
, فعلى الراغبين بااللتحاق بأحد  م(2017- 2016) هـ1438/ 1437تعلن عمادة الدراسات العليا بجامعة الدمام عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي  

( للمنافسة على القبول من خالل البوابة االلكترونية بموقع جامعة online) اليكترونيالقبول العامة و الخاصة المحددة لكل برنامج التقدم بطلب  و تنطبق عليهم شروط  البرامج 

 مساءمن  11:00و حتى الساعة  م( 2016/فبراير/1)  هـ 1437ربيع الثاني22 الموافق  االثنينمن صباح يوم  7:30( , وذلك ابتداًء من الساعة  www.uod.edu.saالدمام اإللكتروني ) 

 . م( 2016فبراير   6 ) هـ 1437ربيع الثاني27 الموافق  سبتيوم ال

 

 المستندات المطلوب إرفاقها الكترونيًا مع طلب التسجيل :

 وثيقة التخرج ــ السجل األكاديمي لدرجة البكالوريوس و الدرجات العلمية األعلى ) إن وجدت ( .-1      

  بطاقة األحوال ) الهوية الوطنية للسعوديين( وجواز السفر او االقامة ) لغير السعوديين ( .-2

 توصيتان علميتان على األقل للمتقدمين لبرامج الماجستير والدكتوراه .-3

 . بمدة ال تتجاوز العامين محدد في الشروط الخاصة بكل برنامجالدرجة ال( حسب أدناه 1 )انظر الجدول ظرهانأو ما ي (IELTS)ايلتسنتيجة اللغة اإلنجليزية -4

 .)ادناه 2 أي مستندات تتطلبها الشروط الخاصة بالبرنامج ) أنظر الشروط الخاصة لكل برنامج حسب ماهو موضح في الجدول-5

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

  مالحظة:

 . ميجابايت اثنينعن على ان ال يزيد حجم الملف الواحد  PDF,JPG, JPEG, BMB, TIF, GIF, WMF, OR PNGالملفات المرفقة يجب ان تكون بصيغة  -

 

 : حسب اآلتي مدة الدراسة في البرامجالحد األدنى ل

 ثالثة فصول دراسية(:)عدا الدبلوم العالي في صعوبات التعلم فصلين دراسيين  : العالي الدبلوم برامج

 )اربعة فصول دراسية( سنتان : برامج الماجستير

 )ستة فصول دراسية( ثالث سنوات : برامج الدكتوراه

 الشروط العامة :

  للتخصصات الطبية السريرية ( .أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ) -1      

 أن يكون المتقدم حاصال على الدرجة العلمية المؤهلة للتقدم للبرنامج من جهة تعترف بها وزارة التعليم.-2

ال يقل عن جيد ) لبرامج  والدكتوراه ( , ومعدل  - حسب الشروط الخاصة عدا البرامج المستثناة - أن يكون المتقدم حاصاًل على معدل ال يـقـل عن جـيـد جـدًا ) لبرامج الماجستير-3

 الدبلومات ( .

 حسن السيرة والسلوك و الئقا طبيًا .المتقدم أن يكون -4

 موافقة مرجعه على الدراسة إن كان موظفًا .-5

 اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تحددها الكلية .-6

  برنامج .تحقيق الشروط الخاصة لكل -7      

 درجات المعادلة للدرجات المطلوبة في اختبارات اللغة االنجليزية البديلة (:1جدول)

STEP 

TOEFL 

IELTS 
IBT CBT PBT 

97 79 213 550 6 

83 61 173 500 5 

75 53 153 475 4.5 

67 45 133 450 4 



 

 

 هـ )الفصل الدراسي األول( و الشروط الخاصة بكل برنامج7143/8143برامج الدراسات العليا المتاحة للعام الجامعي 

 

 (2جدول )

 البرنامج الكلية
جنس 

 المتقدم
 الشروط الخاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطبي األعضاءدكتوراه الفلسفه في علم وظائف 

 

ب / الط

 اتطالب

العالج  أو  الطبي ي علم وظائف األعضاءفماجستير أو مايعادلها شهادة ال -1

 الطبيعي أو التنفسي

 ( أو ما يعادله6بمعدل ) IELTS شهادةعلى  حصول المتقدم -2

 زمالة جامعة الدمام في األشعة التشخيصية

 
 

 

 

 

 

 

 

ب / الط

 اتطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

من قبل عترف بها من جامعة موالجراحة  البكالوريوس في الطبشهادة  -1

 وزارة التعليم 

 دة ال تتجاوز االختبار الشامل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمإجتياز  -2

 ( سنوات5)

 من هيئة التخصصات الصحية ساري المفعولعلى ترخيص  الحصول -3

 القبول التحريري اختبار اجتياز  -4

 جامعة الدمام في علم أمراض الدمزمالة 

 

 زمالة جامعة الدمام في علم األمراض التشريحي

 

 زمالة جامعة الدمام في جراحة المخ و األعصاب

 

 زمالة جامعة الدمام في طب و جراحة العيون

 

 زمالة جامعة الدمام في طب مخ و أعصاب

 

 الدقيقة السريريةزمالة جامعة الدمام في علم األحياء 

 

 

 الماجستير في علم وظائف األعضاء الطبي

 

 

 

 

ب / الط

 اتطالب
 
 
 

 

أو  العالج الطبيعي أو التنفسيو الجراحة أو  شهادة البكالوريوس في الطب-1

بتقدير ال يقل عن جيد مرتفع  ة تعترف بها وزارة التعليم مايعادله من جامع

 (4من 2.25او  5من  3.25)

 ( أو ما يعادله6بمعدل ) IELTS شهادةحصول المتقدم على   -2

 



 

 

 

 

 

 

 الطب

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 

ب / الط

 اتطالب
 

أو  العالج الطبيعي أو التنفسيو الجراحة أو  شهادة البكالوريوس في الطب- 1

 3.25بتقدير ال يقل عن جيد مرتفع )مايعادله من جامعة تعترف بها وزارة التعليم 

 (4من 2.25او  5من 

  ( أو ما يعادله6بمعدل ) IELTS شهادةعلى  حصول المتقدم -2

  

 الماجستير في التشريح

 الماجستير في الطب المهني و الصحة المهنية*

و الجراحة من جامعة تعترف بها وزارة التعليم  شهادة البكالوريوس في الطب- 1

 بتقدير ال يقل عن جيد 

 ( أو ما يعادله5بمعدل ) IELTS شهادةحصول المتقدمة على  -2

 الماجستير في علم النفس السريري *

ب / الط

 اتطالب

 

من  علم النفس مسار علم النفس السريريشهادة البكالوريوس في - 1

 جامعة تعترف بها وزارة التعليم 

 ( أو ما يعادله5بمعدل ) IELTS شهادةعلى  حصول المتقدم -2

معتمد أو  من الخبرة السريرية بدوام كامل في مستشفى أو مركز سنتين-3

 مؤسسة أكاديمية

 العمارة و التخطيط

  دكتوراه الفلسفة في التخطيط الحضري واإلقليمي

ب / الط

 اتطالب

 

 درجة الماجستير في مجال التخصص  -1

 ( او ما يعادله5بمعدل ) IELTS شهادةحصول المتقدم على  -2
 العمارة في الفلسفة دكتوراه

 3.25بتقدير ال يقل عن جيد مرتفع ) شهادة البكالوريوس في مجال التخصص-1 العمارة في الماجستير

 (4من 2.25او  5من 

 ( او ما يعادله5بمعدل ) IELTS شهادةحصول المتقدم على  -2

 

 الماجستير في التخطيط الحضري واإلقليمي

 البناءالماجستير في علوم  طالب

 الماجستير في عمارة البيئة

العلوم الطبية 

 التطبيقية

الماجستير في تقنية 

 المختبرات الطبية 

المسارات 

 الفرعية

علم األحياء 

 الدقيقة
ب / الط

 اتطالب

 شهادة البكالوريوس في مجال التخصص  -1

معتمد أو  سنتين من الخبرة السريرية بدوام كامل في مستشفى أو مركز-2

 مؤسسة أكاديمية

 او ما يعادله (5بمعدل ) IELTS شهادةحصول المتقدم على  -3

 علم الدم

 الماجستير 

 في العالج الطبيعي 

المسارات 

 الفرعية

 الرياضي*

 طالب
الجهاز العضلي 

 الهيكلي *

 القلب و الرئتين *

 أمراض األطفال * طالبات

 * العصبيالجهاز 



 العلوم

 الماجستير في العلوم في الرياضيات

 

 اتطالب

 شهادة البكالوريوس في مجال التخصص  -1

 ( أو ما يعادله6بمعدل ) IELTS شهادةحصول المتقدمة على  -2

 (80بما ال يقل عن درجة ) شهادة اختبار القدرات للجامعيين -3

 %80اجتياز القبول التحريري بمعدل ال يقل عن  -4

 في العلوم في الفيزياء الماجستير

 

 الماجستير في العلوم في الكيمياء

 

 الماجستير في العلوم في علم الحيوان

 الدقيقة واألحياء النباتفي  ماجستيرال

 اآلداب

 الدراسات اإلسالمية  اآلداب فيدكتوراه 

 
 اتطالب

 في مجال التخصص (  انتظام)شهادة البكالوريوس  -1

 (70درجة ) عن قلبما ال ي للجامعيين القدرات اختبار شهادة -2

 حفظ ما ال يقل عن خمسة اجزاء من القرآن الكريم -3

 ماجستير اآلداب في الدراسات اإلسالمية

 اتطالب

 في مجال التخصص )انتظام( شهادة البكالوريوس -1

 (70درجة ) عن قلبما ال ي للجامعيين القدرات اختبار شهادة -2

)للمتقدمين لبرنامج ماجستير الدراسات  أجزاء من القرآن الكريم اربعةحفظ  -3

 (وجزئين من القران الكريم لبرنامج الماجستير في اللغة العربية اإلسالمية

متقدمين )لل ( أو ما يعادله4.5بمعدل ) IELTSشهادة حصول المتقدمة على  -4

 للمتقدماتأو ما يعادله (  6لبرنامجي ماجستير التاريخ و ماجستير الجغرافيا و) 

 لبرنامج ماجستير اللغة اإلنجليزية(

 ماجستير اآلداب في اللغة العربية

 ماجستير اآلداب في التاريخ

 ماجستير اآلداب في الجغرافيا

 ماجستير اآلداب في اللغة اإلنجليزية

 التمريض
 الماجستير 

 في التمريض اإلكلينيكي 

المسارات 

 الفرعية

والدة و أمراض 
 شهادة البكالوريوس في مجال التخصص-1 طالبات نساء

 او ما يعادله (5بمعدل ) IELTS شهادةحصول المتقدم على  -2

 خبرة ال تقل عن عامين في مجال التمريض السريري  -3

 ساري المفعول في ممارسة التمريضعلى ترخيص  الحصول -4
 باطنة وجراحة

/  طالب
 طالبات

 بالدمام التربية

ماجستير التربية في المناهج 

 وطرق تدريس 

المسارات 

 الفرعية

 رياضياتال

/  طالب

 طالبات

ان يكون المتقدم من خريجي كلية التربية اوحاصاًل على دبلوم تربوي  -1

 تربوية(ال غير)لخريجي الكليات 

 شهادة اختبار القدرات للجامعيين -2

 المقابلة الشخصيةاجتياز  -3

 العلوم 

 ماجستير اآلداب في  اإلدارة و القيادة التربوية

 **الدبلوم العام في التربية

ب / الط

 اتطالب

 

بتقدير ال يقل عن بها وزارة التعليم من جامعة تعترف شهادة البكالوريوس - 1

 جيد

 شهادة اختبار القدرات للجامعيين-2

 المقابلة الشخصيةاجتياز  -3

 **لدبلوم العالي في صعوبات التعلم ا

 

ان يكون المتقدم من خريجي كلية التربية اوحاصاًل على دبلوم تربوي  -1

 أو نفسال  علمتعلم او في اللدبلوم صعوبات  تربوية(ال)لخريجي الكليات غير 

 رشاد المدرسي()لبرنامج التوجيه واإل إجتماعية خدمة أو االجتماع علم

 **رسيدرشاد المواإل الدبلوم العالي في التوجيه المقابلة الشخصيةاجتياز  - 3       القدرات للجامعيينشهادة اختبار  -2



    الموازيالتعليم * البرنامج متاح بنظام 

 رسوم دراسيةبح البرنامج متا* *

 

 

 وفي حال وجود أي استفسار

 االتصال على األرقام التالية

 013ــ  3332558/  013ــ  3332579

 gs.vd@uod.edu.saــ  vd.gsm@uod.edu.saأو البريد اإللكتروني : 

  

 مع تمنياتنا الصادقة للجميع بالتوفيق والنجاح ..

 


