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الشروط العامة :
.2
.1
.1
.4
.5
.6
.7

أن يكون املتقدم سعودياً أو على منحة رمسية للدراسات العليا إذا كان من غري السعوديني أو لديه اقامة نظامية.
أن يكون املتقدم حاصالً على الشهادة اجلامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معرتف بها.
ان يكون حسن السرية والسلوك والئق طبيًا .
ان يقدم تزكيتني علميتني من أساتذة سبق هلم تدريسه.
معادلة الشهادة الصادرة من خارج اململكة العربية السعودية
احلصول على درجة ( )66يف اختبار القدرات العامة للجامعيني كحد أدنى.
سداد الرسوم الدراسية

الشروط اخلاصة :
االلتزام بالشروط اخلاصة املوضحة يف كل برنامج حسب اجلداول املرفقة.

املستندات املطلوب ارفاقها عند تقديم الطلب :
.2
.1
.1
.4

وثيقة التخرج .
السجل االكادميي .
تزكيتني علميتني .
اهلوية الوطنية (اإلقامة لغري السعوديني).

 -5نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيني.
 -6نتيجة اختبار اللغة اإلجنليزية (حسب الشروط اخلاصة للربنامج).

وزن التقديرات :

التقدير
ممتاز
جيد جداً
جيد

جمموع املعدل من 4

جمموع املعدل من 5

جمموع املعدل من 100

من  3.5إىل 4.0
من  2.75إىل أقل من 3.5
من  1.75إىل أقل من 2.75

من  4.5إىل 5.0
من  3.75إىل أقل من 4.5
من  2.75إىل أقل من 3.75

من  90إىل 100
من  80إىل أقل من 90
من  70إىل أقل من 80
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آلية املفاضلة لربامج املاجستري* :
 املعدل الرتاكمي.60%
 اختبار القدرات العامة للجامعيني . 40%
* (الية املفاضلة لربنامج ماجستري إدارة األعمال التنفيذي  45%معدل تراكمي 45% ،قدرات جامعيني 10% ،خربة).

شرط القدرات العامة للجامعيني:
احلصول على درجة ال تقل عن ( )60يف اختبار القدرات العامة للجامعيني كحد أدنى.
(صالحية االختبار مخس سنوات)

شرط اللغة اإلجنليزية :
تعتمد جامعة الباحة للتقدم للدراسات العليا اختبارات اللغة اإلجنليزية املعتمدة عاملياً وهي كما يلي :
-2
-1
-1
-4

اختبار التوفل ( IPTصالحية االختبار سنتني).
اختبار التوفل ( BPTصالحية االختبار سنتني).
اختبار كفايات اللغة اإلجنليزية ( STEPصالحية االختبار ثالث سنوات).
اختبار ( IELTSصالحية االختبار سنتني).
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الدرجات املعادلة الختبار اللغة االجنليزية :
TOEFL

STEP

IELTS

IBT

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
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قائمة بربامج املاجستري املتاحة

ت

اسم الربنامج

القسم

الكلية

القبول يف الربنامج
الطالب

الطالبات

2

ماجستري الرتبية يف املوهبة واالبداع

الرتبية اخلاصة

الرتبية

متاح

متاح

1

ماجستري الرتبية يف املناهج وطرق التدريس

املناهج وطرق التدريس

الرتبية

متاح

متاح

1

ماجستري الرتبية يف الرتبية البدنية

الرتبية البدنية

الرتبية

متاح

غري متاح

4

ماجستري الرتبية يف الرتبية الفنية

الرتبية الفنية

الرتبية

متاح

متاح

5

ماجستري الرتبية يف تكنولوجيا التعليم

تقنيات التعليم

الرتبية

متاح

متاح

6

ماجستري الرتبية يف القيادة الرتبوية

اإلدارة والتخطيط
الرتبوي

الرتبية

متاح

متاح

7

ماجستري العلوم يف االمن السيرباني

هندسة وعلوم احلاسب

علوم احلاسب وتقنية
املعلومات

متاح

متاح

8

ماجستري العلوم يف الذكاء االصطناعي

هندسة وعلوم احلاسب

علوم احلاسب وتقنية
املعلومات

متاح

متاح

9

ماجستري اآلداب يف األدب اإلجنليزي

اللغات االجنبية

اآلداب والعلوم
اإلنسانية

متاح

متاح

26

ماجستري إدارة االعمال التنفيذي

إدارة األعمال

إدارة األعمال

متاح

متاح

22

املاجستري يف احملاسبة

احملاسبة

إدارة األعمال

متاح

متاح

21

ماجستري العلوم يف اإلدارة اهلندسية

اهلندسة املدنية

اهلندسة

متاح

غري متاح

21

ماجستري العلوم يف هندسة الطاقة املتجددة

اهلندسة امليكانيكية
واهلندسة الكهربائية

اهلندسة

متاح

غري متاح

24

ماجستري العلوم يف االحياء الدقيقة الطبية

طب املختربات

العلوم الطبية
التطبيقية

متاح

متاح

25

ماجستري العلوم يف االحياء الدقيقة

األحياء

كلية العلوم واآلداب
ببلجرشي

متاح

متاح
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برامج املاجستري
 .2ماجستري اآلداب يف األدب اإلجنليزي
اآلداب والعلوم
الكلية التابع هلا
اإلنسانية
الربنامج
املدينة اجلامعية
مقر الدراسة للطالبات جممع الطالبات ببهر
مقر الدراسة للطالب
بالعقيق
من يوم األحد إىل يوم اخلميس (فرتة مسائية)
مواعيد الدراسة
إمجالي تكاليف الربنامج (توزع على أربعة فصول دراسية) حسب الساعات
اجملموع
املسجلة لكل فصل دراسي
مقررات دراسية +
 49500ريال
 33ساعة
رسالة املاجستري
 1500ريال للوحدة
مقررات دراسية +
الدراسية
 54000ريال
 36ساعة
مشروع حبثي
نوع الربنامج
برسوم دراسية
الشروط اخلاصة :
 .2التقدير املطلوب  :أال يقل تقدير املتقدم عن جيد.
 .1التخصص املطلوب  :أن يكون املتقدم حاصل على درجة البكالوريوس بنظام االنتظام الكلي يف
اللغة اإلجنليزية أو ما يعادهلا .
 .1اختبار اللغة اإلجنليزية  :أن حيصل املتقدم على درجة  5.5يف اختبار  IELTSأو ما يعادهلا .
 .4لغة التدريس  :اللغة االجنليزية.
القسم
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 .1ماجستري الرتبية يف املوهبة واإلبداع
الكلية التابع هلا
الربنامج
مقر الدراسة للطالبات جممع الطالبات ببهر
كلية الرتبية
مقر الدراسة للطالب
من يوم األحد إىل يوم اخلميس (فرتة مسائية)
مواعيد الدراسة
إمجالي تكاليف الربنامج (توزع على أربعة فصول دراسية) حسب الساعات
اجملموع
املسجلة لكل فصل دراسي
مقررات دراسية +
 49500ريال
 33ساعة
رسالة املاجستري
 1500ريال للوحدة
مقررات دراسية +
الدراسية
 54000ريال
 36ساعة
مشروع حبثي
نوع الربنامج
برسوم دراسية
الشروط اخلاصة :
 .2التقدير املطلوب  :أال يقل تقدير املتقدم عن جيد.
 .1التخصص املطلوب  :أن يكون املتقدم حاصل على درجة البكالوريوس يف مع االعداد الرتبوي
بنظام التكامل أو التتابع .
 .1لغة التدريس  :اللغة العربية.
القسم

الرتبية
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Ministry of Education
Albaha University
Deanship of Graduate Studies

عمادة الدراسات العليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ماجستري الرتبية يف املناهج وطرق التدريس
املناهج وطرق
الكلية التابع هلا
القسم
الرتبية
التدريس
الربنامج
مقر الدراسة للطالبات جممع الطالبات ببهر
كلية الرتبية
مقر الدراسة للطالب
من يوم األحد إىل يوم اخلميس (فرتة مسائية)
مواعيد الدراسة
إمجالي تكاليف الربنامج (توزع على أربعة فصول دراسية) حسب الساعات
اجملموع
املسجلة لكل فصل دراسي
مقررات دراسية +
 49500ريال
 33ساعة
رسالة املاجستري
 1500ريال للوحدة
مقررات دراسية +
الدراسية
 54000ريال
 36ساعة
مشروع حبثي
نوع الربنامج
برسوم دراسية
الشروط اخلاصة :
 .2التقدير املطلوب  :أال يقل تقدير املتقدم عن جيد.
 .1التخصص املطلوب  :أن يكون املتقدم حاصل على درجة البكالوريوس يف مع االعداد الرتبوي
بنظام التكامل أو التتابع .
 .1لغة التدريس  :اللغة العربية.
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الباحة
عمادة الدراسات العليا

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Albaha University
Deanship of Graduate Studies

عمادة الدراسات العليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4ماجستري الرتبية يف الرتبية البدنية
الكلية التابع هلا
الربنامج
غري متاح
مقر الدراسة للطالبات
كلية الرتبية
مقر الدراسة للطالب
من يوم األحد إىل يوم اخلميس (فرتة مسائية)
مواعيد الدراسة
الساعات
حسب
دراسية)
فصول
أربعة
على
إمجالي تكاليف الربنامج (توزع
اجملموع
املسجلة لكل فصل دراسي
مقررات دراسية +
 49500ريال
 33ساعة
رسالة املاجستري
 1500ريال للوحدة
مقررات دراسية +
الدراسية
 54000ريال
 36ساعة
مشروع حبثي
نوع الربنامج
برسوم دراسية
القسم

الرتبية

الرتبية البدنية

الشروط اخلاصة :
 .2التقدير املطلوب  :أال يقل تقدير املتقدم عن جيد.
 .1التخصص املطلوب :
 أن يكون املتقدم حاصل على درجة البكالوريوس يف مع االعداد الرتبوي بنظام التكامل أو التتابع . أن يكون ختصص املتقدم يف مرحلة البكالوريوس الرتبية البدنية أو ما يعادها . .1لغة التدريس  :اللغة العربية.
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الباحة
عمادة الدراسات العليا

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Albaha University
Deanship of Graduate Studies

عمادة الدراسات العليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5ماجستري الرتبية يف الرتبية الفنية
الكلية التابع هلا
الربنامج
مقر الدراسة للطالبات جممع الطالبات ببهر
كلية الرتبية
مقر الدراسة للطالب
من يوم األحد إىل يوم اخلميس (فرتة مسائية)
مواعيد الدراسة
إمجالي تكاليف الربنامج (توزع على أربعة فصول دراسية) حسب الساعات
اجملموع
املسجلة لكل فصل دراسي
مقررات دراسية +
 49500ريال
 33ساعة
رسالة املاجستري
 1500ريال للوحدة
مقررات دراسية +
الدراسية
 54000ريال
 36ساعة
مشروع حبثي
نوع الربنامج
برسوم دراسية
الشروط اخلاصة :
 .2التقدير املطلوب  :أال يقل تقدير املتقدم عن جيد.
 .1التخصص املطلوب :
 أن يكون املتقدم حاصل على درجة البكالوريوس يف مع االعداد الرتبوي بنظام التكامل أو التتابع . أن يكون ختصص املتقدم يف مرحلة البكالوريوس الرتبية الفنية أو ما يعادها . .1لغة التدريس  :اللغة العربية.
القسم

الرتبية

00

الرتبية الفنية

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الباحة
عمادة الدراسات العليا

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Albaha University
Deanship of Graduate Studies

عمادة الدراسات العليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6ماجستري الرتبية يف تكنولوجيا التعليم
الكلية التابع هلا
الربنامج
مقر الدراسة للطالبات جممع الطالبات ببهر
كلية الرتبية
مقر الدراسة للطالب
من يوم األحد إىل يوم اخلميس (فرتة مسائية)
مواعيد الدراسة
الساعات
حسب
دراسية)
فصول
أربعة
على
إمجالي تكاليف الربنامج (توزع
اجملموع
املسجلة لكل فصل دراسي
مقررات دراسية +
 49500ريال
 33ساعة
رسالة املاجستري
 1500ريال للوحدة
مقررات دراسية +
الدراسية
 54000ريال
 36ساعة
مشروع حبثي
نوع الربنامج
برسوم دراسية
الشروط اخلاصة :
 .2التقدير املطلوب  :أال يقل تقدير املتقدم عن جيد .
 .1التخصص املطلوب  :أن يكون املتقدم حاصل على درجة البكالوريوس يف مع االعداد الرتبوي
بنظام التكامل أو التتابع .
 .1لغة التدريس  :اللغة العربية.
القسم

الرتبية

02

تقنيات التعليم

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الباحة
عمادة الدراسات العليا

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Albaha University
Deanship of Graduate Studies

عمادة الدراسات العليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7ماجستري الرتبية يف القيادة الرتبوية
اإلدارة والتخطيط
الكلية التابع هلا
القسم
الرتبية
الرتبوي
الربنامج
مقر الدراسة للطالبات جممع الطالبات ببهر
كلية الرتبية
مقر الدراسة للطالب
من يوم األحد إىل يوم اخلميس (فرتة مسائية)
مواعيد الدراسة
الساعات
حسب
دراسية)
فصول
أربعة
على
إمجالي تكاليف الربنامج (توزع
اجملموع
املسجلة لكل فصل دراسي
مقررات دراسية +
 49500ريال
 33ساعة
رسالة املاجستري
 1500ريال للوحدة
مقررات دراسية +
الدراسية
 54000ريال
 36ساعة
مشروع حبثي
نوع الربنامج
برسوم دراسية
الشروط اخلاصة :
 .2التقدير املطلوب  :أال يقل تقدير املتقدم عن جيد .
 .1التخصص املطلوب  :أن يكون املتقدم حاصل على درجة البكالوريوس يف مع االعداد الرتبوي
بنظام التكامل أو التتابع .
 .1لغة التدريس  :اللغة العربية.
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الباحة
عمادة الدراسات العليا

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Albaha University
Deanship of Graduate Studies

عمادة الدراسات العليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8ماجستري إدارة االعمال التنفيذي
الكلية التابع هلا
الربنامج

القسم

إدارة االعمال

إدارة االعمال

املدينة اجلامعية
مقر الدراسة للطالب
بالعقيق
من يوم األحد إىل يوم اخلميس (فرتة مسائية)
مواعيد الدراسة
إمجالي تكاليف الربنامج (توزع على أربعة فصول دراسية) حسب الساعات
اجملموع
املسجلة لكل فصل دراسي
مقررات دراسية +
 1800ريال للوحدة
 64800ريال
 36ساعة
مشروع حبثي
الدراسية
نوع الربنامج
برسوم دراسية
الشروط اخلاصة :
 .2التقدير املطلوب  :أال يقل تقدير املتقدم عن جيد جدًا.
 .1التخصص املطلوب :
 أن يكون املتقدم حاصالً على شهادة البكالوريوس انتظامًا من جامعة معرتف بها من قبل وزارةالتعليم باململكة العربية السعودية يف مجيع ختصصات إدارة األعمال أو التخصصات اهلندسية أو
الطبية أو العلمية أو التخصصات األخرى.
 .1آلية املفاضلة :
(املعدل الرتاكمي  & 45%اختبار القدرات العامة للجامعيني  & 45%اخلربة يف اإلدارة
الوسطى وأعلى .)10%
 .4لغة التدريس  :اللغة العربية.

مقر الدراسة للطالبات جممع الطالبات ببهر

04

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الباحة
عمادة الدراسات العليا

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Albaha University
Deanship of Graduate Studies

عمادة الدراسات العليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9املاجستري يف احملاسبة
الكلية التابع هلا
الربنامج

القسم

إدارة االعمال

احملاسبة

املدينة اجلامعية
مقر الدراسة للطالب
بالعقيق
من يوم األحد إىل يوم اخلميس (فرتة مسائية)
مواعيد الدراسة
إمجالي تكاليف الربنامج (توزع على أربعة فصول دراسية) حسب الساعات
اجملموع
املسجلة لكل فصل دراسي
مقررات دراسية +
 1800ريال للوحدة
 64800ريال
 36ساعة
مشروع حبثي
الدراسية
نوع الربنامج
برسوم دراسية
الشروط اخلاصة :
 .2التقدير املطلوب  :أال يقل تقدير املتقدم عن جيد.
 .1التخصص املطلوب  :أن يكون املتقدم حاصل على درجة البكالوريوس يف احملاسبة أو ما يعادهلا .
 .1لغة التدريس  :اللغة العربية.

مقر الدراسة للطالبات جممع الطالبات ببهر
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الباحة
عمادة الدراسات العليا
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Ministry of Education
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Deanship of Graduate Studies

عمادة الدراسات العليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .26ماجستري العلوم يف األمن السيرباني
علوم احلاسب وتقنية
الكلية التابع هلا
املعلومات
الربنامج
ة
اجلامعي
املدينة
مقر الدراسة للطالبات جممع الطالبات ببهر
مقر الدراسة للطالب
بالعقيق
من يوم األحد إىل يوم اخلميس (فرتة مسائية)
مواعيد الدراسة
الساعات
حسب
دراسية)
فصول
أربعة
على
إمجالي تكاليف الربنامج (توزع
اجملموع
املسجلة لكل فصل دراسي
مقررات دراسية +
 59400ريال
 33ساعة
رسالة املاجستري
 1800ريال للوحدة
مقررات دراسية +
الدراسية
 64800ريال
 36ساعة
مشروع حبثي
نوع الربنامج
برسوم دراسية
الشروط اخلاصة :
 .2التقدير املطلوب  :أال يقل تقدير املتقدم عن جيد.
 .1التخصص املطلوب  :ان يكون املتقدم حاصل على درجة البكالوريوس يف أحد التخصصات
احلاسوبية (علوم احلاسب ،تقنية املعلومات ،نظم املعلومات ،هندسة احلاسبات ،هندسة الربجميات،
هندسة شبكات) او التخصصات املرتبطة بها ذات الطبيعة احلاسوبية بنظام االنتظام الكلي من أي
جامعة موصى بها من وزارة التعليم.
 .1اختبار اللغة اإلجنليزية :
 أن حيصل املتقدم على درجة  4يف اختبار  IELTSأو ما يعادهلا. يستثنى من شرط اللغة احلاصل على درجة البكالوريوس من دولة متحدثة باللغة اإلجنليزية. .4لغة التدريس  :اللغة االجنليزية.
القسم

06

هندسة وعلوم
احلاسب

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الباحة
عمادة الدراسات العليا

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Albaha University
Deanship of Graduate Studies

عمادة الدراسات العليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.22

ماجستري العلوم يف الذكاء االصطناعي
علوم احلاسب وتقنية
الكلية التابع هلا
املعلومات
الربنامج
اجلامعية
املدينة
مقر الدراسة للطالبات جممع الطالبات ببهر
مقر الدراسة للطالب
بالعقيق
من يوم األحد إىل يوم اخلميس (فرتة مسائية)
مواعيد الدراسة
الساعات
حسب
دراسية)
فصول
أربعة
على
إمجالي تكاليف الربنامج (توزع
اجملموع
املسجلة لكل فصل دراسي
مقررات دراسية +
 59400ريال
 33ساعة
رسالة املاجستري
 1800ريال للوحدة
مقررات دراسية +
الدراسية
 64800ريال
 36ساعة
مشروع حبثي
نوع الربنامج
برسوم دراسية
الشروط اخلاصة :
 .2التقدير املطلوب  :أال يقل تقدير املتقدم عن جيد.
 .1التخصص املطلوب  :ان يكون املتقدم حاصل على درجة البكالوريوس يف أحد التخصصات
احلاسوبية (علوم احلاسب ،تقنية املعلومات ،نظم املعلومات ،هندسة احلاسبات ،هندسة الربجميات،
هندسة شبكات) او التخصصات املرتبطة بها ذات الطبيعة احلاسوبية بنظام االنتظام الكلي من أي
جامعة موصى بها من وزارة التعليم.
 .1اختبار اللغة اإلجنليزية :
 أن حيصل املتقدم على درجة  4يف اختبار  IELTSأو ما يعادهلا. يستثنى من شرط اللغة احلاصل على درجة البكالوريوس من دولة متحدثة باللغة اإلجنليزية. .4لغة التدريس  :اللغة االجنليزية.
القسم

07

هندسة وعلوم
احلاسب

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الباحة
عمادة الدراسات العليا

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Albaha University
Deanship of Graduate Studies

عمادة الدراسات العليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.21

ماجستري العلوم األحياء الدقيقة
العلوم واآلداب
الكلية التابع هلا
ببلجرشي
الربنامج
مقر الدراسة للطالب كلية العلوم واآلداب مقر الدراسة للطالبات األقسام العلمية شطر
الطالبات ببلجرشي
ببلجرشي
من يوم األحد إىل يوم اخلميس (فرتة مسائية)
مواعيد الدراسة
الساعات
حسب
دراسية)
فصول
أربعة
على
إمجالي تكاليف الربنامج (توزع
اجملموع
املسجلة لكل فصل دراسي
مقررات دراسية +
 59400ريال
 33ساعة
رسالة املاجستري
 1800ريال للوحدة
مقررات دراسية +
الدراسية
 64800ريال
 36ساعة
مشروع حبثي
نوع الربنامج
برسوم دراسية
الشروط اخلاصة :
 .2التقدير املطلوب  :أال يقل تقدير املتقدم عن جيد.
 .1التخصص املطلوب  :أن يكون املتقدم حاصل على شهادة بكالوريوس العلوم يف األحياء أو ما
يعادهلا .
 .1اختبار اللغة اإلجنليزية :
 أن حيصل املتقدم على درجة  4يف اختبار  IELTSأو ما يعادهلا . يستثنى من شرط اللغة احلاصل على درجة البكالوريوس من دولة متحدثة باللغة اإلجنليزية. .4لغة التدريس  :اللغة االجنليزية.
القسم

08

األحياء

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الباحة
عمادة الدراسات العليا

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Albaha University
Deanship of Graduate Studies

عمادة الدراسات العليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .21ماجستري العلوم يف اإلدارة اهلندسية
الكلية التابع هلا
الربنامج

القسم

اهلندسة

اهلندسة املدنية

املدينة اجلامعية
مقر الدراسة للطالب
بالعقيق
من يوم األحد إىل يوم اخلميس (فرتة مسائية)
مواعيد الدراسة
الساعات
حسب
دراسية)
فصول
أربعة
على
إمجالي تكاليف الربنامج (توزع
اجملموع
املسجلة لكل فصل دراسي
مقررات دراسية +
 59400ريال
 33ساعة
رسالة املاجستري
 1800ريال للوحدة
مقررات دراسية +
الدراسية
 64800ريال
 36ساعة
مشروع حبثي
نوع الربنامج
برسوم دراسية
الشروط اخلاصة :
 .2التقدير املطلوب  :أال يقل تقدير املتقدم عن جيد .
 .1التخصص املطلوب  :أن يكون املتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس يف اهلندسة من اجلامعات
السعودية أو ما يعادهلا .
 .1اختبار اللغة اإلجنليزية :
 أن حيصل املتقدم على درجة  4.5يف اختبار  IELTSأو ما يعادهلا . يستثنى من شرط اللغة احلاصل على درجة البكالوريوس من دولة متحدثة باللغة اإلجنليزية. .4لغة التدريس  :اللغة االجنليزية.
مقر الدراسة للطالبات

09

غري متاح

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الباحة
عمادة الدراسات العليا

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Albaha University
Deanship of Graduate Studies

عمادة الدراسات العليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .24ماجستري العلوم يف الطاقة املتجددة
الكلية التابع هلا
الربنامج

القسم

اهلندسة

اهلندسة الكهربائية
اهلندسة امليكانيكية

املدينة اجلامعية
مقر الدراسة للطالب
بالعقيق
من يوم األحد إىل يوم اخلميس (فرتة مسائية)
مواعيد الدراسة
إمجالي تكاليف الربنامج (توزع على أربعة فصول دراسية) حسب الساعات
اجملموع
املسجلة لكل فصل دراسي
مقررات دراسية +
 59400ريال
 33ساعة
رسالة املاجستري
 1800ريال للوحدة
مقررات دراسية +
الدراسية
 64800ريال
 36ساعة
مشروع حبثي
نوع الربنامج
برسوم دراسية
الشروط اخلاصة :
 .2التقدير املطلوب  :أال يقل تقدير املتقدم عن جيد .
 .1التخصص املطلوب  :أن يكون املتقدم حاصل على درجة البكالوريوس يف ختصص (اهلندسة
الكهربائية أو اهلندسة امليكانيكية) من اجلامعات السعودية أو ما يعادهلا .
 .1اختبار اللغة اإلجنليزية :
 أن حيصل املتقدم على درجة  4.5يف اختبار  IELTSأو ما يعادهلا . يستثنى من شرط اللغة احلاصل على درجة البكالوريوس من دولة متحدثة باللغة اإلجنليزية. .4لغة التدريس  :اللغة االجنليزية.
مقر الدراسة للطالبات

21

غري متاح

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الباحة
عمادة الدراسات العليا

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Albaha University
Deanship of Graduate Studies

عمادة الدراسات العليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .25ماجستري العلوم يف األحياء الدقيقة الطبية
العلوم الطبية
الكلية التابع هلا
التطبيقية
الربنامج
املدينة اجلامعية
مقر الدراسة للطالبات جممع الطالبات ببهر
مقر الدراسة للطالب
بالعقيق
من يوم األحد إىل يوم اخلميس (فرتة مسائية)
مواعيد الدراسة
إمجالي تكاليف الربنامج (توزع على أربعة فصول دراسية) حسب الساعات
اجملموع
املسجلة لكل فصل دراسي
مقررات دراسية +
 59400ريال
 33ساعة
رسالة املاجستري
 1800ريال للوحدة
مقررات دراسية +
الدراسية
 64800ريال
 36ساعة
مشروع حبثي
نوع الربنامج
برسوم دراسية
الشروط اخلاصة :
 .2التقدير املطلوب  :أال يقل تقدير املتقدم عن جيد.
 .1التخصص املطلوب  :أن يكون املتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس يف إحدى ختصصات العلوم
الطبية التطبيقية أو ما يعادهلا .
 .1اختبار اللغة اإلجنليزية :
 أن حيصل املتقدم على درجة  4.5يف اختبار  IELTSأو ما يعادهلا . يستثنى من شرط اللغة احلاصل على درجة البكالوريوس من دولة متحدثة باللغة اإلجنليزية. .4لغة التدريس  :اللغة االجنليزية.
القسم
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طب املختربات

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الباحة
عمادة الدراسات العليا

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Albaha University
Deanship of Graduate Studies

عمادة الدراسات العليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعليمات هامة :
يكون التقديم على برامج الدراسات العليا جبامعة الباحة الكرتونياً عرب بوابة القبول .
عند تعبئة الطلب يتعهد املتقدم مبا يلي :
 -2صحة املعلومات املدخلة يف الطلب االلكرتوني ويف حالة وجود أي خطأ يف البيانات سوف يكون الطلب
الغيًا حتى بعد ظهور نتيجة القبول أو حتى بعد بدء الدراسة ويطبق النظام يف مثل هذه احلالة.
 -1استيفاء مجيع شروط القبول بهذا الربنامج .
 -1رفع مجيع املستندات على صيغة  pdfوذلك لكل مستند يف مكانة املخصص.
 -4عدم تأكيد الطلب يف الفرتة احملددة يعين الغاء طلب تقديم االلتحاق باجلامعة.
 -5ال حيق املطالبة بتغيري الربنامج أو تغيري املعلومات أو املرفقات بعد تأكيد الطلب .
 -6إحضار أصول مجيع املستندات اليت مت إرفاقها لغرض مطابقتها مع األصل ويف حال عدم احضارها يف
الفرتة احملددة حيق للجامعة إلغاء القبول يف الربنامج .
 -7حيق للجامعة عدم فتح برنامج املاجستري إذا كان عدد املقبولني أقل من احلد األدنى الذي حتدده
اجلامعة.
 -8ال حيق املطالبة بتحويل القبول ويتحمل املتقدم اختيار التخصص والربنامج ومقر الدراسة .
 -9حيق جلامعة الباحة التحقيق واحلصول على أي بيانات خاصة ترى اجلامعة ضرورة احلصول عليها
من اجلهات املختصة لغرض التقديم للجامعة .
 -26ال جيوز للطالب امللتحق باي برنامج دراسات عليا أن يلتحق يف الوقت نفسه بأي برنامج آخر.
 -22بعد تقديم الطلب يتم متابعة طلب القبول عن طريق البوابة حلني ظهور نتائج الرتشيح النهائية.
 -21يتعهد املتقدم بدفع الرسوم املالية املقررة يف حال القبول للدراسة يف الربنامج بشكل منتظم دون تأخري
(بداية كل فصل دراسي).
 -21يتعهد املتقدم بإحضار موافقة جهة العمل إذا كان موظفا بعد قبوله النهائي يف الربنامج.
 -24االلتزام باخلطة الدراسية للربنامج.
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Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Albaha University
Deanship of Graduate Studies

عمادة الدراسات العليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسائل التواصل مع عمادة الدراسات العليا:
يف حال وجود أي استفسار
يرجى التواصل مع عمادة الدراسات العليا
اهلاتف 0177257700 :
حتويلة15334 – 15337 – 15331 – 15333 :
الربيد االلكرتوني للرد على االستفسارات
qa.dgs@bu.edu.sa
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