
شروط التقديم واجراءات القبول
 في برامج الدراسات العليا

للعام الدراسي 1439-1440هـ 

عمادة الدراسات العليا
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الشروط العامة للقبول
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تنبيه هام جدًا
تنوه العمادة بأنه يجب التأكد من صحة ودقة كافة المعلومات والبيانات المدخلة، حيث سيتم الغاء طلب القبول 

لكل من يقدم معلومات غير صحيحة دون التزام بإشعاره وإلغاء قبول كل من تم قبوله بمعلومات غير دقيقة، كما 
سيتم اتخاذ اإلجراءات النظامية والمالحقة القانوينة بحقه.

الشروط العامة للقبول
نصت المادة )13( من الالئحة الموحدة للدراسات العليا على شروط القبول وهي:

أن يكون المتقدم سعوديًا، أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.. 1
أن يكون المتقدم حاصاًل على الشهادة من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.. 2
ُيشترط للقبول بمرحلة » الماجستير« حصول المتقدم على تقدير » جيد جدًا » على األقل في المرحلة . 3

الجامعية، كما ُيشترط للقبول بمرحلة » الدكتوراه » الحصول على تقدير » جيد جدًا« على األقل في مرحلة 
الماجستير، وُيشترط للقبول بمرحلة » الدبلوم » حصول المتقدم على تقدير » جيد » على األقل في المرحلة 

الجامعية. 
أن يكون حسن السيرة والسلوك والئقًا طبيًا.. 4
أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.. 5
موافقة مرجعه على دراسة الماجستير إذا كان موظفا ً.. 6
خطاب بموافقة صاحب الصالحية للموظفين بالتفرغ التام )قرار ابتعاث أو إيفاد وال تقبل اإلجازة ،بناء على قرار . 7

مجلس الجامعة في جلسته )الثانية( المنعقدة  في  1438/4/7هـ(  لدراسة الدكتوراه بجامعة أم القرى لمدة ال 
تقل عن أدنى المدة المنصوص عليها للحصول على المؤهل، ـ وُتقدر بـ » ست فصول دراسية » ) كما تنص 

عليه المادة » 36 » من الالئحة الموحدة للدراسات العليا( ويستثنى من ذلك ما تقره وزارة الخدمة المدنية.
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شروط المتقدمين من الطلبة المقيمين ) المنح الداخلية (:
تطبق شروط القبول المطبقة على السعوديين، باإلضافة إلى:

أن يكون المتقدم/ ــة مقيمًا إقامة نظامية في المملكة.	 
أن ال يكون من اصحاب المهن الحرفية ) سائق، حارس، عامل،...(	 
أن ال يزيد سن المتقدم/ ــة عن 30 سنة لمرحلة الماجستير، و 35 سنة لمرحلة الدكتوراه. 	 

شروط القبول الخاصة:
كما يجب استيفاء جميع الشروط التي تضعها الكليات المختصة مثل ضرورة مالئمة تخصص المتقدم إلى 

التخصصات المتقدم إليها، باإلضافة إلى اجتياز اختبار 
القدرات العامة للجامعيين  http://www.qiyas.sa/Pages/default.aspx )ومدة صالحيته » 5 سنوات( 

)ITP ( و) ال ُيقبل اختبار  CBT, IBT, PBT ( بأحد أنواعه الثالثة ) واجتياز اختبار التوفل بدرجة ) 400
http://www.ets.org/toefl    ) ومدة صالحيتها » سنتان ( ، أو ما يعادله من اختبارات معتمدة كـ آيلتس

"step" ومدة صالحيتها » سنتان (  أو كفايات اللغة االنجليزية (  https://www.britishcouncil.sa 
http://www.qiyas.sa/Pages/default.aspx  ) ومدة صالحيته " 3 سنوات (.

كما أن قسم اللغة االنجليزية  يشترط اجتياز اختبار التوفل بدرجة ) 500 (  أو اختبار آيلتس بدرجة ) 6 ( على األقل 
.) step ( وال ُيقبل اختبار كفايات اللغة االنجليزية
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الدرجات المعادلة للدرجات المطلوبة في جميع االختبارات المعتمدة

STEPIELTS
TOEFL

IBTCBTPBT

97660213500

523.53297400

وتأمل عمادة الدراسات العليا من جميع الطلبة متابعة موقع عمادة الدراسات العليا بشكل مستمر لمعرفة   
كل ما يتعلق بالقبول من إعالنات وغيرها.
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اجراءات التقديم العامة
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اجراءات التقديم العامة لاللتحاق ببرامج الدراسات العليا لعام 1440/1439هـ
التقديم اإللكتروني على بوابة القبول الموحدة من خالل رابط التقديم خالل الفترة الزمنية المحددة 	 

للقبول وكما هو موضح في دليل خطوات التقديم.
 طباعة اشعار القبول ) رقم الطلب (.	 
متابعة موقع جامعة أم القرى وصفحة عمادة الدراسات العليا باإلضافة إلى حساب المتقدم/ـة في بوابة 	 

القبول الموحدة لمعرفة مواعيد االختبارات التحريرية لجميع المتقدمين.
متـــــابعة موقع جامعة أم القرى وصفحة عمادة الــــــدراسات العليا باإلضافة إلى حساب المتقدم/ـة في 	 

بوابة القبول الموحدة لمعرفة مــواعيد االختبارات الشفوية ) المقابالت الشخصية ( لمجتازي االختبارات 
التحريرية.

 اإلعالن النهائي للمرشحين للقبول عبر موقع الجامعة وصفحة عمادة الدراسات العليا وعلى صفحة 	 
البوابة االلكترونية الخاصة بالمتقدم/ هـ.
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المستندات المطلوبة أثناء التقديم اإللكتروني
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االوراق والمستندات المطلوبة  
االوراق والمستندات المطلوب رفعها على بوابة القبول أثناء التقديم االلكتروني هي:

صورة مصدقة »طبق األصل« من وثيقة التخرج من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.. 1

صورة مصدقة » طبق األصل« من السجل األكاديمي.. 2

صورة من الهوية الوطنية أو االقامة النظامية للمقيمين.. 3

خطاب موافقة القسم المختص بالنسبة للمعيدين والمحاضرين لإلبتعاث الداخلي لجامعة أم القرى.. 4

ورقة تعريف من الجامعة التابع لها )خاص بالمعيدين والمحاضرين(.. 5

تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.. 6

ما ُيثبت اجتياز اختبار التوفل أو ما يعادله للبرامج التي تشترط ذلك. . 7

ما ُيثبت اجتياز اختبار القدرات العامة للجامعيين للبرامج التي تشترط ذلك.. 8




