
 
 

 
 

, فعلى  م(2018 - 2017هـ )1438/1439عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي  مام عبدالرحمن بن فيصلعلن عمادة الدراسات العليا بجامعة االت

( للمنافسة على القبول من خالل online)كتروني محددة لكل برنامج التقدم بطلب الالقبول العامة و الخاصة ال و تنطبق عليهم شروط  الراغبين بااللتحاق بأحد البرامج 

) الموافق  هـ 1438جماد االول 16الموافق  ثنين داًء من يوم األ، وذلك ابت ((www.uod.edu.saاإللكتروني  بن فيصلمام عبدالرحمن البوابة االلكترونية بموقع جامعة اال

 . م(2017  مارس 06)  هـ 1438 خراآلجماد  07الموافق   اإلثنينو حتى يوم  ( م2017فبراير//13

 المستندات المطلوب إرفاقها الكترونياً مع طلب التسجيل :

 .أو الماجستير( البكالوريوس التقديم بها )التي يرغب درجة لوثيقة التخرج ــ السجل األكاديمي ل -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)في الشروط الخاصة بكل برنامج  الدرجة المحدده ( حسب أدناه 1 )انظر الجدول مايناظرهأو  (IELTSايلتس)نتيجة اللغة اإلنجليزية  -4

 اجتياز اختبار القدرات للجامعيين حسب الشروط الخاصة للبرنامج )بمدة التتجاوز خمس سنوات( -5

 .)ادناه 2 برنامج حسب ماهو موضح في الجدول أي مستندات تتطلبها الشروط الخاصة بالبرنامج ) أنظر الشروط الخاصة لكل -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مالحظة:

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

 

 الحد األدنى لمدة الدراسة في  البرامج حسب اآلتي:

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

 برامج الماجستير : سنتان ) أربعة فصول دراسية(

 برامج الدكتوراه : ثالث سنوات ) ستة فصول دراسية(

 

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

STEP 

TOEFL 

IELTS 
iBT CBT PBT 

97 79 213 550 6 

92 70 194 525 5.5 

83 61 173 500 5 

75 53 153 475 4.5 

67 45 133 450 4 



 
 

 

 

 

 الشروط العامة :

 .)انتظاما(أن يكون المتقدم حاصال على الدرجة العلمية المؤهلة للتقدم للبرنامج من جهة تعترف بها وزارة التعليم  -1

  المتقدم سعودي الجنسية ) للتخصصات الطبية السريرية ( .أن يكون  -2

)لبرامج  ، ومعدل اليقل عن جيد(  ويستثنى بعض برامج الماجستير وفق الشروط الخاصة) في برامج الدكتوراه و الماجستير أن يكون المتقدم حاصالً على معدل ال يـقـل عن جـيـد جـداً  -3

 الدبلومات(.

 والسلوك و الئقا طبياً . أن يكون حسن السيرة -4

 .( لاير((100)فقط للبرامج التي تتطلب تسديد رسوم دراسية ) )غير مستردة(  -فقط للبرامج المتاحة برسوم دراسية -رسوم التقديم دفع  -5

 التفرغ التام للدراسة بمرحلة الدكتوراه.-6

 اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تحددها الكلية . -7

 لكل برنامج .الخاصة تحقيق الشروط  -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 كلية الطب

 جنس المتقدم الشروط الخاصة البرنامج

 
 دكتوراه الفلسفه في علم وظائف األعضاء الطبي

 

 العالج الطبيعي أو التنفسي ي علم وظائف األعضاء الطبي أو ف اماجستير أو ما يعادلهال درجة -1
 أو ما يعادله (6بمعدل ) IELTSشهادة  حصول المتقدم على -2
 على التفرغ التام للدراسة  موافقة جهة العمل-3

 طالب/طالبات

او  5من  3.25) بتقدير ال يقل عن جيد مرتفع  هأو ما يعادل العالج الطبيعي أو التنفسيي الطب أو فلبكالوريوس ا درجة -1 ماجستير في علم وظائف األعضاء الطبيال
 (4من  2.25

 الماجستير في التشريح أو ما يعادله (6بمعدل ) IELTSشهادة  المتقدم علىحصول   -2

 *الماجستير في الطب المهني و الصحة المهنية
 )برنامج مشترك بين الجامعة وجامعة أريزونا في الواليات المتحدة األمريكية(

 ال يقل عن جيد ي الطب بتقدير فلبكالوريوس ا درجة -1
 تسديد الرسوم الدراسية لجامعة اإلمام عبدالرحمن الفيصل ولجامعة أريزونا بالواليات المتحدة األمريكية  -2
 موافقة جهة العمل -3

 الماجستير في علم النفس السريري *

 م النفس مسار علم النفس السريري لبكالوريوس في علا درجة -1
 أو ما يعادله (5بمعدل ) IELTSشهادة  حصول المتقدم على -2
 الحصول على شهادة التصنيف المهني للهيئة السعودية للتخصصات الصحية -3
 سنتين من الخبرة السريرية بدوام كامل في مستشفى أو مركز معتمد أو مؤسسة أكاديمية -4
 تقديم توصيتين على األقل من استشاريين تم العمل معهم -5
 تسديد الرسوم الدراسية  -6

 الدمام في األشعة التشخيصيةزمالة جامعة 
 بمعدل اليقل عن جيد وتقدير اليقل عن جيد جدا في مادة االشعةالبكالوريوس في الطب  درجة -1
 ( سنوات5اجتياز االختبار الشامل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمدة ال تتجاوز ) -2
 الحصول على ترخيص ساري المفعول من هيئة التخصصات الصحية -3

 زمالة جامعة الدمام في علم أمراض الدم

 البكالوريوس في الطب  درجة -1
 ( سنوات5اجتياز االختبار الشامل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمدة ال تتجاوز ) -2
 الحصول على ترخيص ساري المفعول من هيئة التخصصات الصحية -3
 اجتياز االمتياز بنجاح-4
 % فأكثر80اختبار الرخصة السعودية -5

 زمالة جامعة الدمام في علم األمراض التشريحي

 4بمعدل تراكمي اليقل عن البكالوريوس في الطب  درجة -1
 ( سنوات5اجتياز االختبار الشامل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمدة ال تتجاوز ) -2
 الحصول على ترخيص ساري المفعول من هيئة التخصصات الصحية -3
 اجتياز االمتياز بنجاح -4

 زمالة جامعة الدمام في جراحة المخ و األعصاب
 البكالوريوس في الطب  درجة -1
 ( سنوات5اجتياز االختبار الشامل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمدة ال تتجاوز ) -2
 الحصول على ترخيص ساري المفعول من هيئة التخصصات الصحية -3

 الدمام في طب و جراحة العيونزمالة جامعة 

 البكالوريوس في الطب  درجة -1
 ( سنوات5اجتياز االختبار الشامل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمدة ال تتجاوز ) -2
 الحصول على ترخيص ساري المفعول من هيئة التخصصات الصحية -3
 اجتياز االمتياز بنجاح -4

 أعصابزمالة جامعة الدمام في طب مخ و 
 البكالوريوس في الطب  درجة -1
 ( سنوات5اجتياز االختبار الشامل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمدة ال تتجاوز ) -2
 الحصول على ترخيص ساري المفعول من هيئة التخصصات الصحية -3



 
 

 

 زمالة جامعة الدمام في علم األحياء الدقيقة السريرية

 البكالوريوس في الطب  درجة -1
 ( سنوات5اجتياز االختبار الشامل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمدة ال تتجاوز ) -2
 الحصول على ترخيص ساري المفعول من هيئة التخصصات الصحية -3
 اجتياز االمتياز بنجاح -4

 SMLEاجتياز امتحان الترخيص للممارسة الطبية بالسعودية  -5

 توصيات مهنيةثالث  -6

 طب األسرة*زمالة جامعة الدمام في 

 شهادة البكالوريوس. -1
 السجل األكاديمي.-2
 شهادة إتمام فترة االمتياز.-3
 ساري. –االختبار الشامل للهيئة السعودية -4
 ساري. –التصنيف والترخيص المهني -5
 توصيتان مهنيتان على االقل.-6
 أي شهادات خبرة أو دراسات سابقة.-7
 تعهد بالتفرغ الكامل فور القبول.-8
 تعهد بدفع المصاريف فور القبول.-9

 

 

 

 كلية الصحة العامة

 الشروط الخاصة جنس المتقدم البرنامج

 * وبائيات -ماجستير الصحة العامة

 طالب/طالبات
 الصحي المجالدرجة البكالوريوس في  -1
 تسديد الرسوم الدراسية -2
 موافقة جهة العمل -3

 الصحة والسالمة المهنية*-ماجستير الصحة العامة

 إدارة الرعاية الصحية *-ماجستير الصحة العامة

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 كلية العمارة والتخطيط

 الشروط الخاصة جنس المتقدم البرنامج

 طالب/طالبات في التخطيط الحضري واإلقليميدكتوراه ال

 درجة الماجستير في مجال التخصص -1

 أو ما يعادلهفي اختبار التوفل  (500) المتقدم علىحصول  -2

 على التفرغ التام للدراسة موافقة جهة العمل -3

 طالب الدكتوراه في العمارة

 درجة الماجستير في مجال التخصص -1

 هأو ما يعادلفي اختبار التوفل  (500) حصول المتقدم على -2

 على التفرغ التام للدراسة موافقة جهة العمل -3

 *الماجستير في العمارة

 طالب

 (4من  2.25او  5من  3.25درجة البكالوريوس في مجال التخصص بتقدير ال يقل عن جيد مرتفع   ) -1

 أو ما يعادله (5بمعدل ) IELTSشهادة  حصول المتقدم على -2

 تسديد الرسوم الدراسية -3

 موافقة جهة العمل -4

 *الماجستير في التخطيط الحضري واإلقليمي

 *الماجستير في علوم البناء

 *الماجستير في عمارة البيئة
 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 الشروط الخاصة جنس المتقدم البرنامج

علوم المختبرات الماجستير  في 
 *اإلكلينيكية

 علم األحياء الدقيقة

 طالب/ طالبات

 البكالوريوس في مجال التخصص درجة -1
 معتمد أو مؤسسة أكاديمية الخبرة السريرية بدوام كامل في مستشفى أو مركزسنتين من  -2
 أو ما يعادله (5بمعدل ) IELTSشهادة  حصول المتقدم على -3
 تسديد الرسوم الدراسية -4
 موافقة جهة العمل -5

 علم الدم

 علم الكيمياء السريرية

 علم المناعة

 الماجستير في العالج الطبيعي*

 الجهاز العصبي 

 طالبات

 العالج الطبيعي بتقدير ال يقل عن )جيد(البكالوريوس في  درجة -1
 معتمد أو مؤسسة أكاديمية سنتين من الخبرة السريرية بدوام كامل في مستشفى أو مركز -2 
 أو ما يعادله (5.5بمعدل ) IELTSشهادة  حصول المتقدم على -3
 تسديد الرسوم الدراسية -4
 تزكية من موقع سريريخطاب  -5
 موافقة جهة العمل -6

 الجهاز العضلي الهيكلي 

 أمراض األطفال 

 طالب/ طالبات الرياضي

 طالب القلب و الرئتين 

 



 
 

 
 

 كلية التمريض

 الشروط الخاصة جنس المتقدم البرنامج

 ماجستير في التمريض اإلكلينيكي

 النفسي والصحة العقلية

 طالبات

 البكالوريوس في مجال التخصص درجة -1
 أو ما يعادله (6بمعدل ) IELTSشهادة  حصول المتقدم على -2
 في نفس مجال التخصص المتاح للتقديم برة ال تقل عن عامين في مجال التمريض السريريخ -3
  على ترخيص ساري المفعول في ممارسة التمريض الحصول -4

 موافقة جهة العمل -5

 

 حاالت حرجة

 والدة وأمراض نساء

 تمريض أطفال

 

 

 

 كلية العلوم

 الشروط الخاصة جنس المتقدم البرنامج

 *الماجستير في العلوم في الرياضيات

 طالبات

 البكالوريوس في مجال التخصص  درجة -1
 أو ما يعادله (5بمعدل ) IELTSشهادة  على ةحصول المتقدم -2
 (80بما اليقل عن درجة )شهادة اختبار القدرات للجامعيين  -3
 %60اجتياز اختبار القبول التحريري بمعدل اليقل عن  -4
 تسديد الرسوم الدراسية -5

 *الماجستير في العلوم في الفيزياء

 *الماجستير في العلوم في الكيمياء

 *الماجستير في العلوم في علم الحيوان

 *الماجستير في العلوم في النبات 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

  
 كلية اآلداب

 جنس المتقدم الشروط الخاصة البرنامج

 الدكتوراه في الدراسات اإلسالمية في الحديث وعلومه
 الدكتوراه في الدراسات اإلسالمية في التفسير وعلوم القرآن

 الماجستير في مجال التخصص درجة -1
 (70شهادة اختبار القدرات للجامعيين بما اليقل عن درجة ) -2
 أجزاء من القرآن الكريم ما اليقل عن خمسة حفظ  -3
 على التفرع التام للدراسة موافقة جهة العمل -4

 طالبات

 *الماجستير في اآلداب في الدراسات اإلسالمية

 في مجال التخصص البكالوريوس  درجة -1
 (70شهادة اختبار القدرات للجامعيين بما اليقل عن درجة ) -2
  أجزاء من القرآن الكريم ما اليقل عن أربعةحفظ  -3
 تسديد الرسوم الدراسية -4

 *الماجستير في اآلداب في اللغة العربية

 في مجال التخصص البكالوريوس  درجة -1
 (70شهادة اختبار القدرات للجامعيين بما اليقل عن درجة ) -2
 ما اليقل عن جزأين من القرآن الكريم حفظ  -3
 تسديد الرسوم الدراسية -4

 *اإلنجليزية لغوياتال في اآلداب الماجستير في
 *اإلنجليزي دباأل في اآلداب الماجستير في

 في مجال التخصص البكالوريوس  درجة -1
 (70شهادة اختبار القدرات للجامعيين بما اليقل عن درجة ) -2
 ( أو مايعادله 6بمعدل ) IELTSشهادة  على ةحصول المتقدم -3
 تسديد الرسوم الدراسية -4

 في مجال التخصص البكالوريوس  درجة -1 *في التاريخ اإلقتصادي و اإلجتماعي اآلداب الماجستير في
 (70شهادة اختبار القدرات للجامعيين بما اليقل عن درجة ) -2
 أو ما يعادله (4.5بمعدل ) IELTSشهادة  على ةحصول المتقدم -3
 *في الجغرافيا و نظم المعلومات الجغرافية اآلداب الماجستير في تسديد الرسوم الدراسية -4



 
 

 

 كلية التربية بالدمام

 جنس المتقدم الشروط الخاصة البرامج

المناهج وطرق ماجستير 
 تدريس*

 ان اليقل تقديره العام في البكالوريوس عن جيد-1 الرياضيات
 دبلوم تربويان يكون من خريجي كلية التربية، او حاصال على  -2
 تسديد الرسوم الدراسية  -3
 يشترط في المتقدم للبرنامج اجتياز اختبار القدرات للجامعيين -4

 العلوم طالب/طالبات

 العلوم الشرعية

 اللغة العربية
 ان اليقل تقديره العام في البكالوريوس عن جيد-1
 تربويان يكون من خريجي كلية التربية، او حاصال على دبلوم  -2
 تسديد الرسوم الدراسية  -3
 يشترط في المتقدم للبرنامج اجتياز اختبار القدرات للجامعيين -4

 طالب
 الحاسب االلي

*في صعوبات التعلم التربية الخاصة ماجستير   

 
 تكون االولوية في القبول بالبرنامج للفئات التاليه: -1
 التعلم( أوالبكالوريوس في التربية الخاصة مع الدبلوم في صعوبات التعلم البكالوريوس في التربية الخاصة )مسار صعوبات -
 بكالوريوس في التربية الخاصة )جميع المسارات( -
 بكالوريوس العلوم )جميع المسارات( بشرط الحصول على الدبلوم التربوي -
 بكالوريوس االداب )جميع المسارات( بشرط الحصول على الدبلوم التربوي -
 ط في المتقدم للبرنامج اجتياز اختبار القدرات للجامعيينيشتر -2
 تسديد الرسوم الدراسية -3

*ماجستير التربية في االرشاد المدرسي طالب/طالبات  

 ان يكون المتقدم حاصال على درجة البكالوريوس في التربية او االداب لتخصص علم النفس  -1
 بتقدير عام )جيد جدا( على االقل لخريجي التخصصات االخرىحصول المتقدم على دبلوم التوجيه واالرشاد  -2
 او مايعادلها 450حصول المتقدم على اختبار اللغة االنجليزية التوفل بدرجة -3
 على االقل في اختبار القدرات للجامعيين 70الحصول على درجة  -4
 تسديد الرسوم الدراسية  -5

   *ماجستير اآلداب في اإلدارة والقيادة التربوية 

 ان يكون المتقدم من خريجي كلية التربية، او حاصال على دبلوم تربوي  -1
 ان اليقل تقديره العام في البكالوريوس عن جيد  -2
 تسديد الرسوم الدراسية  3
 يشترط في المتقدم للبرنامج اجتياز اختبار القدرات للجامعيين -4

*عام في التربيةال دبلومال  
 الحصول على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد -1
 شهادة اختبار القدرات للجامعيين  -2
 تسديد الرسوم الدراسية -3

*االرشاد المدرسي التوجيه و عالي فيالدبلوم ال  

 خدمة إجتماعيةفي علم النفس أو علم اإلجتماع أو ان يكون المتقدم من خريجي كلية التربية  -1
 تربوية(ال غيرحاصالً على دبلوم تربوي )لخريجي الكليات ن يكون ا -2
 يشترط في المتقدم للبرنامج اجتياز اختبار القدرات للجامعيين  -3
 تسديد الرسوم الدراسية  -4

 طالب/طالبات

*الدبلوم العالي في صعوبات التعلم  

الجامعية في مجال التربية أو حاصالً على الدبلوم التربوي وتكون  االولوية ان يكون المتقدم حاصالً على الشهادة  -1
لتخصصات )اللغة العربية( و )الرياضيات( و )التربية الخاصة بمختلف مساراتها(، ثم )العلوم( و )الدراسات اإلسالمية و 

 نجليزية(.القرآنية(، ثم )تخصص الحاسب االلي، ثم التخصصات االجتماعية، ثم تخصص )اللغة اإل
 تسديد الرسوم الدراسية  -2
 يشترط في المتقدم للبرنامج اجتياز اختبار القدرات للجامعيين  -3



 
 

 
 

 كلية التربية بالجبيل

 الشروط الخاصة جنس المتقدم البرامج

* الدبلوم العام في التربية  طالبات 

 ان تكون المتقدمة من غير خريجات كلية التربية -1
 المتقدمة في البرنامج اذا كان صدر بحقها قرار فصل اكاديمي من اي جامعات اخرىان التقبل  -2
 يشترط في المتقدم للبرنامج اجتياز اختبار القدرات للجامعيين   -2
 تسديد الرسوم الدراسية  -3

 

 ادارة االعمالكلية 

 الشروط الخاصة جنس المتقدم البرامج

)مقررات ورسالة(*برنامج ماجستير ادارة االعمال   

 طالب/طالبات

ان يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس في ادارة االعمال او مايعادلها من التخصصات المالية واالدارية )ويجوز قبول طالب من  -1
 غير التخصصات المذكوره مع اجتياز مواد تكميلية(

 كحد ادنى من اختبار التوفل ( أو مايعادله5.5بمعدل ) IELTSشهادة  حصول المتقدم على -2
   GMATاكمال اختبار الجيمات  -3
ان يكون لدى المتقدم خبرة عملية )هذا الشرط يمكن تجاوزه لمساعدي التدريس ،مساعدي البحوث، والمتقدمين ذوي  -4

 السجل المتميز(
ليس لديهم شهادة بكالوريوس في مجال ( بنجاح )هذا الشرط ينطبق فقط على اللذين PRE_MBAاجتياز المقررات التكميلية ) -5

 (االعمال او التخصصات االدارية و المالية
 تسديد الرسوم الدراسية  -6
 درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد -7

 برنامج ماجستير ادارة االعمال )مقررات و تخصص دقيق(*

مايعادلها من التخصصات المالية واالدارية )ويجوز قبول طالب من ان يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس في ادارة االعمال او  -1
 غير التخصصات المذكوره مع اجتياز مواد تكميلية(

 من اختبار التوفل كحد ادنى ( أو مايعادله5.5بمعدل ) IELTSشهادة  حصول المتقدم على -2
   GMATاكمال اختبار الجيمات  -3
 المتقدمين ذوي السجل المتميز( ويجوز قبول) التقل عن سنتين ان يكون لدى المتقدم خبرة عملية -4
( بنجاح )هذا الشرط ينطبق فقط على اللذين ليس لديهم شهادة بكالوريوس في مجال PRE_MBAاجتياز المقررات التكميلية ) -5

 (االعمال او التخصصات االدارية و المالية
 تسديد الرسوم الدراسية  -6
 درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد -7

 برنامج ماجستير ادارة االعمال التنفيذي*

ان يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس في ادارة االعمال او مايعادلها من التخصصات المالية واالدارية )ويجوز قبول طالب من  -1
 غير التخصصات المذكوره مع اجتياز مواد تكميلية(

 من اختبار التوفل كحد ادنى ( أو مايعادله5.5بمعدل ) IELTSشهادة  المتقدم علىحصول  -2
   GMATاكمال اختبار الجيمات  -3
سنوات كحد ادنى )ويجوز  3سنوات مع خبره في منصب اداري رفيع لمدة  8ان يكون لدى المتقدم خبرة عملية التقل عن  -4

 مراعاة المتقدمين ذوي السجل المتميز( 
اجتياز فتر التأهيل )االقامة التنفيذية( ومدتها اسبوعين )هذا الشرط ينطبق فقط على الذين ليس لديهم شهادة بكالوريوس  -5



 
 

 
 في مجال االعمال او التخصصات االدارية والمالية(

 تسديد الرسوم الدراسية  -6
 درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد -7

 

 *البرنامج يقدم برسوم دراسية

 

 الدعم الفني :

aaaltigani@uod.edu.sa 
 

إلستفسارات األخرى:ا  

 عمادة الدراسات العليا

 الهاتف :

0133332553 

0133332579  

 البريد االلكتروني :  

 dgs.admission@uod.edu.sa 
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