
 

 

 .سعودشروط التقديم لبرامج الدراسات العليا للكليات الصحية بجامعة الملك  أوال:

 .العلياشروط القبول في الالئحة الموحدة للدراسات  ثانيا: 

  :شروط القبول لألقسام ثالثا:

 

 القسم

 

 البرامج

 

 التخصص

 

 الشروط

 تغذية سريرية )إكلينيكية(. ماجستير المجتمع علوم صحة

 

ة التغذيالحصول على درجة البكالوريوس في 

السريرية من جامعة الملك سعود أو أي جامعة 

وبنظام  وزارة التعليم من أخرى موصى بها

االنتظام الكامل، وتكون اللغة اإلنجليزية هي 

 لغة الدراسة المعتمدة.

إكمال فترة االمتياز في مجال التغذية السريرية 

 قبل البدء بالبرنامج.

الحصول على التصنيف والتسجيل المهني من 

الهيئة العامة للتخصصات الصحية في مجال 

 التغذية السريرية قبل البدء بالبرنامج.

أال يقل التقدير عن )جيد مرتفع( وبمعدل 

 ( . 3من  52.3تراكمي ال يقل عن ) 

( 35حصول المتقدم على درجة ال تقل عن )

-TOEFLفي اختبار التوفل على اإلنترنت )

IBTاألخرى. ( أو ما يعادله في اختبارات اللغة 

 اجتياز االختبار التحريري الذي يعقده القسم.

 ماجستير علوم المختبرات اإلكلينيكية

 الكيمياء الحيوية الطبية.

 أمراض الدم والمصول.

 األحياء الدقيقة الطبية.

 

أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة 

البكالوريوس في علوم المختبرات من جامعة 

موصى بها  أي جامعة أخرى الملك سعود أو

بشرط أال يقل المعدل  من وزارة التعليم

 ( .3من  52.3التراكمي للمتقدمين عن )

 اجتياز االختبار التحريري.

 إكمال فترة االمتياز في مجال المختبرات.

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/519
https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/848


 

 القسم

 

 البرامج

 

 التخصص

 

 الشروط

( في اختبار 35الحصول على درجة ال تقل عن )

 ( أو ماTOEFL-IBTالتوفل على االنترنت )

 يعادلها .

 العالج الطبيعي. ماجستير التأهيل الصحي

 

أن يكون المتقدم حاصاًل على شهادة 

البكالوريوس في تخصص )العالج الطبيعي( 

بنظام )االنتظام( من جامعة الملك سعود أو أي 

 . جامعة أخرى موصى بها من وزارة التعليم

( أو ما يعادله، 3/523أال يقل معدل المتقدم عن )

رحلة م وأال يقل تقديره بمقررات التخصص في

 البكالوريوس عن )جيد جدًا(.

أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة ال تقل عن 

درجة( في اختبار التوفل على اإلنترنت  53)

(TOEFL-IBT.أو ما يعادله ) 

 الخبرة العملية لمدة سنة بعد فترة االمتياز.

( على %53أن يحقق المتقدم نسبة ال تقل عن)

ا التي يجريهاألقل في الوزن الكلي للمنافسة 

القسم قبل االلتحاق بالبرنامج وحسب المقاعد 

 المتاحة بالقسم.

 العلوم في البصريات ماجستير البصريات

 

حصول المتقدم على درجة البكالوريوس بنظام 

أي جامعة  )االنتظام( من جامعة الملك سعود أو

بتقدير ال  أخرى موصى بها من وزارة التعليم

 ( .3من  52.3) يقل عن جيد مرتفع

أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة ال تقل عن 

( في اختبار التوفل على اإلنترنت 53)

(TOEFL-IBT ) .أو ما يعادلها 

 العلوم في العلوم اإلشعاعية ماجستير العلوم اإلشعاعية

 

 

أن يكون المتقدم حاصل على درجة 

البكالوريوس في العلوم اإلشعاعية بنظام 

الملك سعود أو أي جامعة )االنتظام( من جامعة 

   بتقدير ال  أخرى موصى بها من وزارة التعليم



 

 القسم

 

 البرامج

 

 التخصص

 

 الشروط

( أو 3من  52.3قل عن )جيد جدًا( وبمعدل )ي

 ما يعادلها.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة خبرة 

حديثة لمدة ال تقل عن سنتين من العمل في 

 مجال التخصص الدقيق في العلوم اإلشعاعية.

درجة ال تقل عن أن يكون المتقدم حاصل على 

( درجة في اختبار التوفل على اإلنترنت 53)

 أو ما يعادلها.

اجتياز االختبار التحريري بما ال يقل عن 

(56%.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


