم العالي يف الدراسات االسالمية

انياً :كلية الدعوة وأصول الدين
شرطي
القسم والتخصص

املرحلة

متاح لـ /

ماجستري

طالب وطالبات

التخصص املطلوب

التوفل
والقدرات

التفسري
 .1الكتاب

دكتوراه

طالب وطالبات

ماجستري

طالب وطالبات

 مالئمة التخصص
 ال ميكن قبول خرجيي كلية املعلمني

احلديث

 .2العقيدة

دكتوراه

طالب وطالبات

ماجستري

طالب وطالبات

دكتوراه

طالب وطالبات

 مالئمة التخصص
 ال ميكن قبول خرجيي كلية املعلمني
(سابقا) لعدم استيفاء مواد التخصص.

الصفحة  13من 21

غري مطلوب

والسنة

(سابقا) لعدم استيفاء مواد التخصص.

الثاً :كلية الرتبية
شرطي
القسم والتخصص

املرحلة

متاح لـ /

ماجستري

طالب فقط

التخصص املطلوب

التوفل
والقدرات

ختصص شرعي.
املاجستري يف الرتبية
االســـــالمية أو اصــــــول

دكتوراه

طالب فقط

مناهج وطرق تدري

ماجستري

طالب وطالبات

الرتبية اإلسالمية

دكتوراه

طالب وطالبات

دكتوراه

طالب فقط

ماجستري

طالب وطالبات

الرتبويـــــــــــة يشـــــــــــرتط

دكتوراه

طالب وطالبات

احلصــول علــى ال ـدبلوم

ماجستري

طالب وطالبات

دكتوراه

طالب وطالبات

ماجستري

طالب وطالبات

ماجستري

طالب وطالبات

دكتوراه

طالب وطالبات

 أن يكـون املتقــدم علــى

ماجستري

طالب فقط

درجـــــــــة الـــــــــدكتوراه

الرتبية االسالمية.

اللية اال ليزية
مناهج وطرق تدري
اللية العربية
 .2املناهج وطرق التدري

مناهج وطرق تدري
العلوم
مناهج وطرق تدري
الرتبية الفنية
مناهج وطرق تدري
االجتماعيات

أن تكــــــون الدراســـــــة
انتظام.
 ليــــــــري التخصصــــــــات

العالي يف الرتبية.
 أن يكون املتقدم علـى
درجـــــــــة الـــــــــدكتوراه
حاصالً علـى املاجسـتري
بــــــــاملقررات ورســــــــالة
علميــة ولــي

مبقــررات

ومشروع حبث.

حاصال علـى املاجسـتري
يف التخصــص ذاتــه وان

املناهج واالشراف
الرتبوي

ختصص تربـوي بشـرط

دكتوراه

طالب وطالبات

ال ميكي حصـوله علـى
املاجســـتري أكثـــر مـــن
مخ

الصفحة  14من 21

سنوات.

واجتيار اختبار القدرات العامة للجامعيني بنسبة ( )%60على األقل

مناهج وطرق تدري

 البكـــــــــــــــــــــــالوريوس

على املتقدمني ملرحلة الدكتوراه يف مجيع األقسام احلصول على شهادة اجتيار اختبار التوفل بدرجة ( )400أو ما يعادهلا،

 .1الرتبية االسالمية واملقارنة

 البكــــــــــــــالوريوس يف

يتبع /كلية الرتبية
القسم والتخصص

 .4علم

تعلم

النف

اختبارات ومقايي
 .5الرتبية الفنية
الرتبية البدنية

دكتوراه

طالب فقط

ختصـــــــــص تربـــــــــوي

ماجستري

طالب فقط

ماجستري

طالب فقط

 ليـــــــري التخصصـــــــات

دكتوراه

طالب فقط

الرتبويـــــــــة يشـــــــــرتط

ماجستري

طالب فقط

ماجستري

طالب فقط

ماجستري

طالب فقط

بشـــــــرط أن تكـــــــون
الدراسة انتظام.

احلصول علـى الـدبلوم
العالي يف الرتبية.
 أن يكــــــون املتقــــــدم
على درجة الـدكتوراه
حاصـــــــــــ ـالً علـــــــــــــى
املاجســــتري بــــاملقررات
ورســالة علميــة ولــي
مبقــــــررات ومشــــــروع
حبث.
 أن يكون املتقدم على

 .6الرتبية
البدنية

درجـــــــة الـــــــدكتوراه
االدارة الرياضية

ماجستري

طالب فقط

حاصـــــــــــــال علـــــــــــــى
املاجســــــــــــــــــــــــتري يف
التخصص ذاتـه وان ال
ميكــي حصــوله علــى
املاجســتري أكثــر مــن
مخ

الصفحة  15من 21

سنوات.

بدرجة ( )400أو ما يعادهلا ،واجتيار اختبار القدرات العامة للجامعيني بنسبة ( )%60على األقل

االرشاد النفسي

ماجستري

طالب فقط

 البكــــــــــــــــــــالوريوس

والقدرات
على املتقدمني ملرحلة الدكتوراه يف مجيع األقسام احلصول على شهادة اجتيار اختبار التوفل

 .3االدارة الرتبوية والتخطيط

املرحلة

متاح لـ /

التخصص املطلوب

شرطي التوفل

رابعاً :كلية اللية العربية
القسم والتخصص
.1اللية

ماجستري

طالب وطالبات

دكتوراه

طالب وطالبات

ماجستري

طالب وطالبات

دكتوراه

طالب وطالبات

ماجستري

طالب وطالبات

ماجستري

طالب وطالبات

دكتوراه

طالب وطالبات

بالغة

ماجستري

طالب وطالبات

ونقد

دكتوراه

طالب وطالبات

النحو

والنحو
والصرف

الليويات

 .2الليويات التطبيقية

 .3األدب
والبالغة
والنقد

األدب

الصفحة  16من 21

مالئمة التخصص

والقدرات

غري مطلوب

املرحلة

متاح لـ /

التخصص املطلوب

شرطي التوفل

خامساً :كلية الدراسات القكائية واالنظمة
القسم والتخصص

املرحلة

متاح لـــ/

ماجستري

طالب

شرطي
التخصص املطلوب

التوفل
والقدرات

 بكالوريوس يف الدراسات القكائية أو
الشريعة أو القسم العالي من معهد احلرم
 خرجيي االنتساب من قسم الدراسات
القكائية أو الشريعة أو القسم العالي من
معهد احلرم يشرتط حصول املتقدم على

 .1الدراسات القكائية

تقدير ممتار.
ماجستري يف الدراسات القكائية أو السياسة
الشرعية.

دكتوراه

طالب

ماجستري

طالب وطالبات

ماجستري

طالب

ماجستري يف الفقه مع اشرتاط دراسة مواد

 .1النظام
التجاري

 .2النظام
 .2األنظمة

اجلنائي

 بكالوريوس يف األنظمة من جامعة أم القرى.
 بكـــالوريوس قســـم األنظمـــة أو احلقـــوق أو
القـــــانون مـــــن جامعـــــات اململكـــــة العربيـــــة
السعودية شريطة أال تقل الوحـدات الدراسـية
مبرحلـــــة البكـــــالوريوس عـــــن " "20وحـــــدة
دراسية للمواد الشرعية ذات الصلة بتخصص
األنظمة.

 .3احملاماة

دبلوم

طالب

 .4التحقيق
واالدعاء
العام

دبلوم

طالب

 املتخرجني من أقسـام األنظمـة (القـانون) ،و
أقسام الشريعة ،والدراسات القكائية.
يقتصر على منسوبي هيئة التحقيق واالدعاء
العام.

الصفحة  17من 21

غري مطلوب

تكميلية.

سادساً :كلية العلوم االقتصادية واملالية واإلسالمية
القسم والتخصص

املرحلة

متاح لـ /

ماجستري

طالب

شرطي التوفل

التخصص املطلوب

والقدرات

بكالوريوس يف االقتصاد االسالمي،
املالية،

إدارة

األعمال،

احملاسبة،

التسويق ،التأمني ،أقسام الشريعة،
غري مطلوب

أقسام الرياضيات التطبيقية.
"يتعني على مجيع املتقدمني من غري قسم االقتصاد

االقتصاد اإلسالمي

االسالمي دراسة مواد تكميلية"

ماجستري
دكتوراه

طالب

يف

االقتصاد،

االقتصاد

االسالمي ،املصارف واالسواق املالية،
التمويل الفقه.

سابعاً :كلية العلوم التطبيقية
القسم والتخصص

 .2الفيزياء

الفيزياء الطبية ماجستري

طالب وطالبات

ماجستري

طالب وطالبات

دكتوراه

طالب وطالبات

ماجستري

طالب وطالبات

دكتوراه

طالبات فقط

 .3الكيمياء الفيزيائية

 .4أحياء نبات

الصفحة  18من 21

مالئمة التخصص

( )%60على األقل.

فيزياء اجلوامد ماجستري

طالب وطالبات

 .1رياضيات تطبيقية

واجتيار اختبار القدرات العامة للجامعيني بنسبة

ماجستري

طالب وطالبات

والقدرات
اجتيار اختبار التوفل بدرجة ( )400أو ما يعادهلا

املرحلة

متاح لـ /

التخصص املطلوب

شرطي التوفل

امناً :كلية العلوم االجتماعية
القسم والتخصص

الليويات

ماجستري طالب وطالبات

صحافة

ماجستري طالب وطالبات

العالقات
العامة
إذاعة وتلفار
التنظيم
واإلدارة
الكلينيكي
(العيادي)

ماجستري طالب وطالبات
ماجستري

مالئمة التخصص

طالب

ماجستري طالب وطالبات
ماجستري طالب وطالبات
 بكــــــــــــــالوريوس الدراســــــــــــــات
االجتماعيــة والنفســية مــن جامعــة

 .4اخلدمة

ســعودية أو جامعــة أخــرى معــرتف

االجتماعية

بها.

اخلدمة
االجتماعية
الطبية

دبلوم

طالب وطالبات

 بكــــــــــالوريوس التخصصــــــــــات
األخــــــرى فيشــــــرتط أن يكــــــون
املتقــــدم مــــن العــــاملني يف جمــــال
اخلدمة االجتماعيـة الطبيـة ولديـه
خربة عمليـة ال تقـل عـن  5سـنوات
يف نف

الصفحة  19من 21

اجملال.

أو ""6على األقل يف اختبار اآليلت  ،وال يقبل اختبار كفايات اللية اال ليزية""STEP

األدب

ماعدا قسم اللية اال ليزية فيشرتط احلصول على  500درجة على األقل يف اختبار التوفل

 .3اإلعالم

مالئمة التخصص

دكتوراه طالب وطالبات
ماجستري طالب وطالبات

والقدرات

اجتيار اختبار القدرات العامة للجامعيني بنسبة ( )%60على األقل واجتيار اختبار التوفل بدرجة ( )400أو ما يعادله،

اال ليزية

متاح لـ

ماجستري طالب وطالبات

 .1اجليرافيا

 .2اللية

املرحلة

التخصص املطلوب

شرطي التوفل

تاسعاً :كلية احلاسب اآللي ونظم املعلومات
القسم والتخصص

للجامعيني بنسبة ( )%60على األقل

يعادهلا واجتيار اختبار القدرات العامة

احلاسب اآللي

ماجستري

طالب وطالبات

مالئمة التخصص

والقدرات
اجتيار اختبار التوفل بدرجة ( )400أو ما

علوم و هندسة

املرحلة

متاح لـ /

التخصص املطلوب

شرطي التوفل

عاشراً :كلية اهلندسة والعمارة اإلسالمية
القسم والتخصص

 .2اهلندسة املدنية

ماجستري

طالب

 .3العمارة اإلسالمية

ماجستري

طالب

 .1اهلندسة

االنتاج

امليكانيكية

اهلندسة
احلرارية

مالئمة التخصص

الصفحة  20من 21

األقل.

ماجستري

طالب

هندسة

اختبار القدرات العامة للجامعيني بنسبة ( )%60على

ماجستري

طالب

والقدرات
اجتيار اختبار التوفل بدرجة ( )400أو ما يعادهلا واجتيار

املرحلة

متاح لـ /

التخصص املطلوب

شرطي التوفل

احلادي عشر :كلية إدارة األعمال

احملاسبة

ماجستري

طالب فقط

مالئمة التخصص

والقدرات

غري مطلوب

القسم والتخصص

املرحلة

متاح لـ /

التخصص املطلوب

شرطي التوفل

الثاني عشر :املعهد العالي األمر باملعروف والنهي عن املنكر
القسم والتخصص

 .2قسم الدورات التدريبية
( دبلوم املدرب املعتمد )

املرحلة

متاح لـ /

دبلوم

طالب وطالبات

التخصصات الشرعية

ماجستري

طالب وطالبات

مالئمة التخصص

دبلوم

طالب وطالبات

الصفحة  21من 21

مالئمة التخصص

والقدرات
غري مطلوب

 .1احلسبة

التخصص املطلوب

شرطي التوفل

