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كلمة العميد:
ت�شعى عمادة الدرا�شات العليا منذ ن�شاأتها اإىل تاأهيل اأبناء املجتمع  يف املجاالت العلمية املختلفة من 
العليا يف التخ�ش�شات املختلفة، والتي  العلمية  اأكادميية مبختلف الدرجات  خالل ا�شتحداث برامج 
تهدف اإىل تعزيز الدور التنموي جلامعة املجمعة، وتعزيز قدرات نظام التعليم العايل الوطني، وتوفري 
كوادر وكفاءات وطنية يف كافة املجاالت؛ حتقيقا الأهداف التنمية امل�شتدامة وفق روؤية 0302 وخطة 
التحول الوطني0202،م�شتظلة يف ذلك بروؤية اجلامعة امل�شتقبلية، ودعم القيادة العليا يف اجلامعة، 
ومراعية معايري اجلودة املعتمدة من الهيئة الوطنية لالعتماد والتقومي االأكادميي. ويبني هذا التقرير 
ال�شنوي، الذي ن�شعه بني يدي القارئ الكرمي مدى التطور الذي حتقق منذ ن�شاأة العمادة يف عام 1341ه، 
عندما بداأت بربناجمني للدرا�شات العليا و�شت ع�شرة طالبة، وحتى العام اجلامعي 9341-0441ه، 
الذي بلغ فيه عدد برامج الدرا�شات العليا اأثنا ع�شر برناجما، و)232( طالبا وطالبة يف الدرا�شات العليا 

يف التخ�ش�شات ال�شرعية والعربية واالإدارية والطبية واحلا�شب االآيل. 

عميد الدرا�سات العليا
د. فهد بن عبد اهلل اجلدوع
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 التعاي�ش ووحدة الأمة
 لبن حميد
برامج 

الماجستير 
المتاحة

ماجستير 
إدارة األعمال

كلية إدارة 
األعمال 

ماجستير  إدارة 
الخدمات  الصحية 

والمستشفيات
كلية إدارة 

األعمال 

ماجستير األمن 
السيبراني واألدلة 

الرقمية
كلية علوم الحاسب 

والمعلومات
كلية التربية 

بالمجمعة 

ماجستير المناهج
وطرق التدريس العامة 

كلية التربية 
بالزلفي

كلية التربية 
بالزلفي

ماجستير الفقه 
وأصوله 

ماجستير القرآن 
وعلومه 

كلية التربية 
بالمجمعة 

ماجستير الحديث 
وعلومه 

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية بالشراكة مع 

كلية الهندسة 

ماجستير العلوم 
في الهندسة 

الطبية الحيوية
ماجستير العلوم 
 في العالج الطبيعي

كلية العلوم 
الطبية التطبيقية

ماجستير العلوم  
في المختبرات 

اإلكلينيكية

ماجستير العلوم 
في التمريض

اإلدارة والقيادة في 
التمريض

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية 

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية 

ماجستير 
اللغويات

كلية التربية 
بالمجمعة 



7 دليل القبول ببرامج الدراسات العليا 
بجامعة المجمعة

 التعاي�ش ووحدة الأمة
المستندات  لبن حميد

المطلوبة

صورة من وثيقة 
التخرج واألصل 
عند المطابقة

صورة من نتيجة 
اختبار اللغة

نسخة كاملة من 
السجل األكاديمي

صورة من شهادة 
اجتياز سنة االمتياز

صورة من الهوية الوطنية 
)للطالب( أو سجل األسرة 
)للطالبات( أو صورة من 

اإلقامة لغير السعودي

التوصيات العلمية من أعضاء 
هيئة تدريس ممن يحملون 

درجة الدكتوراه مختومة 
من القسم أو الكلية )يلزم 

إحضارها عند المطابقة(

صورة من اختبار 
القدرات للجامعيين

معادلة الشهادة من 
وزارة التعليم للشهادات 

الصادرة من خارج المملكة 
العربية السعودية
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الر�سوم الدرا�سية
اجمايل التكاليف الدرا�سية

60000
الق�سط الف�سلي

15000
عدد الأق�ساط

4

كلية إدارة األعمال 

ماجستير 
إدارة األعمال 

كلية إدارة األعمال 
ماجستير 

إدارة األعمال

املقر: املجمعة

اأكادميي - مقررات وم�شروع بحثي

 طالب �شعوديون وغري �شعوديني

لغة التدري�س: العربية واالجنليزية

انتظام - م�شائي

من اأهداف الربنامج
املوؤ�ش�شات . 1 اإدارة  على  القادرة  الوطنية  االإدارية  الكفاءات  تاأهيل 

االإدارية بكفاءة وفعالية يف ظل املناف�شة املحلية والعاملية للقطاعني 
احلكومي واخلا�س.

اإدارة االأعمال التي . 2 ت�شجيع التوجه نحو البحث العلمي يف برامج 
ت�شاهم يف تطوير االبتكار وريادة االأعمال وحل امل�شكالت لتحقيق 

التنمية الوطنية امل�شتدامة.

�سروط القبول
بتقدير . 1 البكالوريو�س  �شهادة  على  حا�شاًل  املتقدم  يكون  اأن 

االقت�شاد،  العامة،  االإدارة  تخ�ش�س  يف  االأقل  على  )جيدجدًا( 
ال�شحية  العلوم  الهند�شة،  القانون،  املحا�شبة،  االأعمال،  اإدارة 
بها. معرتف  اأخرى  جامعة  من  اأو  �شعودية  جامعة  من  والطبية 

اجتياز املقابلة ال�شخ�شية واالختبار التحريري الذي يجريه الق�شم.. 2
اأن يكون املتقدم حا�شاًل على )3.5( يف اختبار االإيلت�س IELTS اأو . 3

ما يعادلها.
اإرفاق نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيني.4. 

امل�ستندات املطلوبة
�شورة من وثيقة التخرج واالأ�شل عند املطابقة.1. 
ن�شخة كاملة من ال�شجل االأكادميي.2. 
اأع�شاء هيئة تدري�س ممن يحملون درجة 3.  تو�شيتان علميتان من 

مطابقة  عند  )حت�شر  الكلية،  اأو  الق�شم  من  خمتومة  الدكتوراه 
البيانات(.

�شورة من اختبار القدرات للجامعيني.4. 

�شورة من الهوية الوطنية )للطالب( اأو �شجل االأ�شرة )للطالبات( 5. 
اأو �شورة من االإقامة لغري ال�شعودي، واأ�شول الوثائق عند املطابقة.

�شورة من نتيجة اختبار اللغة.	. 
معادلة ال�شهادة من وزارة التعليم، لل�شهادات ال�شادرة من خارج 	. 

ال�شعودية.
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املقر: املجمعة

اأكادميي - مقررات وم�شروع بحثي

 طالب �شعوديون وغري �شعوديني

لغة التدري�س: العربية واالجنليزية

انتظام - م�شائي

امل�ستندات املطلوبة
�شورة من وثيقة التخرج واالأ�شل عند املطابقة1. 
ن�شخة كاملة من ال�شجل االأكادميي2. 
اأع�شاء هيئة تدري�س ممن يحملون درجة 3.  تو�شيتان علميتان من 

مطابقة  عند  )حت�شر  الكلية،  اأو  الق�شم  من  خمتومة  الدكتوراه 
البيانات(.

�شورة من اختبار القدرات للجامعيني.4. 

�شورة من الهوية الوطنية )للطالب( اأو �شجل االأ�شرة )للطالبات( 5. 
اأو �شورة من االإقامة لغري ال�شعودي، واأ�شول الوثائق عند املطابقة.

�شورة من نتيجة اختبار اللغة.	. 
معادلة ال�شهادة من وزارة التعليم، لل�شهادات ال�شادرة من خارج 	. 

ال�شعودية.

الر�سوم الدرا�سية
اجمايل التكاليف الدرا�سية

60000
الق�سط الف�سلي

15000
عدد الأق�ساط

4

من اأهداف الربنامج
امل�شاهمة يف تنمية دور قطاع اخلدمات ال�شحية يف خدمة االقت�شاد . 1

امل�شكالت  حل  واأ�شلوب  االأداء  طريقة  تطوير  خالل  من  الوطني 
اإعداد قيادات قادرة على اإدارة املنظمات ال�شحية ب�شكل يطور كفاءة . 2

بها عامليا. املعمول  املعايري  اأعمال منظماتهم يف �شوء  وتناف�شية 
اال�شرتاتيجيات . 3 واأحدث  اأهم  على  التعرف  من  الدار�شني  متكني 

املطبقة يف اإدارة اخلدمات ال�شحية وامل�شت�شفيات يف اململكة.

�سروط القبول
بتقدير . 1 البكالوريو�س  �شهادة  على  حا�شاًل  املتقدم  يكون  اأن 

االقت�شاد،  العامة،  االإدارة  تخ�ش�س  االأقل يف  على  )جيد جدًا( 
ال�شحية  العلوم  الهند�شة،  القانون،  املحا�شبة،  االأعمال،  اإدارة 
بها. معرتف  اأخرى  جامعة  من  اأو  �شعودية  جامعة  من  والطبية 

اجتياز املقابلة ال�شخ�شية واالختبار التحريري الذي يجريه الق�شم.. 2
اأن يكون املتقدم حا�شاًل على )3.5( يف اختبار االإيلت�س IELTS اأو . 3

ما يعادلها.

اإرفاق نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيني.4. 

كلية إدارة األعمال 

ماجستير إدارة 
الخدمات الصحية 

والمستشفيات



دليل القبول ببرامج الدراسات العليا 1212
بجامعة المجمعة

املقر: املجمعة

اأكادميي - مقررات وم�شروع بحثي

 طالب وطالبات �شعوديون وغري �شعوديني

لغة التدري�س: االجنليزية

انتظام - م�شائي

من اأهداف الربنامج
املمار�شة املهنية لالأمن ال�شيرباين والتحقيق اجلنائي الرقمي مع . 1

دمج املعرفة النظرية باملهارات العملية. 
تعزيز مهارات الطالب يف جوانب وا�شعة من اأمن نظم املعلومات . 2

التحقيق  واأدلة  الكمبيوتر  اأمن  املتخ�ش�شة يف حوادث  واملهارات 
والبحوث  املهني  التطوير  خالل  من  املتجددة،  الرقمي  اجلنائي 

العلمية يف ذات التخ�ش�س.

�سروط القبول
اأن يكون املتقدم حا�شاًل على بكالوريو�س يف علوم احلا�شب بتقدير . 1

)جيد( على االأقل من جامعة �شعودية اأو من جامعة اأخرى معرتف 
بها يف تخ�ش�س تقنية املعلومات اأو علوم احلا�شب اأو نظم املعلومات 
اأوهند�شة احلا�شب اأو هند�شة الربجميات اأو الهند�شة االلكرتونية 

والكهربائية.
اجتياز املقابلة ال�شخ�شية واالختبار التحريري الذي يجريه الق�شم.. 2
اإرفاق نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيني.. 3
اأن يكون املتقدم حا�شاًل على )5( يف اختبار االإيلت�س IELTS اأو ما . 4

يعادلها.
امل�ستندات املطلوبة

�شورة من وثيقة التخرج واالأ�شل عند املطابقة1. 
ن�شخة كاملة من ال�شجل االأكادميي2. 
اأع�شاء هيئة تدري�س ممن يحملون درجة 3.  تو�شيتان علميتان من 

مطابقة  عند  )حت�شر  الكلية،  اأو  الق�شم  من  خمتومة  الدكتوراه 
البيانات(.

�شورة من اختبار القدرات للجامعيني.4. 

�شورة من الهوية الوطنية )للطالب( اأو �شجل االأ�شرة )للطالبات( 5. 
اأو �شورة من االإقامة لغري ال�شعودي، واأ�شول الوثائق عند املطابقة.

�شورة من نتيجة اختبار اللغة.	. 
معادلة ال�شهادة من وزارة التعليم، لل�شهادات ال�شادرة من خارج 	. 

ال�شعودية. الر�سوم الدرا�سية
اجمايل التكاليف الدرا�سية

60000
الق�سط الف�سلي

15000
عدد الأق�ساط

4

كلية علوم الحاسب 
والمعلومات 

ماجستير األمن 
السيبراني واألدلة 

الرقمية 
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املقر: املجمعة

اأكادميي – مقررات ور�شالة

 طالبات �شعوديات وغري �شعوديات

انتظام - م�شائي

من اأهداف الربنامج
متكني الطالب والطالبات املتميزين من حملة ال�شهادات اجلامعية . 1

من موا�شلة درا�شتهم العليا، وتاأهيلهم يف جمال ال�شنة وعلومها.
العناية باالأبحاث املتميزة يف ال�شنة وعلومها والتو�شع يف درا�شتها . 2

ال�شنة  اأهل  منهج  تر�شيخ  يف  واالإ�شهام  ن�شرها،  على  والعمل 
واجلماعة.

�سروط القبول
اأن يكون املتقدم حا�شاًل على درجة البكالوريو�س بتقدير )جيد جدا( . 1

على االأقل يف تخ�ش�س الدرا�شات االإ�شالمية اأو ما يعادلها انتظاما 
بها. معرتف  اأخرى  جامعة  من  اأو  �شعودية  جامعة  من  انت�شابا  اأو 

اإرفاق نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيني.. 2
حفظ ثالثة اأجزاء من القراآن الكرمي.. 3
اجتياز االختبار التحريري واملقابلة ال�شخ�شية التي يجريها الق�شم.. 4

امل�ستندات املطلوبة
�شورة من وثيقة التخرج واالأ�شل عند املطابقة1. 
ن�شخة كاملة من ال�شجل االأكادميي2. 
اأع�شاء هيئة تدري�س ممن يحملون درجة 3.  تو�شيتان علميتان من 

مطابقة  عند  )حت�شر  الكلية،  اأو  الق�شم  من  خمتومة  الدكتوراه 
البيانات(.

�شورة من اختبار القدرات للجامعيني.4. 
�شورة من الهوية الوطنية )للطالب( اأو �شجل االأ�شرة )للطالبات( 5. 

اأو �شورة من االإقامة لغري ال�شعودي، واأ�شول الوثائق عند املطابقة.
معادلة ال�شهادة من وزارة التعليم، لل�شهادات ال�شادرة من خارج 	. 

ال�شعودية.

الر�سوم الدرا�سية
اجمايل التكاليف الدرا�سية

4٨000
الق�سط الف�سلي

1٢000
عدد الأق�ساط

4

كلية التربية بالمجمعة 

ماجستير 
الحديث 
وعلومه 
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اأكادميي - مقررات ور�شالة

املقر: الزلفي طالب وطالبات �شعوديون وغري �شعوديني

انتظام - م�شائي

من اأهداف الربنامج
متكني الطالب والطالبات املتميزات من حملة ال�شهادات اجلامعية 1. 

الفقه  جمال  يف  وتاأهيلهم  حمليًا  العليا  درا�شتهم  موا�شلة  من 
واأ�شوله.

يف 2.  والتو�شع  واأ�شوله،  الفقه  علم  يف  اجلادة  باالأبحاث  العناية 
درا�شتها، والعمل على ن�شرها، واالإ�شهام يف تر�شيخ منهج الو�شطية 

الذي قامت عليه بالد احلرمني- حماها اهلل.

�سروط القبول
تخ�ش�س 1.  يف  البكالوريو�س  درجة  على  حا�شاًل  املتقدم  يكون  اأن 

الدرا�شات االإ�شالمية اأو ما يعادلها انتظاما اأو انت�شابا من جامعة 
�شعودية اأو من جامعة اأخرى معرتف بها.

املرحلة 2.  االأقل يف  على  تقدير )جيد جدا(  على  الطالب  ح�شول 
اجلامعية، )ويجوز قبول احلا�شلني على درجة البكالوريو�س بنظام 

االنت�شاب ب�شرط ح�شوله على تقدير ممتاز(.
اإرفاق نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيني.3. 
حفظ خم�شة اأجزاء من القراآن الكرمي.4. 
اجتياز االختبار التحريري واملقابلة ال�شخ�شية التي يجريها الق�شم.5. 

امل�ستندات املطلوبة
�شورة من وثيقة التخرج واالأ�شل عند املطابقة1. 
ن�شخة كاملة من ال�شجل االأكادميي2. 
اأع�شاء هيئة تدري�س ممن يحملون درجة 3.  تو�شيتان علميتان من 

مطابقة  عند  )حت�شر  الكلية،  اأو  الق�شم  من  خمتومة  الدكتوراه 
البيانات(.

�شورة من اختبار القدرات للجامعيني.4. 

�شورة من الهوية الوطنية )للطالب( اأو �شجل االأ�شرة )للطالبات( 5. 
اأو �شورة من االإقامة لغري ال�شعودي، واأ�شول الوثائق عند املطابقة.

معادلة ال�شهادة من وزارة التعليم، لل�شهادات ال�شادرة من خارج 	. 
ال�شعودية.

الر�سوم الدرا�سية
اجمايل التكاليف الدرا�سية

4٨000
الق�سط الف�سلي

1٢000
عدد الأق�ساط

4

كلية التربية بالزلفي

ماجستير الفقه 
وأصوله 



1515 دليل القبول ببرامج الدراسات العليا 
بجامعة المجمعة

من اأهداف الربنامج
موا�شلة . 1 من  اجلامعية  ال�شهادات  حملة  من  الطالب  متكني 

وطرق  املناهج  تخ�ش�س  يف  وتاأهيلهم  حمليًا  العليا  درا�شتهم 
التدري�س.

واأ�شاليبها . 2 واال�شتق�شاء  البحث  مناهج  فهم  من  الطالب  متكني 
جمال  يف  الرتبوي  البحث  ا�شتخدام  على  وتدريبهم  واأدواتها، 

املناهج وطرق التدري�س.
وطرق . 3 املناهج  تخ�ش�س  يف  وتطبيقية  علمية  درا�شات  اإ�شافة 

ممار�شاته،  وتطور  اململكة،  يف  التعليم  ق�شايا  تخدم  التدري�س 
وت�شهم يف حل م�شكالته.

�سروط القبول
)جيد . 1 بتقدير  تربوي  بكالوريو�س  على  حا�شاًل  املتقدم  يكون  اأن 

جدًا( على االأقل من جامعة �شعودية اأو من جامعة اأخرى معرتف 
بها )ويجوز قبول بكالوريو�س غري تربوي بتقدير جيد جدا ب�شرط 
احل�شول على دبلوم تربوي بعد البكالوريو�س بتقدير جيد جدًا(.

اإرفاق نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيني.. 2
اجتياز االختبار التحريري واملقابلة ال�شخ�شية التي يجريها الق�شم.. 3

اأكادميي – مقررات وم�شروع بحثي

املقر: املجمعة طالب �شعوديون وغري �شعوديني

انتظام - م�شائي

امل�ستندات املطلوبة
�شورة من وثيقة التخرج واالأ�شل عند املطابقة.1. 
ن�شخة كاملة من ال�شجل االأكادميي.2. 
اأع�شاء هيئة تدري�س ممن يحملون درجة 3.  تو�شيتان علميتان من 

مطابقة  عند  )حت�شر  الكلية،  اأو  الق�شم  من  خمتومة  الدكتوراه 
البيانات(.

�شورة من اختبار القدرات للجامعيني.4. 

�شورة من الهوية الوطنية )للطالب( اأو �شجل االأ�شرة )للطالبات( 5. 
اأو �شورة من االإقامة لغري ال�شعودي، واأ�شول الوثائق عند املطابقة.

�شورة من �شهادة الدبلوم الرتبوي للخريجني غري الرتبويني.	. 
معادلة ال�شهادة من وزارة التعليم، لل�شهادات ال�شادرة من خارج 	. 

ال�شعودية. الر�سوم الدرا�سية
اجمايل التكاليف الدرا�سية

60000
الق�سط الف�سلي

15000
عدد الأق�ساط

4

كلية التربية 
بالمجمعة 

ماجستير 
المناهج وطرق 
التدريس العامة



دليل القبول ببرامج الدراسات العليا 1616
بجامعة المجمعة

من اأهداف الربنامج
متكني الطالب من حملة ال�شهادات اجلامعية من موا�شلة . 1

درا�شتهم العليا حمليًا وتاأهيلهم يف تخ�ش�س اللغة العربية.
يف . 2 والتو�شع  اللغويات،  علم  يف  اجلادة  باالأبحاث  العناية 

درا�شتها، والعمل على ن�شرها.

�سروط القبول

يف . 1 البكالوريو�س  درجة  على  حا�شاًل  املتقدم  يكون  اأن 
تخ�ش�س اللغة العربية انتظامًا، بتقدير )جيد جدا( على 
االأقل من جامعة �شعودية اأو من جامعة اأخرى معرتف بها.

اإرفاق نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيني.. 2
التي . 3 ال�شخ�شية  واملقابلة  التحريري  االختبار  اجتياز 

يجريها الق�شم.

اأكادميي - مقررات ور�شالة

 طالب �شعوديون وغري �شعوديني

انتظام - م�شائي

املقر: املجمعة

امل�ستندات املطلوبة

�شورة من وثيقة التخرج واالأ�شل عند املطابقة1. 
ن�شخة كاملة من ال�شجل االأكادميي2. 
تو�شيتان علميتان من اأع�شاء هيئة تدري�س ممن يحملون 3. 

)حت�شر  الكلية،  اأو  الق�شم  من  خمتومة  الدكتوراه  درجة 
عند مطابقة البيانات(.

�شورة من اختبار القدرات للجامعيني.4. 

االأ�شرة 5.  �شجل  اأو  )للطالب(  الوطنية  الهوية  من  �شورة 
)للطالبات( اأو �شورة من االإقامة لغري ال�شعودي، واأ�شول 

الوثائق عند املطابقة.
معادلة ال�شهادة من وزارة التعليم، لل�شهادات ال�شادرة من 	. 

خارج ال�شعودية.
الر�سوم الدرا�سية

اجمايل التكاليف الدرا�سية
60000

الق�سط الف�سلي
15000

عدد الأق�ساط
4

كلية التربية 
بالمجمعة 

ماجستير 
اللغويات 



1717 دليل القبول ببرامج الدراسات العليا 
بجامعة المجمعة

املقر: املجمعة

اأكادميي - مقررات ور�شالة

 طالب وطالبات �شعوديون وغري �شعوديني

لغة التدري�س: االجنليزية

انتظام - م�شائي

من اأهداف الربنامج
ا�شتخدام الطرق التحليلية الإجراء البحوث االأ�شا�شية والتطبيقية . 1

يف اإدارة التمري�س.
اإدارة . 2 جمال  يف  تطبيقها  على  والقدرة  التعلم  مهارات  اكت�شاب 

وقيادة التمري�س لتح�شني نظم الرعاية ال�شحية.
االإدارة . 3 م�شكالت  حل  يف  التمري�س  نظريات  وتطوير  ا�شتخدام 

التمري�شية. 

�سروط القبول
اأن يكون املتقدم حا�شاًل على بكالوريو�س يف التمري�س بتقدير )جيد . 1

مقررات  يف  )جيدجدًا(  عن  الطالب  معدل  يقل  اأال  على  مرتفع( 
التخ�ش�س من جامعة �شعودية اأو من جامعة اأخرى معرتف بها. 

اجتياز املقابلة ال�شخ�شية واالختبار التحريري الذي يجريه الق�شم.. 2
اإرفاق نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيني.. 3
اأن يكون املتقدم حا�شاًل على )4( يف اختبار االإيلت�س اأو ما يعادلها. 4
اإنهاء فرتة االمتياز.. 5

امل�ستندات املطلوبة
�شورة من وثيقة التخرج واالأ�شل عند املطابقة.1. 
ن�شخة كاملة من ال�شجل االأكادميي.2. 
اأع�شاء هيئة تدري�س ممن يحملون درجة 3.  تو�شيتان علميتان من 

مطابقة  عند  )حت�شر  الكلية،  اأو  الق�شم  من  خمتومة  الدكتوراه 
البيانات(.

�شورة من اختبار القدرات للجامعيني.4. 

�شورة من الهوية الوطنية )للطالب( اأو �شجل االأ�شرة )للطالبات( 5. 
اأو �شورة من االإقامة لغري ال�شعودي، واأ�شول الوثائق عند املطابقة.

�شورة من نتيجة اختبار اللغة.	. 
�شورة من �شهادة اإنهاء �شنة االمتياز.	. 
معادلة ال�شهادة من وزارة التعليم، لل�شهادات ال�شادرة من خارج 	. 

ال�شعودية.
الر�سوم الدرا�سية

اجمايل التكاليف الدرا�سية
60000

الق�سط الف�سلي
15000

عدد الأق�ساط
4

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية 

ماجستير العلوم 
في التمريض 

اإلدارة و القيادة 
في التمريض



دليل القبول ببرامج الدراسات العليا 1818
بجامعة المجمعة

املقر: املجمعة

اأكادميي - مقررات ور�شالة

 طالب وطالبات �شعوديون وغري �شعوديني

لغة التدري�س: االجنليزية

انتظام - م�شائي

�سروط القبول
الطبيعي . 1 العالج  يف  بكالوريو�س  على  حا�شاًل  املتقدم  يكون  اأن 

والتاأهيل ال�شحي بتقدير )جيد مرتفع( على اأال يقل معدل الطالب 
عن )جيدجدًا( يف مقررات التخ�ش�س من جامعة �شعودية اأو من 

جامعة اأخرى معرتف بها. 
اجتياز املقابلة ال�شخ�شية واالختبار التحريري الذي يجريه الق�شم.. 2
اإرفاق نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيني.. 3
اأن يكون املتقدم حا�شاًل على )4( يف اختبار االإيلت�س اأو ما يعادلها.. 4
اإنهاء فرتة االمتياز.. 5

من اأهداف الربنامج
ملفهوم 1.  امللكات  لديهم  الطبيعي  العالج  يف  متخ�ش�شني  اإعداد 

التاأهيل املتطور ال�شامل، ي�شهمون يف تلبية االحتياجات ال�شحية 
املتغرية للمجتمع.

الطبيعي من خالل 2.  العالج  املعرفة يف جمال  امل�شاهمة يف تقدم 
الدرا�شات والبحث العلمي لتويل امل�شوؤوليات يف جماالت التعليم 

ورعاية املر�شى واالإدارة الطبية.
ا�شتخدام الطرق التحليلية الإجراء البحوث االأ�شا�شية والتطبيقية 3. 

يف جمال العالج الطبيعي والتاأهيل ال�شحي.

امل�ستندات املطلوبة
�شورة من وثيقة التخرج واالأ�شل عند املطابقة.1. 
ن�شخة كاملة من ال�شجل االأكادميي.2. 
اأع�شاء هيئة تدري�س ممن يحملون درجة 3.  تو�شيتان علميتان من 

مطابقة  عند  )حت�شر  الكلية،  اأو  الق�شم  من  خمتومة  الدكتوراه 
البيانات(.

�شورة من اختبار القدرات للجامعيني.4. 

�شورة من الهوية الوطنية )للطالب( اأو �شجل االأ�شرة )للطالبات( 5. 
اأو �شورة من االإقامة لغري ال�شعودي، واأ�شول الوثائق عند املطابقة.

�شورة من نتيجة اختبار اللغة.	. 
�شورة من �شهادة اإنهاء �شنة االمتياز.	. 
معادلة ال�شهادة من وزارة التعليم، لل�شهادات ال�شادرة من خارج 	. 

ال�شعودية.
الر�سوم الدرا�سية

اجمايل التكاليف الدرا�سية
60000

الق�سط الف�سلي
15000

عدد الأق�ساط
4

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية بالشراكة 

مع كلية الهندسة

ماجستير العلوم 
 في العالج 

الطبيعي



1919 دليل القبول ببرامج الدراسات العليا 
بجامعة المجمعة

من اأهداف الربنامج
اإك�شاب الطالب التمكن من املبادئ االأ�شا�شية والتطورات احلديثة . 1

يف املختربات االإكلينيكية
احلديثة . 2 التقنيات  عن  تف�شيلية  مبعلومات  الطالب  تزويد 

امل�شتخدمة يف الت�شخي�س والبحوث.
املختربات . 3 اإدارة  مبادئ  وا�شتخدام  فهم  من  الطالب  متكني 

يف  االإح�شائية  واالأ�شاليب  والبحوث  اجلودة  ومراقبة  وال�شالمة 
حياتهم املهنية

�سروط القبول
اأن يكون املتقدم حا�شاًل على درجة البكالوريو�س يف علوم املختربات . 1

الطبية اأو ما يعادلها )تقنية املختربات الطبية، كيمياء حيوية، طب 
املختربات، علوم املختربات االإكلينيكية، واالأحياء الدقيقة الطبية( 
بتقدير )جيد مرتفع( على اأال يقل معدل الطالب عن )جيدجدًا( 
اأخرى  اأو من جامعة  التخ�ش�س من جامعة �شعودية  يف مقررات 

معرتف بها. 
اجتياز املقابلة ال�شخ�شية واالختبار التحريري الذي يجريه الق�شم.. 2
اإرفاق نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيني.. 3
اأن يكون املتقدم حا�شاًل على )4( يف اختبار االإيلت�س اأو ما يعادلها.. 4
اإنهاء فرتة االمتياز.. 5

املقر: املجمعة

لغة التدري�س: االجنليزيةاأكادميي - مقررات ور�شالة

انتظام - م�شائي  طالب وطالبات �شعوديون وغري �شعوديني

امل�ستندات املطلوبة
�شورة من وثيقة التخرج واالأ�شل عند املطابقة.1. 
ن�شخة كاملة من ال�شجل االأكادميي.2. 
اأع�شاء هيئة تدري�س ممن يحملون درجة 3.  تو�شيتان علميتان من 

مطابقة  عند  )حت�شر  الكلية،  اأو  الق�شم  من  خمتومة  الدكتوراه 
البيانات(.

�شورة من اختبار القدرات للجامعيني.4. 

�شورة من الهوية الوطنية )للطالب( اأو �شجل االأ�شرة )للطالبات( 5. 
اأو �شورة من االإقامة لغري ال�شعودي، واأ�شول الوثائق عند املطابقة.

�شورة من نتيجة اختبار اللغة.	. 
�شورة من �شهادة اإنهاء �شنة االمتياز.	. 
معادلة ال�شهادة من وزارة التعليم، لل�شهادات ال�شادرة من خارج 	. 

ال�شعودية.

الر�سوم الدرا�سية
اجمايل التكاليف الدرا�سية

60000
الق�سط الف�سلي

15000
عدد الأق�ساط

4

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية

ماجستير العلوم 
في المختبرات 

اإلكلينيكية



دليل القبول ببرامج الدراسات العليا 2020
بجامعة المجمعة

املقر: املجمعة

اأكادميي - مقررات ور�شالة

 طالب �شعوديون وغري �شعوديني

لغة التدري�س: االجنليزية

انتظام - م�شائي

من اأهداف الربنامج
ا�شتخدام الطرق التحليلية الإجراء البحوث االأ�شا�شية والتطبيقية . 1

يف الهند�شة الطبية احليوية.
اكت�شاب مهارات التعلم والقدرة على تطبيقها يف جمال الهند�شة . 2

احليوية لتقييم االأنظمة والتقنيات الطبية.
ا�شتخدام مبادئ الهند�شة والعلوم الطبية االأ�شا�شية واالإح�شاء يف . 3

حل امل�شكالت واملهام الهند�شية املعقدة.

�سروط القبول
الهند�شة . 1 يف  البكالوريو�س  درجة  على  حا�شاًل  املتقدم  يكون  اأن 

اإىل  اإ�شافة  احليوية،  الطبية  االأجهزة  تقنية  اأو  احليوية،  الطبية 
تخ�ش�شات الهند�شة العامة كالهند�شة الكهربائية واالإلكرتونية، 
بتقدير )جيد مرتفع( على اأال يقل معدل الطالب عن )جيدجدًا( 
اأخرى  اأو من جامعة  التخ�ش�س من جامعة �شعودية  يف مقررات 

معرتف بها. 
اجتياز املقابلة ال�شخ�شية واالختبار التحريري الذي يجريه الق�شم.. 2
اإرفاق نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيني.. 3
اأن يكون املتقدم حا�شاًل على )4( يف اختبار االإيلت�س اأو ما يعادلها.. 4
اإنهاء فرتة االمتياز للمتقدمني من خريجي التخ�ش�شات الطبية.. 5

امل�ستندات املطلوبة
�شورة من وثيقة التخرج واالأ�شل عند املطابقة.1. 
ن�شخة كاملة من ال�شجل االأكادميي.2. 
اأع�شاء هيئة تدري�س ممن يحملون درجة 3.  تو�شيتان علميتان من 

مطابقة  عند  )حت�شر  الكلية،  اأو  الق�شم  من  خمتومة  الدكتوراه 
البيانات(.

�شورة من اختبار القدرات للجامعيني.4. 

�شورة من الهوية الوطنية )للطالب( اأو �شجل االأ�شرة )للطالبات( 5. 
اأو �شورة من االإقامة لغري ال�شعودي، واأ�شول الوثائق عند املطابقة.

�شورة من نتيجة اختبار اللغة.	. 
�شورة من �شهادة اإنهاء �شنة االمتياز للتخ�ش�شات الطبية.	. 
معادلة ال�شهادة من وزارة التعليم، لل�شهادات ال�شادرة من خارج 	. 

ال�شعودية.

الر�سوم الدرا�سية
اجمايل التكاليف الدرا�سية

60000
الق�سط الف�سلي

15000
عدد الأق�ساط

4

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية بالشراكة 

مع كلية الهندسة

ماجستير العلوم 
في الهندسة 

الطبية الحيوية



األسئلة المتكررة للقبول 
ببرامج الدراسات العليا 

بجامعة المجمعة
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كيف يتم التقدمي على الدرا�سات العليا بجامعة املجمعة ؟
يتم التقدمي الكرتونيًا على بوابة القبول خالل فرتة حمددة يتم االإعالن عنها.

هل ي�ستطيع الطالب التقدمي على الدرا�سات العليا دون احل�سول على درجة اختبار القدرات العامة للجامعني ؟
ال ي�شتطيع الطالب  التقدمي على الدرا�شات العليا دون احل�شول على درجة يف اختبار القدرات العامة للجامعيني .

كم الدرجة املطلوبة يف اختبار القدرات العامة للجامعيني؟
ال توجد درجة مطلوبة، واإمنا تعطى اأي درجة ح�شل عيها الطالب وزن ن�شبي مقابل لها يف معايري القبول.

هل يكفي اختبار القدرات العامة عن اختبار القدرات للجامعيني ؟ 
ال، فاختبار القدرات للجامعيني خم�ش�س خلريجي اجلامعات ويهدف الختيار الطالب االأكرث قدرة ومهارة على متابعة وتلبية متطلبات الدرا�شة يف برامج 

الدرا�شات العليا.

 كيف ميكن احل�سول على درجة القدرات العامة للجامعيني؟
ميكن احل�شول على درجة القدرات العامة للجامعيني بعد الت�شجيل الإجراء االختبار يف موقع املركز الوطني للقيا�س.
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هل تقبلون اختبار القدرات للجامعيني املحو�سب؟
كال نوعي االختبار الورقي واملحو�شب مقبول لدى العمادة. 

كيف يتم معرفة الأق�سام املتاحة لتقدمي على الدرا�سات العليا ؟
عند االإعالن يتم حتديد الربامج املتاحة و�شروط القبول وامل�شتندات املطلوبة.

 هل ميكن للطالب تعديل بياناته خالل فرتة التقدمي اللكرتوين ؟
نعم، ميكن للطالب تعديل بياناته خالل فرتة التقدمي االلكرتوين.

هل ميكن للطالب تعديل بياناته بعد انتهاء فرتة التقدمي اللكرتوين ؟
ال ميكن للطالب تعديل بياناته بعد انتهاء فرتة التقدمي االلكرتوين.

هل يلزم الطالب املتخرج من جامعه غري عربية احل�سول على الدرجة املطلوبة يف اختبار اللغة الإجنليزية  يف حال كونه �سرطا من 
�سروط القبول ؟

ال ي�شتثنى املتقدمون احلا�شلون على املوؤهل من جامعات اأجنبية من دول ناطقة باللغة االإجنليزية من �شرط اللغة، ويلزمهم حتقيق الدرجة املطلوبة يف اأحد 
اختبارات اللغة االجنليزية املعيارية. 
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 من �سمن �سروط القبول حفظ خم�سة اأجزاء من القران الكرمي، فهل هذه الأجزاء حمددة؟
ال ي�شرتط اأن تكون حمددة ، ولكن تكون كاملة، مثال ميكن اأن تكون اجلزء )15 – 20- 	2- 29- 30(. 

هل اختبار التوفل ITP معتمد باجلامعة ؟
اختبار التوفل ITP غري معتمد باجلامعة حيث اأنه اختبار جتريبي ال ي�شلح للتقدم على اجلامعة. 

هل اختبار اليلت�ش العام معتمد باجلامعة؟ 
اختبار االيلت�س املعتمد هو االختبار االأكادميي فقط.

هل برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة جمانية؟
جميع برامج الدرا�شات العليا يف اجلامعة للعام اجلامعي 1440هـ-1441هـ بر�شوم درا�شية.

كم مقدار الر�سوم الدرا�سية للربامج؟
حتدد الر�شوم بناء على موافقة املجال�س املخت�شة، ويعلن مقدارها عند فتح التقدمي على الربامج.

اإذا مت قبويل يف اأحد الربامج ومل اأ�سدد الر�سوم يف املوعد املحدد، هل اأ�ستطيع ح�سور املحا�سرات؟
اإذا مل ي�شدد الطالب الر�شوم الدرا�شية يف املوعد املحدد يعد القبول ملغي وغري ملزم للجامعة وال ي�شدر له رقم جامعي. 
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متى اآخر موعد ل�سداد الر�سوم الدرا�سية؟
يف حال قبول املتقدم قبوال نهائيا باأحد الربامج يتم منحه قبوال م�شروطا يحدد فيه اآخر موعد ل�شداد الر�شوم الدرا�شية، وذلك بعد مطابقة اأ�شول م�شتنداته، ويف 

حال عدم �شداد الر�شوم خالل هذه الفرتة يتم اإلغاء قبوله.

هل يجوز لطالب الدرا�سات العليا التقدمي يف جمال غري تخ�س�سه ؟
يجوز بناء على تو�شية جمل�شي الق�شم والكلية  املخت�شني وموافقة جمل�س عماده الدرا�شات العليا، ويتم االإ�شارة اإىل ذلك يف �شروط القبول عند االإعالن عن 

الربنامج.

كم الدرجة املطلوبة يف اختبار اللغة الجنليزية؟
درجة اللغة االجنليزية املطلوبة لربامج الدرا�شات العليا للعام اجلامعي 1440هـ-1441هـ، هي كالتايل :

درجة اللغة املطلوبةالكلية
IELTSTOEFL (IBT)s STEP

0	432العلوم الطبية التطبيقية
3.53252اإدارة االأعمال

3	1	5علوم احلا�شب واملعلومات

كيف يتم حتميل مرفقني يف اأيقونة واحدة اأثناء التقدمي على الدرا�سات العليا ؟
يتم حتميل مرفقني يف اأيقونة واحدة اأثناء التقدمي على الدرا�شات العليا وذلك عن طريق حتميل املرفقني يف جملد واحد. 
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هل برامج املاج�ستري باجلامعة معتمدة؟
جميع برامج املاج�شتري باجلامعة معتمدة من وزارة التعليم وم�شنفة يف وزارة اخلدمة املدنية.

من اأين اأح�سل على منوذج التو�سية العلمية؟
ميكنك احل�شول عليه من على موقع عمادة الدرا�شات العليا، اأو اأي منوذج معتمد لدى اجلامعات االأخرى يكفي.

هل يلزم اأن تكون التو�سية خمتومة وموقعة ؟
نعم.

هل تقبل التو�سية من معيد اأو حما�سر؟
يلزم اأن تكون التو�شية من اأحد اأع�شاء هيئة التدري�س ممن يحملون درجة الدكتوراه.

مل اأمتكن من مقابلة اأحد اأع�ساء هيئة التدري�ش الذين �سبق لهم تدري�سي لتعبئة منوذج التو�سية العلمية ، فما احلل؟
ميكنك طباعة التو�شية العلمية واإح�شار �شورة من ال�شجل االأكادميي كامال ومقابلة رئي�س الق�شم اأو اأحد وكالء الكلية اأو العميد و�شيقدم لك امل�شاعدة.

هل يلزم اإرفاق التو�سية العلمية عند التقدمي؟
يلزم اإح�شارها للمر�شحني للقبول عند مطابقة اأ�شول الوثائق )يتم اإعالن جدول زمني ملواعيد املطابقة(.
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كم مدة �سالحية التو�سية العلمية؟
التو�شيات العلمية لي�س لها مدة �شالحية.

بع�ش الربامج تقبل تقدير )جيد مرتفع( ول اأعلم هل تقديري جيد مرتفع اأو جيد فقط ؟
الالئحة حددت وزن تقدير جيد مرتفع على النحو االآتي:

املعدل من )100(املعدل من )5(املعدل من )4(التقدير
من 5	 اإىل اأقل من 0	من 3.50 اإىل اأقل من 5	.3من 2.50 اإىل اأقل من 5	.2جيد مرتفع

ما معايري القبول يف برامج الدرا�سات العليا؟
حتدد معايري القبول واأوزانها الن�شبية بناء على موافقة املجال�س املخت�شة، وتكون عادة موزعة بني معدل البكالوريو�س، واختبار القدرات العامة للجامعيني، 

واختبار اللغة االجنليزية، واالختبار التحريري واملقابلة ال�شخ�شية. 

هل ي�سمح لغري ال�سعوديني بالتقدمي على برامج الدرا�سات العليا ؟
ميكن لغري ال�شعوديني املقيمني يف ال�شعودية التقدمي على برامج الدرا�شات العليا عند فتح بوابة القبول االلكرتونية، وعند ح�شولهم على القبول يتم اإكمال 
اإجراءاتهم ومطابقة بياناتهم ثم نقوم بالرفع لوزارة التعليم للح�شول على منحة داخلية لهم، ولن يتمكنوا من الدرا�شة اإال بعد موافقة الوزارة على املنحة الداخلية.
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ما اجلهات املعتمدة لدى العمادة يف قبول موافقات جهات العمل؟
كل جهة خمولة نظامًا الإ�شدار موافقة جهة العمل، وعلى �شبيل املثال: معيدو اجلامعات قرار ابتعاث من وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي، من�شوبو 
وزارة العدل قرار موافقة من وزير العدل، الق�شاة موافقة من جمل�س الق�شاء االإداري، من�شوبو وزارة ال�شحة موافقة من االإدارة العامة لل�شوؤون االأكادميية 

والتدريب بوزارة ال�شحة.

كيف اأحمل امل�ستندات اإذا كانت اأكرث من �سفحة؟
يلزم اأن تكون امل�شتندات املراد حتميلها ب�شيغة PDF واأن تكون مبلف واحد م�شتقل )ال�شجل االأكادميي جميع امل�شتويات مبلف واحد م�شتقل، التو�شيتان مبلف 

واحد م�شتقل، الوثيقة مبلف واحد م�شتقل...(

ما اأ�سباب عدم ا�ستطاعة املتقدم حتميل م�ستنداته ؟
عدم حفظ امللف بعد حتميله باملا�شح ال�شوئي )scaner( ب�شيغة PDF عليه يرجى حتويل امل�شتندات اإىل �شيغة pdf ومن ثم التحميل.  -
نوع املت�شفح )عليه يرجى ا�شتخدام مت�شفح اآخر للتحميل( -
حجم امل�شتند املرفق كبري، يلزم اأال ال يتعدى حجم املرفق 2 ميجا بايت.  -

هل تقدمون برامج درا�سات عليا بنظام النت�ساب اأو التعليم  عن بعد؟
ال، جميع برامج الدرا�شات العليا يف اجلامعة انتظام.

دليل القبول ببرامج الدراسات العليا 
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هل تقبلون خريجي البكالوريو�ش بنظام النت�ساب؟
بع�س الربامج تقبل خريجي االنت�شاب بناء على موافقة املجال�س املخت�شة، وي�شار اإىل ذلك عند االإعالن يف �شروط القبول.

هل للتقدمي على برامج الدرا�سات العليا عمر حمدد؟
ال، ولطالب املنح فقط 30 للماج�شتري و 35 للدكتوراه.

ما مدة �سالحية الختبارات امل�سروطة للقبول يف الدرا�سات العليا؟ 
مدة �شالحية اختبار القدرات العامة للجامعيني 5 �شنوات، واختبار STEP كفايات اللغة االإجنليزية 3 �شنوات، واختبار التوفل و االيلت�س �شنتان.

دليل القبول ببرامج الدراسات العليا 
بجامعة المجمعة



30

 للتوا�سل مع

عـمــادة الـــدرا�ســـــات العـــلــــيــــا
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