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 ملحوظات عامة ينبغي معرفتها عند التقديم عىل برامج الدراسات العليا 
 

 :الرشوط العامة للقبول ▪
 .أن يكون املتقدم سعوديًا أو عىل منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غري السعوديني -
 .املتقدم حاصًًل عىل الشهادة الجامعية من جامعة سعودية، أو من جامعة أخرى معرتف بهاأن يكون  -
 .أن يكون حسن السرية والسلوك، والئًقا طبيًا -
 .أن يقدم تزكيتني علميتني من أساتذة سبق لهم تدريسه -

 الربنامج بناء عىل أعداد املقبولني فيه.   نفذي  ▪
 تكون الرسوم الدراسية عىل النحو اآليت:  ▪

 ( أربعامئة ريال للوحدة الدراسية يف برامج الدبلومات العليا والتأهيلية للتخصصات النظرية.400) -1
 ( ستامئة ريال للوحدة الدراسية يف برامج الدبلومات العليا والتأهيلية للتخصصات العلمية والصحية.600) -2
 ( ألف ريال للوحدة الدراسية يف برامج املاجستري للتخصصات النظرية. 1000) -3
 ( ألف وثًلمثائة ريال للوحدة الدراسية يف برامج املاجستري للتخصصات العلمية والصحية. 1300) -4
 ( رضيبة القيمة املضافة.4إىل   1يضاف إىل ما تم ذكره يف الفقرات من ) -5

  



1دليل برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443-1444 هـ
 
 

 ملحوظات عامة ينبغي معرفتها عند التقديم عىل برامج الدراسات العليا 
 

 :الرشوط العامة للقبول ▪
 .أن يكون املتقدم سعوديًا أو عىل منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غري السعوديني -
 .املتقدم حاصًًل عىل الشهادة الجامعية من جامعة سعودية، أو من جامعة أخرى معرتف بهاأن يكون  -
 .أن يكون حسن السرية والسلوك، والئًقا طبيًا -
 .أن يقدم تزكيتني علميتني من أساتذة سبق لهم تدريسه -

 الربنامج بناء عىل أعداد املقبولني فيه.   نفذي  ▪
 تكون الرسوم الدراسية عىل النحو اآليت:  ▪

 ( أربعامئة ريال للوحدة الدراسية يف برامج الدبلومات العليا والتأهيلية للتخصصات النظرية.400) -1
 ( ستامئة ريال للوحدة الدراسية يف برامج الدبلومات العليا والتأهيلية للتخصصات العلمية والصحية.600) -2
 ( ألف ريال للوحدة الدراسية يف برامج املاجستري للتخصصات النظرية. 1000) -3
 ( ألف وثًلمثائة ريال للوحدة الدراسية يف برامج املاجستري للتخصصات العلمية والصحية. 1300) -4
 ( رضيبة القيمة املضافة.4إىل   1يضاف إىل ما تم ذكره يف الفقرات من ) -5
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 وزن التقديرات  ▪
 100مجموع املعدل من  5مجموع املعدل من  4مجموع املعدل من  التقدير 

 (90)اىل أقل من  (80)من  ( 4.5)اىل أقل من  (3.75)من  ( 3.5)اىل أقل من  (2.75)من  جيد جدا

 (80)اىل أقل من  (75)من  (3.75)اىل أقل من  (3.25)من  (2.75)اىل أقل من  (2.25)من  جيد مرتفع

 (75)اىل أقل من  (70)من  (3.75)اىل أقل من  (2.75)من  (2.75)اىل أقل من  (1.75)من  جيد
 

 اختبارات اللغة اإلنجليزية املعتمدة والدرجات املعادلة لها  ▪

STEP IELTS 
TOEFL 

Internet  Based  (IBT) Paper Based (PBT) 

100 7 94 587 
97 6.5 79 550 
83 6 61 500 
75 5.5 53 475 
67 5 51 466 
64 4.5 48 458 
60 4 45 450 
56 3.5 39 425 
52 3 32 400 

بكلية التربية
البطاقات التعريفية لبرامج الدراسات العليا المنفذة



3دليل برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443-1444 هـ

بكلية التربية
البطاقات التعريفية لبرامج الدراسات العليا المنفذة
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 )مقررات ورسالة( أصول الرتبية الرتبية يف  ماجستري
 بروشور الربنامج:  .1
 

 
 

 معلومات عن الربنامج: .2
 الرتبية الكلية

 الرتبية القسم
 أصول الرتبية  الرتبية يف ماجستري اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  لغة الدراسة 

 املقررات والرسالة نظام الدراسة 

الرجوع إىل "الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة  تكلفة الربنامج 
  " الثالث اإلصدار  –

 

 
الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3

 وزارة التعليم. -
 . معلمني -
 . الجامعات -
.مراكز البحوث -
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 معلومات عن الربنامج: .2
 الرتبية الكلية

 الرتبية القسم
 أصول الرتبية  الرتبية يف ماجستري اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  لغة الدراسة 

 املقررات والرسالة نظام الدراسة 

الرجوع إىل "الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة  تكلفة الربنامج 
  " الثالث اإلصدار  –

 

 
الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3

 وزارة التعليم. -
 . معلمني -
 . الجامعات -
.مراكز البحوث -
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 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

 بها.الحصول عىل بكالوريوس تربوي، أو دبلوم تربوي عام بعد البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معرتف  -
 أن تكون الدراسة يف مرحلة البكالوريوس بانتظام. -
 أال يقل التقدير يف شهادة البكالوريوس عن جيد جدا. -
 %( يف اختبار قدرات الجامعيني.65الحصول عىل ) -
 تكون آلية املفاضلة بني املتقدمني كاآليت:  -

 %( للبكالوريوس. 50يخصص ) -
 %( الختبار قدرات الجامعيني. 50يخصص ) -
 ملقابلة الشخصية إن وجدت )اجتياز(.تكون درجة ا -

  

 
 

 )مقررات(  أصول الرتبية  يف   ة الرتبي ماجستري
 بروشور الربنامج:  .1
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 )مقررات(  أصول الرتبية  يف   ة الرتبي ماجستري
 بروشور الربنامج:  .1
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 معلومات عن الربنامج: .2
 الرتبية الكلية

 الرتبية القسم
 أصول الرتبية  يف ةالرتبي ماجستري اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  لغة الدراسة 

 املقررات الدراسة نظام 

 –الرجوع إىل "الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة  تكلفة الربنامج 
  " الثالث اإلصدار 

 

 
الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3

 وزارة التعليم. -
 معلمني( ( -
 الجامعات  -
مراكز البحوث -

 
 

 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

الحصول عىل بكالوريوس تربوي، أو دبلوم تربوي عام بعد البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معرتف بها، أو الحصول عىل  -
الشهادة الجامعية يف تخصص غري تربوي من جامعة سعودية، أو من جامعة أخرى معرتف بها برشط اكامل املتقدم املقررات 

 التكميلية التي يقرها القسم املختص مبعدل ال يقل عن جيد جدا. 
 %( يف اختبار قدرات الجامعيني.65الحصول عىل ) -
 تكون آلية املفاضلة بني املتقدمني كاآليت:  -

 %( للبكالوريوس. 50)يخصص  -
 %( الختبار قدرات الجامعيني. 50يخصص ) -
 تكون درجة املقابلة الشخصية إن وجدت )اجتياز(. -
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 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

الحصول عىل بكالوريوس تربوي، أو دبلوم تربوي عام بعد البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معرتف بها، أو الحصول عىل  -
الشهادة الجامعية يف تخصص غري تربوي من جامعة سعودية، أو من جامعة أخرى معرتف بها برشط اكامل املتقدم املقررات 

 التكميلية التي يقرها القسم املختص مبعدل ال يقل عن جيد جدا. 
 %( يف اختبار قدرات الجامعيني.65الحصول عىل ) -
 تكون آلية املفاضلة بني املتقدمني كاآليت:  -

 %( للبكالوريوس. 50)يخصص  -
 %( الختبار قدرات الجامعيني. 50يخصص ) -
 تكون درجة املقابلة الشخصية إن وجدت )اجتياز(. -
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 )املقررات والرسالة( القيادة الرتبوية يف  ةالرتبي ماجستري
 بروشور الربنامج:  .1

 
 
 

 معلومات عن الربنامج: .2
 الرتبية الكلية

 القيادة الرتبوية القسم
 القيادة الرتبوية يف ةالرتبي ماجستري الربنامجاسم 

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  لغة الدراسة 

 املقررات والرسالة نظام الدراسة 

 –الرجوع إىل “الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة  تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثالث” 

 

الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3
 السعوديةاعضاء هيئة التدريس بالجامعات  -
 التعليم بإدارات ومكاتب  تربويةقيادات  -
 باملدارس تربويةقيادات  -
ارشافيه  تربويةقيادات  -
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 معلومات عن الربنامج: .2
 الرتبية الكلية

 القيادة الرتبوية القسم
 القيادة الرتبوية يف ةالرتبي ماجستري الربنامجاسم 

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  لغة الدراسة 

 املقررات والرسالة نظام الدراسة 

 –الرجوع إىل “الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة  تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثالث” 

 

الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3
 السعوديةاعضاء هيئة التدريس بالجامعات  -
 التعليم بإدارات ومكاتب  تربويةقيادات  -
 باملدارس تربويةقيادات  -
ارشافيه  تربويةقيادات  -
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 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

 الحصول عىل بكالوريوس تربوي، أو دبلوم تربوي عام بعد البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معرتف بها. -
 أن تكون الدراسة يف مرحلة البكالوريوس بانتظام. -
 شهادة البكالوريوس عن جيد جدا.أال يقل التقدير يف  -
 %( يف اختبار قدرات الجامعيني.65الحصول عىل ) -
 تكون آلية املفاضلة بني املتقدمني كاآليت:  -

 %( للبكالوريوس. 50يخصص ) -
 %( الختبار قدرات الجامعيني. 50يخصص ) -
 تكون درجة املقابلة الشخصية إن وجدت )اجتياز(. -

  

 
 

 )مقررات(  ةماجستري الرتبية يف القيادة الرتبوي
 بروشور الربنامج:  .1
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 )مقررات(  ةماجستري الرتبية يف القيادة الرتبوي
 بروشور الربنامج:  .1
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 معلومات عن الربنامج: .2
 الرتبية الكلية

 القيادة الرتبوية القسم
 ماجستري الرتبية يف القيادة الرتبوية اسم الربنامج

 اجستريامل الدرجة العلمية
 العربية  لغة الدراسة 

 املقررات   نظام الدراسة 

التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة الرجوع إىل “الدليل  تكلفة الربنامج 
  ” اإلصدار الثالث  –

 

الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3
 اعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية -
 قيادات تربوية بإدارات ومكاتب التعليم -
 باملدارسقيادات تربوية  -
قيادات تربوية ارشافيه   -

 
 

 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

بها، أو الحصول عىل الحصول عىل بكالوريوس تربوي، أو دبلوم تربوي عام بعد البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معرتف   -
الشهادة الجامعية يف تخصص غري تربوي من جامعة سعودية، أو من جامعة أخرى معرتف بها برشط اكامل املتقدم املقررات 

 التكميلية التي يقرها القسم املختص مبعدل ال يقل عن جيد جدا. 
 %( يف اختبار قدرات الجامعيني.65الحصول عىل ) -
 قدمني كاآليت: تكون آلية املفاضلة بني املت -

 %( للبكالوريوس. 50يخصص ) -
 %( الختبار قدرات الجامعيني. 50يخصص ) -
 تكون درجة املقابلة الشخصية إن وجدت )اجتياز(. -
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 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

بها، أو الحصول عىل الحصول عىل بكالوريوس تربوي، أو دبلوم تربوي عام بعد البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معرتف   -
الشهادة الجامعية يف تخصص غري تربوي من جامعة سعودية، أو من جامعة أخرى معرتف بها برشط اكامل املتقدم املقررات 

 التكميلية التي يقرها القسم املختص مبعدل ال يقل عن جيد جدا. 
 %( يف اختبار قدرات الجامعيني.65الحصول عىل ) -
 قدمني كاآليت: تكون آلية املفاضلة بني املت -

 %( للبكالوريوس. 50يخصص ) -
 %( الختبار قدرات الجامعيني. 50يخصص ) -
 تكون درجة املقابلة الشخصية إن وجدت )اجتياز(. -
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 )مقررات(  املناهج وطرق التدريس العامةالرتبية يف  ماجستري
 بروشور الربنامج:  .1

 
 
 

 معلومات عن الربنامج: .2
 الرتبية الكلية

 التدريس املناهج وطرق  القسم
 املناهج وطرق التدريس العامةالرتبية يف  ماجستري اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  لغة الدراسة 

 املقررات   نظام الدراسة 

 –الرجوع إىل “الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة  تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثالث” 

 

 
الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3

 .وزارة التعليم  -
 . معلمني  -
 .الجامعات  -
مراكز البحوث  -
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 معلومات عن الربنامج: .2
 الرتبية الكلية

 التدريس املناهج وطرق  القسم
 املناهج وطرق التدريس العامةالرتبية يف  ماجستري اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  لغة الدراسة 

 املقررات   نظام الدراسة 

 –الرجوع إىل “الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة  تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثالث” 

 

 
الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3

 .وزارة التعليم  -
 . معلمني  -
 .الجامعات  -
مراكز البحوث  -



دليل برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443-1444 هـدليل برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443-1444 هـ 18
 
 

 القبول: رشوط   .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

الحصول عىل بكالوريوس تربوي، أو دبلوم تربوي عام بعد البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معرتف بها، أو الحصول عىل  -
املتقدم املقررات الشهادة الجامعية يف تخصص غري تربوي من جامعة سعودية، أو من جامعة أخرى معرتف بها برشط اكامل  

 التكميلية التي يقرها القسم املختص مبعدل ال يقل عن جيد جدا. 
 %( يف اختبار قدرات الجامعيني.65الحصول عىل ) -
 تكون آلية املفاضلة بني املتقدمني كاآليت:  -

 %( للبكالوريوس. 50يخصص ) -
 %( الختبار قدرات الجامعيني. 50يخصص ) -
 )اجتياز(.تكون درجة املقابلة الشخصية إن وجدت  -

  

 
 

 ( )مقررات ورسالة(الدراسات االجتامعيةمسار )تدريس الاملناهج وطرق  يف  ةالرتبي ماجستري
 بروشور الربنامج:  .1
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 ( )مقررات ورسالة(الدراسات االجتامعيةمسار )تدريس الاملناهج وطرق  يف  ةالرتبي ماجستري
 بروشور الربنامج:  .1
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 معلومات عن الربنامج: .2
 الرتبية الكلية

 املناهج وطرق التدريس  القسم
 (االجتامعيةالدراسات  مسار )تدريس الاملناهج وطرق  يف ةالرتبي ماجستري اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  لغة الدراسة 

 املقررات والرسالة نظام الدراسة 

 –الرجوع إىل “الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة  تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثالث” 

 

الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج: الجهات   .3
 .وزارة التعليم -
 (. معلمني)  -
 .الجامعات  -
.مراكز البحوث  -

  

 
 

 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

 .دبلوم تربوي عام بعد البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معرتف بهاالحصول عىل بكالوريوس تربوي، أو  -
 أن يكون املتقدم حاصًًل عىل البكالوريوس يف أحد تخصصات العلوم االجتامعية بتقدير ال يقل عن جيد جًدا.  -
 %( يف اختبار قدرات الجامعيني.65الحصول عىل ) -
 تكون آلية املفاضلة بني املتقدمني كاآليت:  -

 %( للبكالوريوس. 50)يخصص  -
 %( الختبار قدرات الجامعيني. 50يخصص ) -
 تكون درجة املقابلة الشخصية إن وجدت )اجتياز(. -
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 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

 .دبلوم تربوي عام بعد البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معرتف بهاالحصول عىل بكالوريوس تربوي، أو  -
 أن يكون املتقدم حاصًًل عىل البكالوريوس يف أحد تخصصات العلوم االجتامعية بتقدير ال يقل عن جيد جًدا.  -
 %( يف اختبار قدرات الجامعيني.65الحصول عىل ) -
 تكون آلية املفاضلة بني املتقدمني كاآليت:  -

 %( للبكالوريوس. 50)يخصص  -
 %( الختبار قدرات الجامعيني. 50يخصص ) -
 تكون درجة املقابلة الشخصية إن وجدت )اجتياز(. -
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 ( )مقررات ورسالة( الرياضيات مسار ) تدريس  ال املناهج وطرق    يف   ة الرتبي   ماجستري 
 بروشور الربنامج:  .1

 
 
 

 معلومات عن الربنامج: .2
 الرتبية الكلية

 التدريس املناهج وطرق  القسم
 (الرياضياتمسار )تدريس الاملناهج وطرق  يف ةالرتبي ماجستري اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  لغة الدراسة 

 املقررات والرسالة نظام الدراسة 

الرجوع إىل “الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة  تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثالث”  –

 

 
الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3

 .وزارة التعليم -
 . معلمني  -
 .الجامعات  -
.مراكز البحوث  -
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 معلومات عن الربنامج: .2
 الرتبية الكلية

 التدريس املناهج وطرق  القسم
 (الرياضياتمسار )تدريس الاملناهج وطرق  يف ةالرتبي ماجستري اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  لغة الدراسة 

 املقررات والرسالة نظام الدراسة 

الرجوع إىل “الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة  تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثالث”  –

 

 
الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3

 .وزارة التعليم -
 . معلمني  -
 .الجامعات  -
.مراكز البحوث  -
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 رشوط القبول:  .4
 الرشوط العامة للقبول: إضافة إىل 

 الحصول عىل بكالوريوس تربوي، أو دبلوم تربوي عام بعد البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معرتف بها. -
 أن تكون الدراسة يف مرحلة البكالوريوس بانتظام. -
 أن يكون املتقدم حاصًًل عىل البكالوريوس يف الرياضيات بتقدير ال يقل عن جيد جًدا.  -
 %( يف اختبار قدرات الجامعيني.65الحصول عىل ) -
 تكون آلية املفاضلة بني املتقدمني كاآليت:  -

 %( للبكالوريوس. 50يخصص ) -
 %( الختبار قدرات الجامعيني. 50يخصص ) -
 تكون درجة املقابلة الشخصية إن وجدت )اجتياز(. -

  

 
 

 ( )مقررات ورسالة( الرشعيةالعلوم مسار )تدريس الاملناهج وطرق  يف  ةالرتبي ماجستري
 بروشور الربنامج:  .1
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 ( )مقررات ورسالة( الرشعيةالعلوم مسار )تدريس الاملناهج وطرق  يف  ةالرتبي ماجستري
 بروشور الربنامج:  .1
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 معلومات عن الربنامج: .2
 الرتبية الكلية

 املناهج وطرق التدريس  القسم
 (العلوم الرشعيةمسار )تدريس الاملناهج وطرق  يف ةالرتبي ماجستري اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  الدراسة لغة 

 املقررات والرسالة نظام الدراسة 

 –الرجوع إىل “الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة  تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثالث” 

 

الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3
 .التعليموزارة   -
 . معلمني  -
 .الجامعات  -
.مراكز البحوث  -

 
 

 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

 جامعة معرتف بها.الحصول عىل بكالوريوس تربوي، أو دبلوم تربوي عام بعد البكالوريوس من جامعة سعودية أو  -
 أن تكون الدراسة يف مرحلة البكالوريوس بانتظام. -
 أن يكون املتقدم حاصًًل عىل البكالوريوس يف الدراسات الرشعية بتقدير ال يقل عن جيد جًدا.  -
 %( يف اختبار قدرات الجامعيني.65الحصول عىل ) -
 تكون آلية املفاضلة بني املتقدمني كاآليت:  -

 للبكالوريوس. %( 50يخصص ) -
 %( الختبار قدرات الجامعيني. 50يخصص ) -
 تكون درجة املقابلة الشخصية إن وجدت )اجتياز(. -
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 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

 جامعة معرتف بها.الحصول عىل بكالوريوس تربوي، أو دبلوم تربوي عام بعد البكالوريوس من جامعة سعودية أو  -
 أن تكون الدراسة يف مرحلة البكالوريوس بانتظام. -
 أن يكون املتقدم حاصًًل عىل البكالوريوس يف الدراسات الرشعية بتقدير ال يقل عن جيد جًدا.  -
 %( يف اختبار قدرات الجامعيني.65الحصول عىل ) -
 تكون آلية املفاضلة بني املتقدمني كاآليت:  -

 للبكالوريوس. %( 50يخصص ) -
 %( الختبار قدرات الجامعيني. 50يخصص ) -
 تكون درجة املقابلة الشخصية إن وجدت )اجتياز(. -
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 مسار )العلوم( )مقررات ورسالة( تدريس الاملناهج وطرق   يف   ة الرتبي ماجستري 
 بروشور الربنامج:  .1

 
 
 

 معلومات عن الربنامج: .2
 الرتبية الكلية

 املناهج وطرق التدريس  القسم
 مسار )العلوم( تدريس الاملناهج وطرق  يف ةالرتبي ماجستري اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  لغة الدراسة 

 املقررات والرسالة نظام الدراسة 

 –الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة الرجوع إىل “الدليل التنظيمي لربامج  تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثالث” 

 

 
الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3

 .وزارة التعليم  -
 . معلمني  -
 .الجامعات  -
.مراكز البحوث  -
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 معلومات عن الربنامج: .2
 الرتبية الكلية

 املناهج وطرق التدريس  القسم
 مسار )العلوم( تدريس الاملناهج وطرق  يف ةالرتبي ماجستري اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  لغة الدراسة 

 املقررات والرسالة نظام الدراسة 

 –الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة الرجوع إىل “الدليل التنظيمي لربامج  تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثالث” 

 

 
الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3

 .وزارة التعليم  -
 . معلمني  -
 .الجامعات  -
.مراكز البحوث  -
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 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

 الحصول عىل بكالوريوس تربوي، أو دبلوم تربوي عام بعد البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معرتف بها. -
 أن تكون الدراسة يف مرحلة البكالوريوس بانتظام. -
 حاصًًل عىل البكالوريوس يف العلوم بتقدير ال يقل عن جيد جًدا. أن يكون املتقدم  -
 %( يف اختبار قدرات الجامعيني.65الحصول عىل ) -
 تكون آلية املفاضلة بني املتقدمني كاآليت:  -

 %( للبكالوريوس. 50يخصص ) -
 %( الختبار قدرات الجامعيني. 50يخصص ) -
 ياز(.تكون درجة املقابلة الشخصية إن وجدت )اجت -

  

 
 

 ( )مقررات ورسالة( اللغة العربيةمسار )تدريس الماجستري املناهج وطرق 
 بروشور الربنامج:  .1
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 ( )مقررات ورسالة( اللغة العربيةمسار )تدريس الماجستري املناهج وطرق 
 بروشور الربنامج:  .1
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 معلومات عن الربنامج: .2
 الرتبية الكلية

 املناهج وطرق التدريس  القسم
 (اللغة العربيةمسار )تدريس الماجستري املناهج وطرق  اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  الدراسة لغة 

 املقررات والرسالة نظام الدراسة 

 –الرجوع إىل “الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة  تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثالث” 

 

 
الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3

 .التعليموزارة   -
 . معلمني  -
 .الجامعات  -
.مراكز البحوث  -

  

 
 

 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

 جامعة معرتف بها.الحصول عىل بكالوريوس تربوي، أو دبلوم تربوي عام بعد البكالوريوس من جامعة سعودية أو  -
 أن تكون الدراسة يف مرحلة البكالوريوس بانتظام. -
 أن يكون املتقدم حاصًًل عىل البكالوريوس يف اللغة العربية بتقدير ال يقل عن جيد جًدا.  -
 %( يف اختبار قدرات الجامعيني.65الحصول عىل ) -
 تكون آلية املفاضلة بني املتقدمني كاآليت:  -

 للبكالوريوس. %( 50يخصص ) -
 %( الختبار قدرات الجامعيني. 50يخصص ) -
 تكون درجة املقابلة الشخصية إن وجدت )اجتياز(. -
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 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

 جامعة معرتف بها.الحصول عىل بكالوريوس تربوي، أو دبلوم تربوي عام بعد البكالوريوس من جامعة سعودية أو  -
 أن تكون الدراسة يف مرحلة البكالوريوس بانتظام. -
 أن يكون املتقدم حاصًًل عىل البكالوريوس يف اللغة العربية بتقدير ال يقل عن جيد جًدا.  -
 %( يف اختبار قدرات الجامعيني.65الحصول عىل ) -
 تكون آلية املفاضلة بني املتقدمني كاآليت:  -

 للبكالوريوس. %( 50يخصص ) -
 %( الختبار قدرات الجامعيني. 50يخصص ) -
 تكون درجة املقابلة الشخصية إن وجدت )اجتياز(. -
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 ( )مقررات ورسالة( اللغة اإلنجليزيةمسار )تدريس الماجستري املناهج وطرق 
 بروشور الربنامج:  .1

 
 
 

 معلومات عن الربنامج: .2
 الرتبية الكلية

 املناهج وطرق التدريس  القسم
 (اللغة اإلنجليزيةمسار )تدريس الماجستري املناهج وطرق  الربنامجاسم 

 املاجستري الدرجة العلمية
 اإلنجليزية  -العربية  لغة الدراسة 

 املقررات والرسالة نظام الدراسة 

 –الرجوع إىل "الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة  تكلفة الربنامج 
  " ثالث الاإلصدار 

 

 
الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3

 .وزارة التعليم  -
 . معلمني  -
 .الجامعات  -
.مراكز البحوث  -
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 معلومات عن الربنامج: .2
 الرتبية الكلية

 املناهج وطرق التدريس  القسم
 (اللغة اإلنجليزيةمسار )تدريس الماجستري املناهج وطرق  الربنامجاسم 

 املاجستري الدرجة العلمية
 اإلنجليزية  -العربية  لغة الدراسة 

 املقررات والرسالة نظام الدراسة 

 –الرجوع إىل "الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة  تكلفة الربنامج 
  " ثالث الاإلصدار 

 

 
الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3

 .وزارة التعليم  -
 . معلمني  -
 .الجامعات  -
.مراكز البحوث  -
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 رشوط القبول:  .4
 العامة للقبول: إضافة إىل الرشوط 

 الحصول عىل بكالوريوس تربوي، أو دبلوم تربوي عام بعد البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معرتف بها. -
 أن تكون الدراسة يف مرحلة البكالوريوس بانتظام. -
 أن يكون املتقدم حاصًًل عىل البكالوريوس يف اللغة اإلنجليزية بتقدير ال يقل عن جيد جًدا.  -
 %( يف اختبار قدرات الجامعيني.65) الحصول عىل -
 تكون آلية املفاضلة بني املتقدمني كاآليت:  -

 %( للبكالوريوس. 50يخصص ) -
 %( الختبار قدرات الجامعيني. 50يخصص ) -
 تكون درجة املقابلة الشخصية إن وجدت )اجتياز(. -

  

 
 

 )مقررات ورسالة( تقنيات التعليمماجستري الرتبية يف 
 الربنامج: بروشور   .1
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 )مقررات ورسالة( تقنيات التعليمماجستري الرتبية يف 
 الربنامج: بروشور   .1
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 معلومات عن الربنامج: .2
 الرتبية الكلية

 تقنيات التعليم  القسم
 تقنيات التعليم ماجستري الرتبية يف  اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  لغة الدراسة 

 املقررات والرسالة نظام الدراسة 

 –الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة الرجوع إىل “الدليل التنظيمي لربامج  تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثالث” 

 

 
الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3

 .وزارة التعليم. )معلمني، امناء مصادر معلومات، امناء املكتبات، مرشفني، مدربني(  -
 . الجامعات واملعاهد العلمية  -
 .مراكز البحوث -
 الجامعات االلكرتونية -

 

 
 

 

 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

 الحصول عىل بكالوريوس تربوي، أو دبلوم تربوي عام بعد البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معرتف بها. -
 تكون الدراسة يف مرحلة البكالوريوس بانتظام.أن  -
 أال يقل التقدير يف شهادة البكالوريوس عن جيد جدا. -
 %( يف اختبار قدرات الجامعيني.65الحصول عىل ) -
 تكون آلية املفاضلة بني املتقدمني كاآليت:  -

 %( للبكالوريوس. 50يخصص ) -
 %( الختبار قدرات الجامعيني. 50يخصص ) -
 الشخصية إن وجدت )اجتياز(.تكون درجة املقابلة  -

  



39دليل برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443-1444 هـ
 
 

 

 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

 الحصول عىل بكالوريوس تربوي، أو دبلوم تربوي عام بعد البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معرتف بها. -
 تكون الدراسة يف مرحلة البكالوريوس بانتظام.أن  -
 أال يقل التقدير يف شهادة البكالوريوس عن جيد جدا. -
 %( يف اختبار قدرات الجامعيني.65الحصول عىل ) -
 تكون آلية املفاضلة بني املتقدمني كاآليت:  -

 %( للبكالوريوس. 50يخصص ) -
 %( الختبار قدرات الجامعيني. 50يخصص ) -
 الشخصية إن وجدت )اجتياز(.تكون درجة املقابلة  -
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 )مقررات(  تقنيات التعليمماجستري الرتبية يف 
 بروشور الربنامج:  .1

 
  

 
 

 معلومات عن الربنامج: .2
 الرتبية الكلية

 تقنيات التعليم  القسم
 تقنيات التعليم ماجستري الرتبية يف  اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  لغة الدراسة 

 املقررات   الدراسة نظام 

 –الرجوع إىل “الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة  تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثالث” 

 

 
الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3

 .معلومات، امناء املكتبات، مرشفني، مدربني(وزارة التعليم. )معلمني، امناء مصادر  -
 . الجامعات واملعاهد العلمية  -
 .مراكز البحوث -
.الجامعات االلكرتونية -
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 معلومات عن الربنامج: .2
 الرتبية الكلية

 تقنيات التعليم  القسم
 تقنيات التعليم ماجستري الرتبية يف  اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  لغة الدراسة 

 املقررات   الدراسة نظام 

 –الرجوع إىل “الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة  تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثالث” 

 

 
الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3

 .معلومات، امناء املكتبات، مرشفني، مدربني(وزارة التعليم. )معلمني، امناء مصادر  -
 . الجامعات واملعاهد العلمية  -
 .مراكز البحوث -
.الجامعات االلكرتونية -
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 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

بكالوريوس تربوي، أو دبلوم تربوي عام بعد البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معرتف بها، أو الحصول عىل الحصول عىل   -
الشهادة الجامعية يف تخصص غري تربوي من جامعة سعودية، أو من جامعة أخرى معرتف بها برشط اكامل املتقدم املقررات 

 عن جيد جدا. التكميلية التي يقرها القسم املختص مبعدل ال يقل 
 %( يف اختبار قدرات الجامعيني.65الحصول عىل ) -
 تكون آلية املفاضلة بني املتقدمني كاآليت:  -

 %( للبكالوريوس. 50يخصص ) -
 %( الختبار قدرات الجامعيني. 50يخصص ) -
 تكون درجة املقابلة الشخصية إن وجدت )اجتياز(. -

  

 
 

 )مقررات(   النفيسالرتبية يف علم النفس مسار اإلرشاد ماجستري 
 بروشور الربنامج:  .1
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 )مقررات(   النفيسالرتبية يف علم النفس مسار اإلرشاد ماجستري 
 بروشور الربنامج:  .1
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 معلومات عن الربنامج: .2
 الرتبية الكلية

 علم النفس  القسم
 الرتبية يف علم النفس مسار اإلرشاد النفيسماجستري  اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  لغة الدراسة 

 مقررات  نظام الدراسة 

 –“الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة الرجوع إىل  تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثالث” 

 

 
الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3

 إدارات التعليم  -
 مراكز الرتبية الخاصة -
 مراكز الشؤون االجتامعية  -
املراكز البحثية -

  

 
 

 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

االجتامعية، أن يكون املتقدم حاصًل عىل بكالوريوس تربوي تخصص علم النفس، وميكن قبول التخصصات الرتبوية )الخدمة   -
 الرتبية الخاصة( برشط اكامل املتقدم املقررات التكميلية التي يقرها قسم علم النفس مبعدل ال يقل عن جيد جدا. 

 %( يف اختبار قدرات الجامعيني.65الحصول عىل ) -
 تكون آلية املفاضلة بني املتقدمني كاآليت:  -

 %( للبكالوريوس. 50يخصص ) -
 الجامعيني. %( الختبار قدرات 50يخصص ) -
 (.تكون درجة املقابلة الشخصية إن وجدت )اجتياز -

  



45دليل برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443-1444 هـ
 
 

 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

االجتامعية، أن يكون املتقدم حاصًل عىل بكالوريوس تربوي تخصص علم النفس، وميكن قبول التخصصات الرتبوية )الخدمة   -
 الرتبية الخاصة( برشط اكامل املتقدم املقررات التكميلية التي يقرها قسم علم النفس مبعدل ال يقل عن جيد جدا. 

 %( يف اختبار قدرات الجامعيني.65الحصول عىل ) -
 تكون آلية املفاضلة بني املتقدمني كاآليت:  -

 %( للبكالوريوس. 50يخصص ) -
 الجامعيني. %( الختبار قدرات 50يخصص ) -
 (.تكون درجة املقابلة الشخصية إن وجدت )اجتياز -
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 اآلداب يف اللغة العربية )األدب والنقد( )املقررات والرسالة(ماجستري 
 بروشور الربنامج:  .1

 

بكلية اآلداب
البطاقات التعريفية لبرامج الدراسات العليا المنفذة
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 اآلداب يف اللغة العربية )األدب والنقد( )املقررات والرسالة(ماجستري 
 بروشور الربنامج:  .1
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 معلومات عن الربنامج: .2
 اآلداب الكلية

 اللغة العربية   القسم
 اللغة العربية )األدب والنقد( اآلداب يف ماجستري  اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  لغة الدراسة 

 املقررات والرسالة نظام الدراسة 

 –الرجوع إىل “الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة  تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثالث” 

 

 
الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3

 .مؤسسات التعليم العام بوزارة التعليم -
 وزارة الثقافة.  -
 . الجامعات -
 الصحافة واإلعًلم. -

 .الحكومية البحثية بالوزارات واملصالح املراكز -
 . لوظائف القيادية باملؤسسات التعليميةا -
 دور الوثائق والحفظ.  -

 

 
 

 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

 يف تخصص اللغة العربية.  أن يكون املتقدم حاصًًل عىل درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد جًدا -
 قدرات الجامعيني.( يف اختبار 65الحصول عىل درجة ) -
 أن يجتاز االختبار أو املقابلة الشخصية اللذين يجريهام القسم أو بهام مًعا )إن وجدت(. -
 تكون آلية املفاضلة بني املتقدمني كاآليت:  -

 %( للبكالوريوس. 50يخصص ) -
 %( الختبار قدرات الجامعيني. 50يخصص ) -
 تكون درجة املقابلة الشخصية إن وجدت )اجتياز(.  -
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 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

 يف تخصص اللغة العربية.  أن يكون املتقدم حاصًًل عىل درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد جًدا -
 قدرات الجامعيني.( يف اختبار 65الحصول عىل درجة ) -
 أن يجتاز االختبار أو املقابلة الشخصية اللذين يجريهام القسم أو بهام مًعا )إن وجدت(. -
 تكون آلية املفاضلة بني املتقدمني كاآليت:  -

 %( للبكالوريوس. 50يخصص ) -
 %( الختبار قدرات الجامعيني. 50يخصص ) -
 تكون درجة املقابلة الشخصية إن وجدت )اجتياز(.  -
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 )املقررات والرسالة( سًلمياإل تاريخ اآلداب يف الماجستري 
 بروشور الربنامج:  .1

 
 
 

 معلومات عن الربنامج: .2
 اآلداب الكلية

 التاريخ  القسم
 سًلمي اإل تاريخ اآلداب يف الماجستري  اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  الدراسة لغة 

 املقررات والرسالة نظام الدراسة 

 –الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة “الرجوع إىل  تكلفة الربنامج 
  ” اإلصدار الثالث 

 

 
الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3

 .التعليم العام بوزارة التعليممؤسسات  -
 (.املعلمني) -
 . الجامعات -
 .مراكز البحوث -

 .املؤسسات البحثية بالوزارات واملصالح -
 .الحكومية والخاصة -
 . لوظائف القيادية باملؤسسات التعليميةا -
.الباحثون واملهتمون بالدراسات التاريخية -
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 معلومات عن الربنامج: .2
 اآلداب الكلية

 التاريخ  القسم
 سًلمي اإل تاريخ اآلداب يف الماجستري  اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  الدراسة لغة 

 املقررات والرسالة نظام الدراسة 

 –الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة “الرجوع إىل  تكلفة الربنامج 
  ” اإلصدار الثالث 

 

 
الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3

 .التعليم العام بوزارة التعليممؤسسات  -
 (.املعلمني) -
 . الجامعات -
 .مراكز البحوث -

 .املؤسسات البحثية بالوزارات واملصالح -
 .الحكومية والخاصة -
 . لوظائف القيادية باملؤسسات التعليميةا -
.الباحثون واملهتمون بالدراسات التاريخية -
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 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

 الحصول عىل البكالوريوس بتقدير عام جيد جداً يف التاريخ واآلثار والعلوم السياسية وغريها من العلوم ذات العًلقة بالتاريخ. -
 %(. 65درجة اختبار قدرات الجامعيني ال تقل عن ) -
 يجتاز املتقدم االختبار التحريري أو املقابلة الشخصية اللذين تجريهام األقسام العلمية أو بهام معاً إن وجدت.أن  -
 تكون املفاضلة بني املتقدمني وفقاً لآليت.  -

 %( 50يخصص للمعدل الرتاكمي للبكالوريوس ) -
 %(. 50يخصص لدرجة اختبار قدرات الجامعيني ) -
 الشخصية إن وجدت )اجتياز(.تكون درجة املقابلة  -

بكلية األعمال  
البطاقات التعريفية لبرامج الدراسات العليا المنفذة
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بكلية األعمال
البطاقات التعريفية لبرامج الدراسات العليا المنفذة
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 )مقررات(  إدارة الخدمات الصحيةماجستري 
 بروشور الربنامج:  .1

 
 
 

 معلومات عن الربنامج: .2
 األعامل  الكلية

 إدارة األعامل  القسم
 إدارة الخدمات الصحيةماجستري  اسم الربنامج

 املاجستري العلميةالدرجة 
 اإلنجليزية  - العربية لغة الدراسة 

 مقررات نظام الدراسة 

 الرجوع إىل "الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثاين"   -

 

 
الربنامج: الجهات الحكومية املستهدفة من هذا   .3

 وزارة الصحة   -
 املستشفيات الخاصة والحكومية   -
 املرافق والهيئات واملعاهد الصحية  -

 الجامعات   -
الخدمة املدنية -
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 معلومات عن الربنامج: .2
 األعامل  الكلية

 إدارة األعامل  القسم
 إدارة الخدمات الصحيةماجستري  اسم الربنامج

 املاجستري العلميةالدرجة 
 اإلنجليزية  - العربية لغة الدراسة 

 مقررات نظام الدراسة 

 الرجوع إىل "الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثاين"   -

 

 
الربنامج: الجهات الحكومية املستهدفة من هذا   .3

 وزارة الصحة   -
 املستشفيات الخاصة والحكومية   -
 املرافق والهيئات واملعاهد الصحية  -

 الجامعات   -
الخدمة املدنية -
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 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

 املتقدم حاصًًل عل درجة البكالوريوس يف العلوم اإلدارية والطب والعلوم الطبية الصحية بتقدير عام ال يقل عن جيد مرتفع.أن يكون   -
 (. 65ال تقل درجة اختبار قدرات الجامعيني عن ) -
 ( أو ما يعادلها يف االختبارات املعيارية األخرى.400عن ) TOEFLال تقل درجة اختبار  -
 أو املقابلة الشخصية اللذين يجريهام القسم أو بهام مًعا )إن وجدت(.أن يجتاز االختبار  -
 تكون آلية املفاضة بني املتقدمني كاآليت:  -

 %(.50يخصص للمعدل الرتاكمي للبكالوريوس ) -
 %(. 50يخصص لدرجة اختبار قدرات الجامعيني ) -
%(، وتكون اجتياز فقط. 0الشخصية واالختبار التحريري الذي يجريه القسم إن وجدت )يخصص لدرجة املقابلة  -

  

 
 

 )مقررات( عاملدارة األ إ دارة أعامل مسار ماجستري إ 
 بروشور الربنامج:  .1
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 )مقررات( عاملدارة األ إ دارة أعامل مسار ماجستري إ 
 بروشور الربنامج:  .1
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 معلومات عن الربنامج: .2
 األعامل  الكلية

 إدارة األعامل  القسم
 عاملدارة األ إ دارة أعامل مسار ماجستري إ  اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  لغة الدراسة 

 مقررات نظام الدراسة 

 –الرجوع إىل “الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة  تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثالث” 

 

 
الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج: الجهات   .3
 .وزارة الصناعة والتجارة -
 اإلدارات وإدارات العموم بالوزارات  -
 الجامعات  -

 مراكز البحوث -
 مؤسسة النقد  -
وزارة الخدمة املدنية -

 
 

 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

إدارة عامة( -متويل-اقتصاد-محاسبة  –أن يكون املتقدم حاصًلً عىل درجة البكالوريوس يف إحدى فروع العلوم اإلدارية )إدارة أعامل   -
 .مرتفع جيد ال يقل عنقدير تب

 %(. 65الجامعيني ال تقل عن )درجة اختبار قدرات  -
 .(إن وجدت)أن يجتاز املتقدم االختبار التحريري أو املقابلة الشخصية اللذين تجريهام األقسام العلمية أو بهام معاً  -
 تكون املفاضلة بني املتقدمني وفقاً لآليت.  -

 %( 50يخصص للمعدل الرتاكمي للبكالوريوس ) -
 %(. 50الجامعيني )يخصص لدرجة اختبار قدرات  -
%(، وتكون اجتياز فقط. 0يخصص لدرجة املقابلة الشخصية واالختبار التحريري الذي يجريه القسم إن وجدت ) -
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 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

إدارة عامة( -متويل-اقتصاد-محاسبة  –أن يكون املتقدم حاصًلً عىل درجة البكالوريوس يف إحدى فروع العلوم اإلدارية )إدارة أعامل   -
 .مرتفع جيد ال يقل عنقدير تب

 %(. 65الجامعيني ال تقل عن )درجة اختبار قدرات  -
 .(إن وجدت)أن يجتاز املتقدم االختبار التحريري أو املقابلة الشخصية اللذين تجريهام األقسام العلمية أو بهام معاً  -
 تكون املفاضلة بني املتقدمني وفقاً لآليت.  -

 %( 50يخصص للمعدل الرتاكمي للبكالوريوس ) -
 %(. 50الجامعيني )يخصص لدرجة اختبار قدرات  -
%(، وتكون اجتياز فقط. 0يخصص لدرجة املقابلة الشخصية واالختبار التحريري الذي يجريه القسم إن وجدت ) -
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 املشاريع )مقررات(دارة إ عامل مسار األ دارة ماجستري إ 
 بروشور الربنامج:  .1

 
 
 

 معلومات عن الربنامج: .2
 األعامل  الكلية

 إدارة األعامل  القسم
 املشاريعدارة إ عامل مسار األ دارة ماجستري إ  اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  لغة الدراسة 

 مقررات نظام الدراسة 

الرجوع إىل “الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة  تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثالث”  –

 

 
الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3

 .وزارة الصناعة والتجارة -
 اإلدارات وإدارات العموم بالوزارات  -
 الجامعات  -

 مراكز البحوث -
 مؤسسة النقد  -
املدنيةوزارة الخدمة  -
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 معلومات عن الربنامج: .2
 األعامل  الكلية

 إدارة األعامل  القسم
 املشاريعدارة إ عامل مسار األ دارة ماجستري إ  اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 العربية  لغة الدراسة 

 مقررات نظام الدراسة 

الرجوع إىل “الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة  تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثالث”  –

 

 
الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3

 .وزارة الصناعة والتجارة -
 اإلدارات وإدارات العموم بالوزارات  -
 الجامعات  -

 مراكز البحوث -
 مؤسسة النقد  -
املدنيةوزارة الخدمة  -
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 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

إدارة عامة( -متويل-اقتصاد-محاسبة  –أن يكون املتقدم حاصًلً عىل درجة البكالوريوس يف إحدى فروع العلوم اإلدارية )إدارة أعامل   -
 .ال يقل عن جيد مرتفعقدير تب

 %(. 65اختبار قدرات الجامعيني ال تقل عن )درجة  -
 .(إن وجدت)أن يجتاز املتقدم االختبار التحريري أو املقابلة الشخصية اللذين تجريهام األقسام العلمية أو بهام معاً  -
 تكون املفاضلة بني املتقدمني وفقاً لآليت.  -

 %( 50يخصص للمعدل الرتاكمي للبكالوريوس ) -
 %(. 50قدرات الجامعيني )يخصص لدرجة اختبار  -
%(، وتكون اجتياز فقط. 0يخصص لدرجة املقابلة الشخصية واالختبار التحريري الذي يجريه القسم إن وجدت ) -

بكلية الهندسة  
البطاقات التعريفية لبرامج الدراسات العليا المنفذة



63دليل برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443-1444 هـ

بكلية الهندسة
البطاقات التعريفية لبرامج الدراسات العليا المنفذة
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 الهندسية )مقررات( اإلدارة يف ماجستري العلوم
 بروشور الربنامج:  .1

 
 
 

 الربنامج:معلومات عن   .2
 الهندسة  الكلية

 الهندسة الصناعية  القسم
 الهندسية  اإلدارة يف ماجستري العلوم اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 اإلنجليزية  لغة الدراسة 

 مقررات  نظام الدراسة 

 –بجامعة بيشة الرجوع إىل “الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم  تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثالث” 

 

 
الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3

 .وزارة التعليم -
 الجامعات  -
 إدارة القطاعات الهندسية املختلفة  -
 القطاع العام  -
القطاع الخاص  -
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 الربنامج:معلومات عن   .2
 الهندسة  الكلية

 الهندسة الصناعية  القسم
 الهندسية  اإلدارة يف ماجستري العلوم اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 اإلنجليزية  لغة الدراسة 

 مقررات  نظام الدراسة 

 –بجامعة بيشة الرجوع إىل “الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم  تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثالث” 

 

 
الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3

 .وزارة التعليم -
 الجامعات  -
 إدارة القطاعات الهندسية املختلفة  -
 القطاع العام  -
القطاع الخاص  -
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 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

أن يكون حاصًلً عىل درجة البكالوريوس العلوم من كليات الهندسة يف مختلف التخصصات أو درجة البكالوريوس يف تكنولوجيا  -
 .مرتفع الغذايئ، أو إدارة األعامل، أو علوم الحاسب يتقدر عام ال يقل عن جيداملعلومات، أو اإلحصاء، أو الرياضيات، أو التصنيع 

 (.%65ال تقل درجة اختبار قدرات الجامعيني عن ) -
 ( أو ما يعادلها يف االختبارات املعيارية األخرى.400عن ) TOEFLال تقل درجة اختبار  -
 ذين يجريهام القسم العلمي أو بهام معاً إن وجدت.أن يجتاز املتقدم االختبار التحريري أو املقابلة الشخصية الل -
 : كاآليتتكون املفاضلة بني املتقدمني  -

 %(.50يخصص للمعدل الرتاكمي للبكالوريوس ) -
 %(. 50يخصص لدرجة اختبار قدرات الجامعيني ) -
 اجتياز فقط. %(، وتكون 0) -إن وجدت-يخصص لدرجة املقابلة الشخصية واالختبار التحريري الذي يجريه القسم  -

 الدراسة باللغة اإلنجليزية.  -
  

 
 

 ( )املقررات العلوم يف الطاقة املتجددةماجستري 
 بروشور الربنامج:  .1
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 ( )املقررات العلوم يف الطاقة املتجددةماجستري 
 بروشور الربنامج:  .1
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 معلومات عن الربنامج: .2
 الهندسة  الكلية

 الهندسة امليكانيكية  القسم
 العلوم يف الطاقة املتجددةماجستري  اسم الربنامج

 املاجستري الدرجة العلمية
 اإلنجليزية  لغة الدراسة 

 املقررات   نظام الدراسة 

 –الرجوع إىل “الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة  تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثالث” 

 

الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3
 .التعليموزارة  -
 . مهندسني -
 . الجامعات -
 .مراكز البحوث -
 .وزارة الكهرباء والطاقة -
 . هيئات الطاقة -
.املصانع واملصالح املهتمة بتطوير أبحاث الطاقة -

  

 
 

 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

 يف التخصصات ذات الصلة بالربنامج.مرتفع أن يكون حاصًلً عىل درجة البكالوريوس بتقدير عام ال يقل عن جيد  -
 (.%65ال تقل درجة اختبار قدرات الجامعيني عن ) -
 ( أو ما يعادلها يف االختبارات املعيارية األخرى.400عن ) TOEFLال تقل درجة اختبار  -
 االختبار التحريري أو املقابلة الشخصية اللذين يجريهام القسم العلمي أو بهام معاً إن وجدت.أن يجتاز املتقدم  -
 : كاآليتتكون املفاضلة بني املتقدمني   -

 %(.50يخصص للمعدل الرتاكمي للبكالوريوس ) -
 %(. 50يخصص لدرجة اختبار قدرات الجامعيني ) -
 %(، وتكون اجتياز فقط. 0) -إن وجدت-ي يجريه القسم يخصص لدرجة املقابلة الشخصية واالختبار التحريري الذ -

 الدراسة باللغة اإلنجليزية.  -
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 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

 يف التخصصات ذات الصلة بالربنامج.مرتفع أن يكون حاصًلً عىل درجة البكالوريوس بتقدير عام ال يقل عن جيد  -
 (.%65ال تقل درجة اختبار قدرات الجامعيني عن ) -
 ( أو ما يعادلها يف االختبارات املعيارية األخرى.400عن ) TOEFLال تقل درجة اختبار  -
 االختبار التحريري أو املقابلة الشخصية اللذين يجريهام القسم العلمي أو بهام معاً إن وجدت.أن يجتاز املتقدم  -
 : كاآليتتكون املفاضلة بني املتقدمني   -

 %(.50يخصص للمعدل الرتاكمي للبكالوريوس ) -
 %(. 50يخصص لدرجة اختبار قدرات الجامعيني ) -
 %(، وتكون اجتياز فقط. 0) -إن وجدت-ي يجريه القسم يخصص لدرجة املقابلة الشخصية واالختبار التحريري الذ -

 الدراسة باللغة اإلنجليزية.  -
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 )املقررات( األمن السيرباين  العلوم يف ماجستري
 بروشور الربنامج:  .1

 

بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات
البطاقات التعريفية لبرامج الدراسات العليا المنفذة
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 )املقررات( األمن السيرباين  العلوم يف ماجستري
 بروشور الربنامج:  .1
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 معلومات عن الربنامج: .2
 الحاسبات وتقنية املعلومات الكلية

 قسم نظم املعلومات  القسم
 األمن السيرباين العلوم يف ماجستري الربنامجاسم 

 درجة املاجستري الدرجة العلمية
 اللغة األساسية للربنامج هي اللغة االنجليزية  لغة الدراسة 

 املقررات نظام الدراسة 

 –الرجوع إىل “الدليل التنظيمي لربامج الدراسات العليا ذات الرسوم بجامعة بيشة  تكلفة الربنامج 
  اإلصدار الثالث” 

الجهات الحكومية املستهدفة من هذا الربنامج:  .3
 قطاعات الدولة التي تتعامل مع شبكة اإلنرتنت. .1
 إدارة تقنية املعلومات يف الوزارات املركزية بالدولة. .2
 وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات. .3
 باملستشفيات. إدارات تقنية املعلومات  .4
 أقسام أمن املعلومات مبختلف املرافق الحكومية. .5
رشكات االتصاالت. .6

 
 

 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

هندسة  - املعلومات،  نظم  الحاسب،  هندسة  الحاسب،  )علوم  تخصصات  البكالوريوس يف  درجة  عىل  حاصًلً  املتقدم  يكون  أن 
 مرتفع. الربمجيات، أو تقنية املعلومات( من أي جامعة سعودية أو جامعة أخرى موىص بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن جيد  

 ( يف اختبار القدرات العامة للجامعيني.%65أن يكون املتقدم حاصًلً عىل درجة ) -
 ( أو ما يعادلها يف االختبارات املعيارية األخرى.400عن ) TOEFLال تقل درجة اختبار  -
 تكون املفاضلة بني املتقدمني وفقاً لآليت:  -

 %(.50يخصص للمعدل الرتاكمي للبكالوريوس ) -
 %(. 50يخصص لدرجة اختبار قدرات الجامعيني ) -
 اجتياز فقط دون احتساب أي درجة. -إن وجدت-املقابلة الشخصية واالختبار التحريري الذي يجريه القسم تكون  -
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 رشوط القبول:  .4
 إضافة إىل الرشوط العامة للقبول: 

هندسة  - املعلومات،  نظم  الحاسب،  هندسة  الحاسب،  )علوم  تخصصات  البكالوريوس يف  درجة  عىل  حاصًلً  املتقدم  يكون  أن 
 مرتفع. الربمجيات، أو تقنية املعلومات( من أي جامعة سعودية أو جامعة أخرى موىص بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن جيد  

 ( يف اختبار القدرات العامة للجامعيني.%65أن يكون املتقدم حاصًلً عىل درجة ) -
 ( أو ما يعادلها يف االختبارات املعيارية األخرى.400عن ) TOEFLال تقل درجة اختبار  -
 تكون املفاضلة بني املتقدمني وفقاً لآليت:  -

 %(.50يخصص للمعدل الرتاكمي للبكالوريوس ) -
 %(. 50يخصص لدرجة اختبار قدرات الجامعيني ) -
 اجتياز فقط دون احتساب أي درجة. -إن وجدت-املقابلة الشخصية واالختبار التحريري الذي يجريه القسم تكون  -
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