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كيف يتم التقدمي على الدرا�سات العليا بجامعة املجمعة ؟
يتم التقدمي الكرتوني ًا على بوابة القبول خالل فرتة حمددة يتم الإعالن عنها.
هل ي�ستطيع الطالب التقدمي على الدرا�سات العليا دون احل�صول على درجة اختبار القدرات العامة
للجامعني ؟
ال ي�ستطيع الطالب التقدمي على الدرا�سات العليا دون احل�صول على درجة يف اختبار القدرات العامة للجامعيني .
كم الدرجة املطلوبة يف اختبار القدرات العامة للجامعيني؟
ال توجد درجة مطلوبة ،و�إمنا تعطى �أي درجة ح�صل عيها الطالب وزن ن�سبي مقابل لها يف معايري القبول.
هل يكفي اختبار القدرات العامة عن اختبار القدرات للجامعيني ؟
ال ،فاختبار القدرات للجامعيني خم�ص�ص خلريجي اجلامعات ويهدف الختيار الطالب الأكرث قدرة ومهارة على متابعة وتلبية
متطلبات الدرا�سة يف برامج الدرا�سات العليا.
كيف ميكن احل�صول على درجة القدرات العامة للجامعيني؟
ميكن احل�صول على درجة القدرات العامة للجامعيني بعد الت�سجيل لإجراء االختبار يف موقع املركز الوطني للقيا�س.
هل تقبلون اختبار القدرات للجامعيني املحو�سب؟
كال نوعي االختبار الورقي واملحو�سب مقبول لدى العمادة.
كيف يتم معرفة الأق�سام املتاحة لتقدمي على الدرا�سات العليا ؟
عند الإعالن يتم حتديد الربامج املتاحة و�شروط القبول وامل�ستندات املطلوبة.
هل ميكن للطالب تعديل بياناته خالل فرتة التقدمي االلكرتوين ؟
نعم ،ميكن للطالب تعديل بياناته خالل فرتة التقدمي االلكرتوين.
هل ميكن للطالب تعديل بياناته بعد انتهاء فرتة التقدمي االلكرتوين ؟
ال ميكن للطالب تعديل بياناته بعد انتهاء فرتة التقدمي االلكرتوين.
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هل يلزم الطالب املتخرج من جامعه غري عربية احل�صول على الدرجة املطلوبة يف اختبار اللغة الإجنليزية
يف حال كونه �شرطا من �شروط القبول ؟
ال ي�ستثنى املتقدمون احلا�صلون على امل�ؤهل من جامعات �أجنبية من دول ناطقة باللغة الإجنليزية من �شرط اللغة ،ويلزمهم
حتقيق الدرجة املطلوبة يف �أحد اختبارات اللغة االجنليزية املعيارية.
من �ضمن �شروط القبول حفظ خم�سة �أجزاء من القران الكرمي ،فهل هذه الأجزاء حمددة؟
ال ي�شرتط �أن تكون حمددة  ،ولكن تكون كاملة ،مثال ميكن �أن تكون اجلزء (.)30 -29 -28 -20 – 15
هل اختبار التوفل  ITPمعتمد باجلامعة ؟
اختبار التوفل  ITPغري معتمد باجلامعة حيث �أنه اختبار جتريبي ال ي�صلح للتقدم على اجلامعة.
هل اختبار االيلت�س العام معتمد باجلامعة؟
اختبار االيلت�س املعتمد هو االختبار الأكادميي فقط.
هل برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة جمانية؟
جميع برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة للعام اجلامعي 1440هـ1441-هـ بر�سوم درا�سية.
كم مقدار الر�سوم الدرا�سية للربامج؟
حتدد الر�سوم بناء على موافقة املجال�س املخت�صة ،ويعلن مقدارها عند فتح التقدمي على الربامج.
�إذا مت قبويل يف �أحد الربامج ومل �أ�سدد الر�سوم يف املوعد املحدد ،هل �أ�ستطيع ح�ضور املحا�ضرات؟
�إذا مل ي�سدد الطالب الر�سوم الدرا�سية يف املوعد املحدد يعد القبول ملغي وغري ملزم للجامعة وال ي�صدر له رقم جامعي.
متى �آخر موعد ل�سداد الر�سوم الدرا�سية؟
يف حال قبول املتقدم قبوال نهائيا ب�أحد الربامج يتم منحه قبوال م�شروطا يحدد فيه �آخر موعد ل�سداد الر�سوم الدرا�سية ،وذلك
بعد مطابقة �أ�صول م�ستنداته ،ويف حال عدم �سداد الر�سوم خالل هذه الفرتة يتم �إلغاء قبوله.
هل يجوز لطالب الدرا�سات العليا التقدمي يف جمال غري تخ�ص�صه ؟
يجوز بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية املخت�صني وموافقة جمل�س عماده الدرا�سات العليا ،ويتم الإ�شارة �إىل ذلك يف
�شروط القبول عند الإعالن عن الربنامج.
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كم الدرجة املطلوبة يف اختبار اللغة االجنليزية؟
درجة اللغة االجنليزية املطلوبة لربامج الدرا�سات العليا للعام اجلامعي 1440هـ1441-هـ ،هي كالتايل :
الكلية
العلوم الطبية التطبيقية
�إدارة الأعمال
علوم احلا�سب واملعلومات
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درجة اللغة املطلوبة
IELTS

4
3.5
5

s

)TOEFL (IBT

STEP

32
32
61

60
52
83

كيف يتم حتميل مرفقني يف �أيقونة واحدة �أثناء التقدمي على الدرا�سات العليا ؟
يتم حتميل مرفقني يف �أيقونة واحدة �أثناء التقدمي على الدرا�سات العليا وذلك عن طريق حتميل املرفقني يف جملد واحد.
هل برامج املاج�ستري باجلامعة معتمدة؟
جميع برامج املاج�ستري باجلامعة معتمدة من وزارة التعليم وم�صنفة يف وزارة اخلدمة املدنية.
من �أين �أح�صل على منوذج التو�صية العلمية؟
ميكنك احل�صول عليه من على موقع عمادة الدرا�سات العليا� ،أو �أي منوذج معتمد لدى اجلامعات الأخرى يكفي.
هل يلزم �أن تكون التو�صية خمتومة وموقعة ؟
نعم.
هل تقبل التو�صية من معيد �أو حما�ضر؟
يلزم �أن تكون التو�صية من �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س ممن يحملون درجة الدكتوراه.
مل �أمتكن من مقابلة �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين �سبق لهم تدري�سي لتعبئة منوذج التو�صية العلمية
 ،فما احلل؟
ميكنك طباعة التو�صية العلمية و�إح�ضار �صورة من ال�سجل الأكادميي كامال ومقابلة رئي�س الق�سم �أو �أحد وكالء الكلية �أو
العميد و�سيقدم لك امل�ساعدة.
هل يلزم �إرفاق التو�صية العلمية عند التقدمي؟
يلزم �إح�ضارها للمر�شحني للقبول عند مطابقة �أ�صول الوثائق (يتم �إعالن جدول زمني ملواعيد املطابقة).
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كم مدة �صالحية التو�صية العلمية؟
التو�صيات العلمية لي�س لها مدة �صالحية.
بع�ض الربامج تقبل تقدير (جيد مرتفع) وال �أعلم هل تقديري جيد مرتفع �أو جيد فقط ؟
الالئحة حددت وزن تقدير جيد مرتفع على النحو الآتي:
التقدير
جيد مرتفع

املعدل من ()5
املعدل من ()4
من � 2.50إىل �أقل من  2.75من � 3.50إىل �أقل من 3.75

املعدل من ()100
من � 75إىل �أقل من 80

ما معايري القبول يف برامج الدرا�سات العليا؟
حتدد معايري القبول و�أوزانها الن�سبية بناء على موافقة املجال�س املخت�صة ،وتكون عادة موزعة بني معدل البكالوريو�س ،واختبار
القدرات العامة للجامعيني ،واختبار اللغة االجنليزية ،واالختبار التحريري واملقابلة ال�شخ�صية.
هل ي�سمح لغري ال�سعوديني بالتقدمي على برامج الدرا�سات العليا ؟
ميكن لغري ال�سعوديني املقيمني يف ال�سعودية التقدمي على برامج الدرا�سات العليا عند فتح بوابة القبول االلكرتونية ،وعند
ح�صولهم على القبول يتم �إكمال �إجراءاتهم ومطابقة بياناتهم ثم نقوم بالرفع لوزارة التعليم للح�صول على منحة داخلية لهم،
ولن يتمكنوا من الدرا�سة �إال بعد موافقة الوزارة على املنحة الداخلية.
ما اجلهات املعتمدة لدى العمادة يف قبول موافقات جهات العمل؟
كل جهة خمولة نظام ًا لإ�صدار موافقة جهة العمل ،وعلى �سبيل املثال :معيدو اجلامعات قرار ابتعاث من وكيل اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي ،من�سوبو وزارة العدل قرار موافقة من وزير العدل ،الق�ضاة موافقة من جمل�س الق�ضاء
الإداري ،من�سوبو وزارة ال�صحة موافقة من الإدارة العامة لل�ش�ؤون الأكادميية والتدريب بوزارة ال�صحة.
كيف �أحمل امل�ستندات �إذا كانت �أكرث من �صفحة؟
يلزم �أن تكون امل�ستندات املراد حتميلها ب�صيغة  PDFو�أن تكون مبلف واحد م�ستقل (ال�سجل الأكادميي جميع امل�ستويات مبلف
واحد م�ستقل ،التو�صيتان مبلف واحد م�ستقل ،الوثيقة مبلف واحد م�ستقل)...
ما �أ�سباب عدم ا�ستطاعة املتقدم حتميل م�ستنداته ؟
 عدم حفظ امللف بعد حتميله باملا�سح ال�ضوئي ( )scanerب�صيغة  PDFعليه يرجى حتويل امل�ستندات �إىل �صيغة  pdfومن
ثم التحميل.
 نوع املت�صفح (عليه يرجى ا�ستخدام مت�صفح �آخر للتحميل)
 حجم امل�ستند املرفق كبري ،يلزم �أال ال يتعدى حجم املرفق  2ميجا بايت.
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هل تقدمون برامج درا�سات عليا بنظام االنت�ساب �أو التعليم عن بعد؟
ال ،جميع برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة انتظام.
هل تقبلون خريجي البكالوريو�س بنظام االنت�ساب؟
بع�ض الربامج تقبل خريجي االنت�ساب بناء على موافقة املجال�س املخت�صة ،وي�شار �إىل ذلك عند الإعالن يف �شروط القبول.
هل للتقدمي على برامج الدرا�سات العليا عمر حمدد؟
ال ،ولطالب املنح فقط  30للماج�ستري و  35للدكتوراه.
ما مدة �صالحية االختبارات امل�شروطة للقبول يف الدرا�سات العليا؟
مدة �صالحية اختبار القدرات العامة للجامعيني � 5سنوات ،واختبار  STEPكفايات اللغة الإجنليزية � 3سنوات ،واختبار التوفل
و االيلت�س �سنتان.
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