دليل القبول لبرامج الماجستير
للعام الجامعي 4111 / 4113هـ
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الشروط العامة :
 .1أن يكون المتقدم سعوديا ً أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان
من غير السعوديين أو لديه اقامة نظامية.
 .2أن يكون المتقدم حاصالً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو
من جامعة أخرى معترف بها.
 .3ان يكون حسن السيرة والسلوك والئق طبياً.
 .4أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.
 .5معادلة الشهادة الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية.
 .6سداد الرسوم الدراسية.

الشروط الخاصة :
االلتزام بالشروط الخاصة الموضحة في كل برنامج حسب الجداول
المرفقة ( الصفحات من  7إلى )12

المستندات المطلوب ارفاقها عند تقديم الطلب:
 .1وثيقة التخرج.
 .2السجل االكاديمي.
 .3تزكيتين علميتين.
 .4الهوية الوطنية (اإلقامة لغير السعوديين).
 .5نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيين.
 .6نتيجة اختبار اللغة اإلنجليزية (حسب الشروط الخاصة للبرنامج).

3

وزن التقديرات :
التقدير

مجموع المعدل من  4مجموع المعدل من 5

مجموع المعدل من 100

ممتاز

من  3.5إلى 4.0

من  4.5إلى 5.0

من  90إلى 100

جيد جدا ً

من  2.75إلى أقل من 3.5

من  3.75إلى أقل من 4.5

من  80إلى أقل من 90

جيد

من  1.75إلى أقل من 2.75

من  2.75إلى أقل من 3.75

من  70إلى أقل من 80

آلية المفاضلة لبرامج الماجستير :
 المعدل التراكمي .60%
 اختبار القدرات العامة للجامعيين . 40%

شرط اختبار القدرات العامة للجامعيين :
أداء اختبار القدرات للجامعيين

(صالحية االختبار خمس سنوات)

شرط اللغة اإلنجليزية:
تعتمد جامعة الباحة للتقدم للدراسات العليا اختبارات اللغة اإلنجليزية
المعتمدة عالميا ً وهي كما يلي:
 -2اختبار التوفل ( IBTصالحية االختبار سنتين).
 -1اختبار التوفل ( PBTصالحية االختبار سنتين).
 -3اختبار كفايات اللغة اإلنجليزية ( STEPصالحية االختبار ثالث
سنوات).
 -4اختبار ( IELTSصالحية االختبار سنتين).
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الدرجات المعادلة الختبار اللغة االنجليزية:
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

5

قائمة ببرامج الماجستير المتاحة

ت

اسم البرنامج

القسم

الكلية

القبول في البرنامج
الطالب

الطالبات

2

ماجستير التربية في الموهبة واالبداع

التربية الخاصة

التربية

متاح

متاح

2

ماجستير التربية في المناهج وطرق
التدريس

المناهج وطرق
التدريس

التربية

متاح

متاح

3

ماجستير التربية في التربية البدنية

التربية البدنية

التربية

متاح

غير متاح

4

ماجستير التربية في التربية الفنية

التربية الفنية

التربية

متاح

متاح

5

ماجستير التربية في تكنولوجيا التعليم

تقنيات التعليم

التربية

متاح

متاح

6

ماجستير التربية في القيادة التربوية

اإلدارة والتخطيط
التربوي

التربية

متاح

متاح

7

ماجستير العلوم في االمن السيبراني

هندسة وعلوم
الحاسب

علوم الحاسب
وتقنية المعلومات

متاح

متاح

8

ماجستير العلوم في الذكاء االصطناعي

هندسة وعلوم
الحاسب

علوم الحاسب
وتقنية المعلومات

متاح

متاح

9

ماجستير اآلداب في األدب اإلنجليزي

اللغات االجنبية

اآلداب والعلوم
اإلنسانية

متاح

متاح

21

ماجستير إدارة االعمال التنفيذي

إدارة األعمال

إدارة األعمال

متاح

متاح

22

الماجستير في المحاسبة

المحاسبة

إدارة األعمال

متاح

متاح

22

ماجستير العلوم في اإلدارة الهندسية

الهندسة المدنية

الهندسة

متاح

غير متاح

23

ماجستير العلوم في هندسة الطاقة
المتجددة

الهندسة الكهربائية
و الهندسة الميكانيكية

الهندسة

متاح

غير متاح

24

ماجستير العلوم في االحياء الدقيقة
الطبية

طب المختبرات

العلوم الطبية
التطبيقية

متاح

متاح

25

ماجستير العلوم في االحياء الدقيقة

األحياء

كلية العلوم واآلداب
ببلجرشي

متاح

متاح

6

برامج الماجستير
 .2ماجستير اآلداب في األدب اإلنجليزي
الكلية التابع لها
البرنامج

اآلداب والعلوم
اإلنسانية

القسم

اللغات األجنبية

مقر الدراسة للطالب

المدينة الجامعية
بالعقيق

مقر الدراسة
للطالبات

مجمع الطالبات ببهر

مواعيد الدراسة

من يوم األحد إلى يوم الخميس (فترة مسائية)

نوع البرنامج

برنامج مدفوع

الشروط الخاصة :
 .2التقدير المطلوب  :أال يقل تقدير المتقدم عن جيد جدا ً .
 .2التخصص المطلوب  :أن يكون المتقدم حاصل على درجة
البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية (انتظام) أو ما يعادلها .
 .3لغة التدريس  :اللغة اإلنجليزية .
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 .2ماجستير التربية في الموهبة واإلبداع
الكلية التابع لها
البرنامج

التربية

القسم

التربية الخاصة

مقر الدراسة للطالب

المدينة الجامعية
بالعقيق

مقر الدراسة
للطالبات

مجمع الطالبات ببهر

مواعيد الدراسة

من يوم األحد إلى يوم الخميس (فترة مسائية)

نوع البرنامج

برنامج مدفوع

الشروط الخاصة :
 .2التقدير المطلوب  :أال يقل تقدير المتقدم عن جيد .
 .2التخصص المطلوب  :أن يكون المتقدم حاصل على درجة
البكالوريوس مع االعداد التربوي بنظام التكامل أو التتابع .
 .3لغة التدريس  :اللغة العربية .
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 .3ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس
الكلية التابع لها
البرنامج

التربية

القسم

المناهج وطرق
التدريس

مقر الدراسة للطالب

المدينة الجامعية
بالعقيق

مقر الدراسة
للطالبات

مجمع الطالبات ببهر

مواعيد الدراسة

من يوم األحد إلى يوم الخميس (فترة مسائية)

نوع البرنامج

برنامج مدفوع

الشروط الخاصة :
 .2التقدير المطلوب  :أال يقل تقدير المتقدم عن جيد .
 .2التخصص المطلوب  :أن يكون المتقدم حاصل على درجة
البكالوريوس مع االعداد التربوي بنظام التكامل أو التتابع .
 .3لغة التدريس  :اللغة العربية .
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 .4ماجستير التربية في التربية البدنية
الكلية التابع لها
البرنامج

التربية

القسم

التربية البدنية

مقر الدراسة للطالب

المدينة الجامعية
بالعقيق

مقر الدراسة
للطالبات

غير متاح

مواعيد الدراسة

من يوم األحد إلى يوم الخميس (فترة مسائية)

نوع البرنامج

برنامج مدفوع

الشروط الخاصة :
 .2التقدير المطلوب  :أال يقل تقدير المتقدم عن جيد .
 .2التخصص المطلوب :
 أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس مع االعداد التربويبنظام التكامل أو التتابع.
 أن يكون تخصص المتقدم في مرحلة البكالوريوس التربية البدنية أو مايعادها .
 .3لغة التدريس  :اللغة العربية .
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 .5ماجستير التربية في التربية الفنية
الكلية التابع لها
البرنامج

التربية

القسم

التربية الفنية

مقر الدراسة للطالب

المدينة الجامعية
بالعقيق

مقر الدراسة
للطالبات

مجمع الطالبات ببهر

مواعيد الدراسة

من يوم األحد إلى يوم الخميس (فترة مسائية)

نوع البرنامج

برنامج مدفوع

الشروط الخاصة :
 .2التقدير المطلوب  :أال يقل تقدير المتقدم عن جيد .
 .2التخصص المطلوب :
 أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس مع االعداد التربويبنظام التكامل أو التتابع.
 أن يكون تخصص المتقدم في مرحلة البكالوريوس التربية الفنية أو مايعادها .
 .3لغة التدريس  :اللغة العربية .
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 .6ماجستير التربية في تكنولوجيا التعليم
الكلية التابع لها
البرنامج

التربية

القسم

تقنيات التعليم

مقر الدراسة للطالب

المدينة الجامعية
بالعقيق

مقر الدراسة
للطالبات

مجمع الطالبات ببهر

مواعيد الدراسة

من يوم األحد إلى يوم الخميس (فترة مسائية)

نوع البرنامج

برنامج مدفوع

الشروط الخاصة :
 .2التقدير المطلوب  :أال يقل تقدير المتقدم عن جيد .
 .2التخصص المطلوب  :أن يكون المتقدم حاصل على درجة
البكالوريوس مع االعداد التربوي بنظام التكامل أو التتابع .
 .3لغة التدريس  :اللغة العربية .
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 .7ماجستير التربية في القيادة التربوية
الكلية التابع لها
البرنامج

التربية

القسم

اإلدارة والتخطيط
التربوي

مقر الدراسة للطالب

المدينة الجامعية
بالعقيق

مقر الدراسة
للطالبات

مجمع الطالبات ببهر

مواعيد الدراسة

من يوم األحد إلى يوم الخميس (فترة مسائية)

نوع البرنامج

برنامج مدفوع

الشروط الخاصة :
 .2التقدير المطلوب  :أال يقل تقدير المتقدم عن جيد .
 .2التخصص المطلوب  :أن يكون المتقدم حاصل على درجة
البكالوريوس مع االعداد التربوي بنظام التكامل أو التتابع .
 .3لغة التدريس  :اللغة العربية .
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 .8ماجستير إدارة االعمال التنفيذي
الكلية التابع لها
البرنامج

إدارة االعمال

القسم

إدارة االعمال

مقر الدراسة للطالب

المدينة الجامعية
بالعقيق

مقر الدراسة
للطالبات

مجمع الطالبات ببهر

مواعيد الدراسة

من يوم األحد إلى يوم الخميس (فترة مسائية)

نوع البرنامج

برنامج مدفوع

الشروط الخاصة :
 .2التقدير المطلوب  :أال يقل تقدير المتقدم عن جيد .
 .2التخصص المطلوب :
 أن يكون المتقدم حاصالً على شهادة البكالوريوس بنظام االنتظام الكليفي أحد تخصصات إدارة األعمال أو التخصصات الطبية والهندسية
والعلمية أو ما يعادلها.
 يشترط لقبول أصحاب التخصصات األخرى توفر خبرة ال تقل عنسنتين في اإلدارة الوسطى او أعلى .
 .3لغة التدريس  :اللغة العربية.
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 .9الماجستير في المحاسبة
الكلية التابع لها
البرنامج

إدارة االعمال

القسم

المحاسبة

مقر الدراسة للطالب

المدينة الجامعية
بالعقيق

مقر الدراسة
للطالبات

مجمع الطالبات ببهر

مواعيد الدراسة

من يوم األحد إلى يوم الخميس (فترة مسائية)

نوع البرنامج

برنامج مدفوع

الشروط الخاصة :
 .2التقدير المطلوب  :أال يقل تقدير المتقدم عن جيد.
 .2التخصص المطلوب  :أن يكون المتقدم حاصل على درجة
البكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها .
 .3لغة التدريس  :اللغة العربية .

25

 .21ماجستير العلوم في األمن السيبراني
الكلية التابع لها
البرنامج

علوم الحاسب وتقنية
المعلومات

القسم

هندسة وعلوم
الحاسب

مقر الدراسة للطالب

المدينة الجامعية
بالعقيق

مقر الدراسة
للطالبات

مجمع الطالبات ببهر

مواعيد الدراسة

من يوم األحد إلى يوم الخميس (فترة مسائية)

نوع البرنامج

برنامج مدفوع

الشروط الخاصة :
 .2التقدير المطلوب  :أال يقل تقدير المتقدم عن جيد في مرحلة
البكالوريوس .
 .2التخصص المطلوب  :ان يكون المتقدم حاصل على درجة
البكالوريوس في أحد التخصصات الحاسوبية (علوم الحاسب ،تقنية
المعلومات ،نظم المعلومات ،هندسة الحاسبات ،هندسة البرمجيات،
هندسة شبكات) او التخصصات المرتبطة بها ذات الطبيعة الحاسوبية
بنظام االنتظام الكلي من أي جامعة موصى بها من وزارة التعليم .
 .4لغة التدريس  :اللغة اإلنجليزية .
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 .22ماجستير العلوم في الذكاء االصطناعي
الكلية التابع لها
البرنامج

علوم الحاسب وتقنية
المعلومات

القسم

هندسة وعلوم
الحاسب

مقر الدراسة للطالب

المدينة الجامعية
بالعقيق

مقر الدراسة
للطالبات

مجمع الطالبات ببهر

مواعيد الدراسة

من يوم األحد إلى يوم الخميس (فترة مسائية)

نوع البرنامج

برنامج مدفوع

الشروط الخاصة :
 .2التقدير المطلوب  :أال يقل تقدير المتقدم عن جيد في مرحلة
البكالوريوس .
 .2التخصص المطلوب  :ان يكون المتقدم حاصل على درجة
البكالوريوس في أحد التخصصات الحاسوبية (علوم الحاسب ،تقنية
المعلومات ،نظم المعلومات ،هندسة الحاسبات ،هندسة البرمجيات،
هندسة شبكات) او التخصصات المرتبطة بها ذات الطبيعة الحاسوبية
بنظام االنتظام الكلي من أي جامعة موصى بها من وزارة التعليم .
 .4لغة التدريس  :اللغة اإلنجليزية .
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 .22ماجستير العلوم في األحياء الدقيقة
الكلية التابع لها
البرنامج

العلوم واآلداب
ببلجرشي

القسم

األحياء

مقر الدراسة للطالب

كلية العلوم واآلداب
ببلجرشي

مقر الدراسة
للطالبات

األقسام العلمية شطر
الطالبات ببلجرشي

مواعيد الدراسة

من يوم األحد إلى يوم الخميس (فترة مسائية)

نوع البرنامج

برنامج مدفوع

الشروط الخاصة :
 .2التقدير المطلوب  :أال يقل تقدير المتقدم عن جيد .
 .2التخصص المطلوب  :أن يكون المتقدم حاصل على شهادة بكالوريوس
العلوم في األحياء أو ما يعادلها .
 .3لغة التدريس  :اللغة اإلنجليزية .
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 .23ماجستير العلوم في اإلدارة الهندسية
الكلية التابع لها
البرنامج

الهندسة

القسم

الهندسة المدنية

مقر الدراسة للطالب

المدينة الجامعية
بالعقيق

مقر الدراسة
للطالبات

غير متاح

مواعيد الدراسة

من يوم األحد إلى يوم الخميس (فترة مسائية)

نوع البرنامج

برنامج مدفوع

الشروط الخاصة :
 .2التقدير المطلوب  :أال يقل تقدير المتقدم عن جيد .
 .2التخصص المطلوب  :أن يكون المتقدم حاصل على شهادة
البكالوريوس في الهندسة من الجامعات السعودية أو ما يعادلها .
 .3اختبار اللغة اإلنجليزية :
 أن يحصل المتقدم على درجة  4في اختبار  IELTSأو ما يعادلها. يستثنى من شرط اللغة الحاصل على درجة البكالوريوس من دولةمتحدثة باللغة اإلنجليزية.
 .4لغة التدريس  :اللغة اإلنجليزية .
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 .24ماجستير العلوم في هندسة الطاقة المتجددة
الهندسة الكهربائية

الكلية التابع لها
البرنامج

الهندسة

القسم

مقر الدراسة للطالب

المدينة الجامعية
بالعقيق

مقر الدراسة
للطالبات

الهندسة الميكانيكية
غير متاح

مواعيد الدراسة

من يوم األحد إلى يوم الخميس (فترة مسائية)

نوع البرنامج

برنامج مدفوع

الشروط الخاصة :
 .2التقدير المطلوب  :أال يقل تقدير المتقدم عن جيد .
 .2التخصص المطلوب  :أن يكون المتقدم حاصل على درجة
البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكهربائية أو الهندسة الميكانيكية)
من الجامعات السعودية أو ما يعادلها .
 .3اختبار اللغة اإلنجليزية :
 أن يحصل المتقدم على درجة  4في اختبار  IELTSأو ما يعادلها. يستثنى من شرط اللغة الحاصل على درجة البكالوريوس من دولةمتحدثة باللغة اإلنجليزية.
 .4لغة التدريس  :اللغة اإلنجليزية .
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 .25ماجستير العلوم في األحياء الدقيقة الطبية
الكلية التابع لها
البرنامج

العلوم الطبية
التطبيقية

القسم

طب المختبرات

مقر الدراسة للطالب

المدينة الجامعية
بالعقيق

مقر الدراسة
للطالبات

مجمع الطالبات ببهر

مواعيد الدراسة

من يوم األحد إلى يوم الخميس (فترة مسائية)

نوع البرنامج

برنامج مدفوع

الشروط الخاصة :
 .2التقدير المطلوب  :أال يقل تقدير المتقدم عن جيد .
 .2التخصص المطلوب  :أن يكون المتقدم حاصل على شهادة
البكالوريوس في إحدى تخصصات العلوم الطبية التطبيقية أو ما يعادلها .
 .3اختبار اللغة اإلنجليزية :
 أن يحصل المتقدم على درجة  4.5في اختبار  IELTSأو ما يعادلها. يستثنى من شرط اللغة الحاصل على درجة البكالوريوس من دولةمتحدثة باللغة اإلنجليزية.
 .4لغة التدريس  :اللغة اإلنجليزية .
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الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا (الماجستير)
ت

اسم البرنامج

الرسوم الدراسية للبرنامج
(مسار الرسالة)
المبلغ اإلجمالي (لاير)

الرسوم الدراسية للبرنامج
(مسار المشروع)
المبلغ اإلجمالي (لاير)

2

ماجستير التربية في الموهبة واالبداع

 49511لاير

 54111لاير

2

ماجستير التربية في المناهج وطرق
التدريس

 49511لاير

3

ماجستير التربية في التربية البدنية

 49511لاير

 54111لاير

4

ماجستير التربية في التربية الفنية

 49511لاير

 54111لاير

5

ماجستير التربية في تكنولوجيا التعليم

 49511لاير

 54111لاير

6

ماجستير التربية في القيادة التربوية

 49511لاير

 54111لاير

7

ماجستير اآلداب في األدب اإلنجليزي

 49511لاير

 54111لاير

8

ماجستير إدارة االعمال التنفيذي

-

 64811لاير

9

الماجستير في المحاسبة

-

 64811لاير
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ماجستير العلوم في االمن السيبراني

 59411لاير

 64811لاير

22

ماجستير العلوم في الذكاء االصطناعي

 59411لاير

 64811لاير

22

ماجستير العلوم في اإلدارة الهندسية

 59411لاير

 64811لاير

23

ماجستير العلوم في هندسة الطاقة المتجددة

 59411لاير

 64811لاير

24

ماجستير العلوم في االحياء الدقيقة الطبية

 59411لاير

 64811لاير

25

ماجستير العلوم في االحياء الدقيقة

 59411لاير

 64811لاير

 54111لاير

ملحوظة  :يوزع المبلغ اإلجمالي للبرنامج على شكل دفعات بحيث يتم دفع رسوم كل فصل
قبل بداية الفصل الدراسي حسب اإلعالن عن ذلك في حينه ( الدفع الكترونيا).
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تعليمات هامة :
يتم التقديم على برامج الدراسات العليا بجامعة الباحة الكترونيا ً عبر بوابة القبول.
عند تعبئة الطلب يتعهد المتقدم بما يلي:
 -2صحة المعلومات المدخلة في الطلب االلكتروني وفي حالة وجود أي خطأ في
البيانات سوف يكون الطلب الغيًا حتى بعد ظهور نتيجة القبول أو حتى بعد بدء
الدراسة ويطبق النظام في مثل هذه الحالة.
 -1استيفاء جميع شروط القبول بهذا البرنامج.
 -3رفع جميع المستندات على صيغة  pdfوذلك لكل مستند في مكانة المخصص.
 -4عدم تأكيد الطلب في الفترة المحددة يعني الغاء طلب تقديم االلتحاق بالجامعة.
 -5ال يحق المطالبة بتغيير البرنامج أو تغيير المعلومات أو المرفقات بعد تأكيد
الطلب.
 -6إحضار أصول جميع المستندات التي تم إرفاقها لغرض مطابقتها مع األصل
وفي حال عدم احضارها في الفترة المحددة يحق للجامعة إلغاء القبول في
البرنامج.
 -7يحق للجامعة عدم فتح برنامج الماجستير إذا كان عدد المقبولين أقل من الحد
األدنى الذي تحدده الجامعة.
 -8ال يحق المطالبة بتحويل القبول ويتحمل المتقدم اختيار التخصص والبرنامج
ومقر الدراسة.
 -9يحق لجامعة الباحة التحقق والحصول على أي بيانات خاصة ترى الجامعة
ضرورة الحصول عليها من الجهات المختصة لغرض التقديم للجامعة.
 -21ال يجوز للطالب الملتحق باي برنامج دراسات عليا أن يلتحق في الوقت نفسه
بأي برنامج آخر.
 -22بعد تقديم الطلب يتم متابعة طلب القبول عن طريق البوابة لحين ظهور نتائج
الترشيح النهائية.
 -21يتعهد المتقدم بدفع الرسوم المالية المقررة في حال القبول للدراسة في البرنامج
بشكل منتظم دون تأخير (بداية كل فصل دراسي).
 -23يتعهد المتقدم بإحضار موافقة جهة العمل إذا كان موظفا بعد قبوله النهائي في
البرنامج.
 -24االلتزام بالخطة الدراسية للبرنامج.
 -25تسجيل المقررات الدراسية في الوقت المحدد حسب اإلعالن لكل فصل دراسي
تالفيا لطي القيد.
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وسائل التواصل مع عمادة الدراسات العليا
في حال وجود أي استفسار
يرجى التواصل مع عمادة الدراسات العليا

البريد االلكتروني للرد على كافة االستفسارات

qa.dgs@bu.edu.sa
الهاتف 0177257700 :
تحويلة15334 – 15337 – 15331 – 15333 :
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