مـقـدمـة
عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة ..
ترح��ب بك��م عم��ادة الدرا�س��ات العلي��ا بجامع��ة ج��ازان ،وي��سرها �أن تق��دم ه��ذا الدلي��ل وال��ذي
يعر���ض تعريف��ا ً خمت��صرا ً لربام��ج الدرا�س��ات العلي��ا و��شروط القب��ول وامل�س��تندات املطل��وب
�إرفاقه��ا ح�ين تقدمي طل��ب القبول ،و�إنن��ا �إذ نقدم ه��ذا الدليل لأبنائن��ا طالب وطالبات الدرا�س��ات

العلي��ا للإ�س��تفادة من��ه ،ولك��ي يجدون في��ه ما يفيده��م يف درا�س��تهم ولتحقي��ق طموحاتهم

العلمي��ة ،وملزي��د م��ن التفا�صي��ل الدخ��ول ملوق��ع عم��ادة الدرا�س��ات العلي��ا بجامع��ة ج��ازان.

�أهم املعلومات للتقدمي على برامج الدرا�سات العليا
يـبـد�أ الـتـقـدمي عـلـى بـوابـة الـقـبـول الإلـكـرتونـيـة
( الدكتوراه  -املاج�ستري  -الدبلوم العايل )
الأربعاء ١٤٤٣ / ١١ / ٢٣هـ املوافق

 ٢٠٢٢/ ٠٦ /٢٢م

�إىل الأحد ١٤٤٣ /١٢ / ٠٤هـ املوافق

 ٢٠٢٢ /٠٧ / ٠٣م

 -1التقدمي متاح عرب البوابة الإلكرتونية وخالل الفرتة املحددة لربامج الدرا�سات العليا ولن ي�ستقبل �أي طلب ورقي �أو �أي
طلب بعد انتهاء فرتة التقدمي .

 -2هذا التقدمي خا�ص لل�سعوديني ويعتمد على رقم ال�سجل املدين للمتقدم .

 -3يجب على املتقدم  /ـة دفع ر�سوم التقدمي (  ٢٣٠مئتي وثالثني رياال ً ) �شامل قيمة ال�رضيبة امل�ضافة

وهي ر�سوم غري م�سرتدة  ،يتم �سداداها عن طريق نظام الدفع الإلكرتوين  ،ولن يتم النظر يف �أي طلب
مل ي�سدد ر�سوم التقدمي .

 -4يجب حتقيق جميع �رشوط القبول املعلن عنها لكل برنامج خالل فرتة التقدمي على البوابة الإلكرتونية مبا يف ذلك
اختبارات القدرات العامة للجامعيني واختبارات اللغة الإجنليزية .

 -5ال يقبل اختبار القدرات العامة للجامعيني بعد م�ضي خم�س �سنوات من تاريخ االختبار وال تقبل اختبارات اللغة
الإجنليزية بعد م�ضي �سنتني للتوفل والآيلت�س  ،وثالث �سنوات للكفايات من تاريخ االختبار .

 - 6يقوم املتقدم  /ـة بتحميل جميع امل�ستندات يف ملف واحد ب�صيغة (. )PDF

 - 7ميكن للمتقدم  /ـة �أن يعدل يف طلبه خالل فرتة تقدمي طلب القبول ولو بعد حفظ الطلب وذلك من خالل خدمة
(تعديل طلب القبول) .

 - 8عند االنتهاء من تعبئة الطلب يتم طباعة �أو حفظ البيانات ورقم الطلب .

 - 9يعترب املتقدم  /ـة م�س� ً
ؤول م�س�ؤولية كاملة عن �صحة بياناته ووثائقه املدخلة على بوابة القبول ويحق للعمادة

الغاء طلبه �أو الرتاجع عن قبوله ولو بعد انتظامه يف الدرا�سة يف حال عدم ا�ستكمال البيانات �أو عدم حتميل الوثائق

املطلوبة ،وللجامعة يف حال ثبوت عدم �صحة البيانات والوثائق املدخلة احلق يف اتخاذ الإجراءات النظامية الالزمة
بحق �صاحب الطلب .

� -10سيتم التوا�صل مع املر�شحني لدخول االختبارات واملفا�ضلة يف الربامج التي ت�شرتطها بعد االنتهاء من �إجراءات
تدقيق البيانات والوثائق املدخلة .

� -11إح�ضار موافقة جهة العمل للتفرغ للدكتوراه� ،أو موافقة جهة العمل للماج�ستري ويكون بعد �إعالن �أ�سماء
املقبولني وح�صول املتقدم على �إ�شعار القبول .

 -12على املتقدم  /ـة �أن يحر�ص على دقة بيانات و�سائل التوا�صل اخلا�صة به (رقم اجلوال  -الربيد الإلكرتوين) .
 -13ال يعتد بالتحاق الطالب بالربنامج �إال بعد �إ�شعاره بالقبول النهائي من العمادة .

 -14للجامعة احلق يف عدم فتح الربنامج يف حال عدم اكتمال العدد املطلوب للربنامج .

ي�شرتط للقبول يف الدرا�سات العليا ب�صفة عامة ما ي�أتي :

� -1أن يكون املتقدم �سعوديا ً �أو على منحة ر�سمية للدرا�سات العليا �إذا كان من غري ال�سعوديني .

� -2أن يكون املتقدم حا�صال ً على درجة البكالوريو�س بتقدير عام جيد مرتفع على الأقل يف املرحلة اجلامعية ولديه وثيقة تخرج و�سجل
�أكادميي و�أن تكون يف ال�شهادة معادلة من وزارة التعليم يف حال احل�صول على امل�ؤهل من خارج اململكة .

� -3أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك والئقا ً طبياً.

� -4أن يقدم تزكيتني علميتني من �أ�ساتذة �سبق لهم تدري�سه.
 -5موافقة مرجعه على الدرا�سة �إذا كان موظفاً.
 -6الأ�صل يف درا�سة الدكتوراه التفرغ التام .

امل�ستندات املطلوب رفعها على املوقع عند تعبئة بيانات الطلب ( درجة الدكتوراه )

� -1صورة من الهوية الوطنية .
 -2وثيقة املاج�ستري .

 -3ال�سجل الأكادميي ( لدرجة املاج�ستري ) .

 -4درجة القدرات العامة للجامعيني ( الق�سم اللفظي ).
 -5التو�صيات العلمية.

امل�ستندات املطلوب رفعها على املوقع عند تعبئة بيانات الطلب ( درجة املاج�ستري )

� -1صورة من الهوية الوطنية .
 -2وثيقة البكالوريو�س .

 -3ال�سجل الأكادميي ( درجة البكالوريو�س ) .

 -4وثيقة الدبلوم العايل ( للتخ�ص�صات التي تتطلب ذلك ) .

 -5ال�سجل الأكادميي ( للدبلوم العايل للتخ�ص�صات التي تتطلب ذلك )

 -6درجة القدرات العامة للجامعيني .

 -7درجة اختبار اللغة الإجنليزية ( للتخ�ص�صات التي تطلب ذلك ) .
 -8التو�صيات العلمية .

امل�ستندات املطلوب رفعها على املوقع عند تعبئة بيانات الطلب ( درجة املاج�ستري برنامج �إدارة الأعمال التنفيذي )

� -1صورة من الهوية الوطنية .
 -2وثيقة البكالوريو�س .

 -3ال�سجل الأكادميي ( درجة البكالوريو�س ) .

 -4م�شهد للخربة ال يقل عن �سنتني يف العمل احلكومي �أو القطاع اخلا�ص .
 -5م�شهد بالتكليف مبن�صب قيادي ( �رشط تف�ضيل ) .

 -6التو�صيات العلمية .

� -٧صور من �شهادات الدورات التدريبية .

امل�ستندات املطلوب رفعها على املوقع عند تعبئة بيانات الطلب ( درجة الدبلوم العايل )

� -1صورة من الهوية الوطنية .
 -2وثيقة البكالوريو�س .

 -3ال�سجل الأكادميي ( درجة البكالوريو�س ) .

 -4درجة القدرات العامة للجامعيني .

م

قــائــمــة الــتــخــ�صــ�صــات

الدرجه

طالب

طالبات

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

١

الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها ( الدراسات اللغوية والنحوية والدراسات األدبية والنقدية مسار الرسالة
العلمية وبعض المقررات الدراسية ) .

دكتوراه

متاح

متاح

2

ماجستير اللغة العربية وآدابها ( الدراسات اللغوية والنحوية والدراسات األدبية والنقدية مسار المقررات
والرسالة العلمية ).

دكتوراه

متاح

متاح

3

ماجستير اللغة اإلنجليزية وآدابها ( اللغويات واألدب مسار المقررات والمشروع البحثي ).

ماجستير

متاح

متاح

كلية الـتـربـيـة
١

ماجستير علم النفس ( إرشاد نفسي مسار المقررات والرسالة العلمية ومسار المقررات والمشروع البحثي وعلم
نفس اإلدمان مسار المقررات والمشروع البحثي ).

ماجستير

متاح

متاح

٢

ماجستير التربية في اإلدارة التربوية ( مسار المقررات والرسالة العلمية ومسار المقررات والمشروع البحثي ).

ماجستير

متاح

متاح

٣

ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس ( مسار المقررات والرسالة العلمية ومسار المقررات والمشروع
البحثي ).

ماجستير

متاح

متاح

٤

ماجستير التربية في التربية البدنية ( مسار المقررات والرسالة العلمية مسار المقررات والمشروع البحثي ).

ماجستير

متاح

متاح

٥

ماجستير التربية في تقنيات التعليم ( مسار المقررات والرسالة العلمية ومسار المقررات والمشروع البحثي ).

ماجستير

متاح

متاح

ماجستير التربية في التربية الخاصة ( الموهبة واإلبداع واضطراب التوحد )

ماجستير

متاح

متاح

دبلوم

متاح

متاح

دبلوم

متاح

متاح

٦
 ٧الدبلوم العالي تخصص اإلرشاد األسري .
٨

الدبلوم العالي تخصص اضطراب التوحد .

كلية العلوم
١
 ٢ماجستير العلوم تخصص الفيزياء ( مسار المقررات والرسالة العلمية ).
 ٣ماجستير العلوم تخصص الرياضيات ( مسار المقررات والرسالة العلمية ).

ماجستير األحياء ( علم األحياء الدقيقة وعلم الحيوان وعلم النبات مسار المقررات والرسالة العلمية ).

ماجستير

متاح

متاح

ماجستير

متاح

متاح

ماجستير

متاح

متاح

كلية الشريعة والقانون
١

ماجستير الشريعة تخصص الفقه ( مسار المقررات والرسالة العلمية ).

ماجستير

متاح

متاح

كلية الصيدلة
١

ماجستير علم السموم التطبيقي ( مسار المقررات والمشروع البحثي ).

ماجستير

متاح

متاح

كلية إدارة االعمال
١

ماجستير إدارة األعمال التنفيذي ( مسار المقررات والمشروع البحثي ).

ماجستير

متاح

متاح

معهد اللغة اإلنجليزية
١

ماجستير تدريس اللغة اإلنجليزية للناطقين بغيرها ( ) TESOL
( مسار المقررات والمشروع البحثي ).

ماجستير

متاح

متاح

كلية الهندسة
١

الدبلوم العالي في هندسة السالمة من الحريق .

دبلوم

متاح

كلية العلوم الطبية التطبيقية
١

ماجستير علوم المختبرات اإلكلينيكية مسار الكيمياء الحيوية السريرية ومسار أمراض الدم التشخيصية وعلوم
نقل الدم ومسار األحياء الدقيقة الطبية نظام المقررات والرسالة العلمية .

ماجستير

متاح

متاح

الر�سوم الدرا�سية لربامج الدرا�سات العليا
) الدكتوراه  -املاج�ستري  -الدبلوم العايل (
عدد ساعات
البرنامج

سعر الوحدة
الدراسية ( ريال )

٤٨

1500

ماجستير علم النفس
( إرشاد نفسي مقررات ورسالة علمية ــ علم نفس اإلدمان مقررات ومشروع بحثي )

 36ــ 43

1000

ماجستير التربية في اإلدارة التربوية ( مقررات ورسالة علمية ــ مقررات ومشروع بحثي )

 36ــ 42

1000

ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس ( مقررات ورسالة علمية ــ مقررات ومشروع بحثي )

 38ــ 42

1000

ماجستير التربية في التربية البدنية ( مقررات ورسالة علمية ــ مقررات ومشروع بحثي )

 38ــ 42

1000

ماجستير التربية في تقنيات التعليم ( مقررات ورسالة علمية ــ مقررات ومشروع بحثي )

 38ــ 42

1000

ماجستير التربية في التربية الخاصة ( اضطراب التوحد مقررات ورسالة علمية ـــ الموهبة واإلبداع
مقررات ومشروع بحثي )

 36ــ 43

1000

ماجستير اللغة العربية وآدابها
( الدراسات اللغوية والنحوية والدراسات األدبية والنقدية )  ( ،مقررات ورسالة علمية )

٣٨

1000

ماجستير اللغة اإلنجليزية وآدابها (اللغويات واألدب)  ( ،مقررات ومشروع بحثي )

٣٦
٤٢

1000
1000

ماجستير العلوم  -تخصص األحياء
(علم األحياء الدقيقة – علم الحيوان – علم النبات)  ( ،مقررات ورسالة علمية )

٣٥

١٥٠٠

ماجستير العلوم تخصص الرياضيات ( مقررات ورسالة علمية )

٣٦
٣٣
٤٥
٤٢
٤٥

١٥٠٠
١٥٠٠
٢٠٠٠
١٠٠٠
1500

التخصص

البرامج

دكتوراه اللغة العربية وآدابها تخصص الدراسات اللغوية والنحوية والدراسات األدبية والنقدية
( مسار الرسالة العلمية وبعض المقررات )

الدكتوراه

الماجستير

ماجستير الشريعة تخصص الفقه ( مقررات ورسالة علمية )

ماجستير العلوم تخصص الفيزياء ( مقررات ورسالة علمية )
ماجستير علم السموم التطبيقي ( مقررات ومشروع بحثي )
ماجستير تدريس اللغة اإلنجليزية للناطقين بغيرها ( ( ، )TESOLمقررات ومشروع بحثي )
ماجستير إدارة األعمال التنفيذي ( مقررات ومشروع بحثي )
ماجستير علوم المختبرات اإلكلينيكية
( مسار الكيمياء الحيوية السريرية – مسار أمراض الدم التشخيصية وعلوم نقل الدم – مسار األحياء
الدقيقة الطبية مقررات ورسالة علمية )
الدبلوم العالي تخصص اإلرشاد األسري
الدبلوم
العالي

الدبلوم العالي تخصص اضطراب التوحد
الدبلوم العالي في هندسة السالمة من الحريق

34

2000

32
28
24

500
500
1000

•ملعرفة ر�سوم الربنامج = �سعر الوحدة الدرا�سية احلالية × عدد �ساعات الربنامج .

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

اللغة العربية

التخصص

الق�سم

الدكت��وراه يف اللغ��ة العربي��ة و�آدابه��ا (الدرا�س��ات اللغوي��ة

والنحوية والدرا�س��ات الأدبية والنقدية م�س��ار الر�سالة العلمية
وبع���ض املقررات الدرا�س��ية).

�أوالً� :رشوط القبول اخلا�صة بالق�سم :
�إ�ضافة �إىل ال��شروط العامة للقبول بربامج الدرا�س��ات العليا والواردة يف املادة الثالثة ع�رش يف الالئحة املوحدة
للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة جازان ،ي�شرتط التايل:

� -1أن يكون املتقدم/ـة حا�صال ً على �شهادة املاج�ستري (انتظاماً) وبتقدير عام ال يقل عن جيد جدا ً يف املرحلة
اجلامعي��ة ولدي��ه وثيق��ة تخ��رج و�س��جل �أكادمي��ي و�أن تك��ون ال�ش��هادة معادل��ة م��ن وزارة التعلي��م يف حال
احل�صول على امل�ؤهل من خارج اململكة.

 - 2ح�صول املتقدم/ـة على ( )70درجة كحد �أدنى يف اختبار القدرات العامة للجامعيني (الق�سم اللفظي).
 - 3اجتياز املتقدم/ـة ملعايري املفا�ضلة التي يجريها الق�سم.

� - 4س��داد ر�س��وم التق��دمي عل��ى الربنام��ج مئت��ي وثالث�ين ري��اال ً ( ٢٣٠ري��ال ) �ش��املة قيم��ة ال�رضيب��ة امل�ضاف��ة
وغري م�سرتدة.

� - 5سداد الر�سوم الدرا�سية.

� - 6أية �رشوط �أخرى معلنه يف حينه من قبل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

طـالب طالبات

طـالب طالبات

32

32

عدد القبول

المجموع الكلي

كلية التربية

علم النف�س

التخصص

الق�سم

ماج�س��تري علم النف�س (�إر�ش��اد نف�سي م�سار املقررات
والر�س��الة العلمي��ة وم�س��ار املق��ررات وامل��شروع البحث��ي
وعل��م نف���س الإدمان م�س��ار املقررات وامل��شروع البحثي).

�أوالً� :رشوط القبول اخلا�صة بالق�سم :

�إ�ضافة �إىل ال��شروط العامة للقبول بربامج الدرا�س��ات العليا والواردة يف املادة الثالثة ع�رش يف الالئحة املوحدة
للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة جازان ،ي�شرتط التايل:

� -1أن يكون املتقدم/ـة حا�صال ً على �أحد امل�ؤهالت التالية:

�أ -درجةالبكالوريو�سبتقديرعامجيدمرتفععلىالأقليفتخ�ص�ص(علمالنف�س-تربيةخا�صة-ريا�ضالأطفال-
علم اجتماع  -خدمة اجتماعية) يف املرحلة اجلامعية ولديه وثيقة تخرج و�سجل �أكادميي و�أن تكون ال�شهادة
معادلة من وزارة التعليم يف حال احل�صول على امل�ؤهل من خارج اململكة.

ً
إ�ضافة �إىل ح�صوله على �شهادة
ب  -درجة البكالوريو�س يف �أي تخ�ص�ص درا�سي بتقدير عام جيد مرتفع على الأقل� ،
درا�ساتعليا (دبلوم ف�أعلى ملدة عام علىالأقل ) يف�أحد تخ�ص�صاتعلمالنف�سيفاملرحلةاجلامعيةولديهوثيقة

تخرج و�س��جل �أكادميي و�أن تكون ال�ش��هادة معادلة من وزارة التعليم يف حال احل�صول على امل�ؤهل من خارج

اململكة.

� - 2أن يكون املتقدم/ـة حا�صال ً على ( )60درجة كحد �أدنى يف اختبار القدرات العامة للجامعيني.
 - 3اجتياز املتقدم/ـة ملعايري املفا�ضلة التي يجريها الق�سم.

� - 4س��داد ر�س��وم التق��دمي عل��ى الربنام��ج مئت��ي وثالث�ين ري��اال ً ( ٢٣٠ري��ال ) �ش��املة قيم��ة ال�رضيب��ة امل�ضاف��ة
وغري م�سرتدة.

� - 5سداد الر�سوم الدرا�سية.

� -6أية �رشوط �أخرى معلنه يف حينه من قبل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

طـالب طالبات

طـالب طالبات

60

60

عدد القبول

المجموع الكلي

كلية التربية

الرتبية

التخصص

الق�سم

ماج�س��تري الرتبي��ة يف الإدارة الرتبوي��ة (م�س��ار املقررات
والر�س��الة العلمية وم�س��ار املقررات وامل��شروع البحثي).

�أوالً� :رشوط القبول اخلا�صة بالق�سم :
�إ�ضافة �إىل ال��شروط العامة للقبول بربامج الدرا�س��ات العليا والواردة يف املادة الثالثة ع�رش يف الالئحة املوحدة
للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة جازان ،ي�شرتط التايل:

� -1أن يك��ون املتقدم/ـ��ة حا�ص�لا ً عل��ى درج��ة البكالوريو���س يف �أح��د التخ�ص�ص��ات الرتبوية بتقدي��ر عام جيد
مرتف��ع يف املرحل��ة اجلامعي��ة ولدي��ه وثيق��ة تخ��رج و�س��جل �أكادمي��ي و�أن تكون ال�ش��هادة معادل��ة من وزارة
التعليم يف حال احل�صول على امل�ؤهل من خارج اململكة.

 -2لغ�ير املتخ�ص�ص�ين يف الرتبي��ة �أن يك��ون املتق��دم /ـ��ة حا�صال عل��ى درجة البكالوريو���س بتقدي��ر عام جيد
مرتف��ع م��ع ح�صول��ه على (دبلوم عام يف الرتبية ملدة عام عل��ى الأقل) بتقدير عام جيد مرتفع على الأقل يف

املرحل��ة اجلامعي��ة ولدي��ه وثيق��ة تخ��رج و�س��جل �أكادميي و�أن تكون ال�ش��هادة معادلة م��ن وزارة التعليم يف
حال احل�صول على امل�ؤهل من خارج اململكة.

� - 3أن يكون املتقدم/ـة حا�صال ً على ( )60درجة كحد �أدنى يف اختبار القدرات العامة للجامعيني.
 - 4اجتياز املتقدم/ـة ملعايري املفا�ضلة التي يجريها الق�سم.

� - 5س��داد ر�س��وم التق��دمي عل��ى الربنام��ج مئت��ي وثالث�ين ري��اال ً ( ٢٣٠ري��ال ) �ش��املة قيم��ة ال�رضيب��ة امل�ضافة
وغري م�سرتدة.

� - 6سداد الر�سوم الدرا�سية.

� - 7أية �رشوط �أخرى معلنه يف حينه من قبل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

طـالب طالبات

طـالب طالبات

30

30

عدد القبول

المجموع الكلي

كلية التربية

املناهج وطرق التدري�س

التخصص

الق�سم

ماج�س��تري الرتبي��ة يف املناهج وطرق التدري���س (م�س��ار
املق��ررات والر�س��الة العلمي��ة وم�س��ار املق��ررات وامل��شروع
البحثي).

�أوالً� :رشوط القبول اخلا�صة بالق�سم :

�إ�ضافة �إىل ال��شروط العامة للقبول بربامج الدرا�س��ات العليا والواردة يف املادة الثالثة ع�رش يف الالئحة املوحدة
للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة جازان ،ي�شرتط التايل:

� - 1أن يك��ون املتقدم/ـ��ة حا�ص�لا ً عل��ى درج��ة البكالوريو���س يف �أحد التخ�ص�ص��ات الرتبوية بتقدي��ر عام جيد
مرتف��ع يف املرحل��ة اجلامعي��ة ولدي��ه وثيق��ة تخرج و�س��جل �أكادميي و�أن تكون ال�ش��هادة معادل��ة من وزارة

التعليم يف حال احل�صول على امل�ؤهل من خارج اململكة.

 - 2لغ�ير املتخ�ص�ص�ين يف الرتبي��ة �أن يك��ون املتق��دم /ــــ��ة حا�صال على درجة البكالوريو���س تقدي��ر عام جيد
مرتف��ع م��ع ح�صول��ه عل��ى (دبلوم عام يف الرتبية ملدة ع��ام على الأقل) بتقدير عام جي��د مرتفع على الأقل

يف املرحلة اجلامعية ولديه وثيقة تخرج و�س��جل �أكادميي و�أن تكون ال�ش��هادة معادلة من وزارة التعليم يف

حال احل�صول على امل�ؤهل من خارج اململكة.

� - 3أن يكون املتقدم/ـة حا�صال ً على ( )60درجة كحد �أدنى يف اختبار القدرات العامة للجامعيني.
 - 4اجتياز املتقدم/ـة ملعايري املفا�ضلة التي يجريها الق�سم.

� - 5س��داد ر�س��وم التق��دمي على الربنامج مئت��ي وثالثني رياال ً ( ٢٣٠ريال ) �ش��املة قيمة ال�رضيب��ة امل�ضافة وغري
م�سرتدة.

� - 6سداد الر�سوم الدرا�سية.

� -7أية �رشوط �أخرى معلنه يف حينه من قبل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

طـالب طالبات

طـالب طالبات

40

40

عدد القبول

المجموع الكلي

كلية التربية

الرتبية البدنية

التخصص

الق�سم

ماج�س��تري الرتبي��ة يف الرتبي��ة البدنية (م�س��ار املقررات
والر�س��الة العلمية م�س��ار املقررات وامل�رشوع البحثي).

�أوالً� :رشوط القبول اخلا�صة بالق�سم :
�إ�ضافة �إىل ال��شروط العامة للقبول بربامج الدرا�س��ات العليا والواردة يف املادة الثالثة ع�رش يف الالئحة املوحدة
للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة جازان ،ي�شرتط التايل:

� -1أن يكون املتقدم/ـة حا�صال ً على �أحد امل�ؤهالت التالية:

�أ  -درج��ة البكالوريو���س بتقدي��ر عام جيد مرتفع على الأق��ل يف تخ�ص�ص الرتبية البدني��ة �أو علوم الريا�ضة يف
املرحل��ة اجلامعي��ة ولدي��ه وثيق��ة تخرج و�س��جل �أكادميي و�أن تكون ال�ش��هادة معادلة م��ن وزارة التعليم يف

حال احل�صول على امل�ؤهل من خارج اململكة.

ب -لغ�ير املتخ�ص�ص�ين يف الرتبي��ة البدني��ة� ،أو عل��وم الريا�ض��ة ،ي�ش�ترط �أن يك��ون املتقدم حا�ص�لا على درجة
البكالوريو���س بتقدي��ر جي��د مرتفع عل��ى الأقل (،مع ح�صوله على دبلوم ع��ايل يف الرتبية البدنية ملدة عام

عل��ى الأق��ل� ،أو دبل��وم ع��ايل يف اللياق��ة البدنية ملدة عام على الأقل بتقدير عام جي��د مرتفع على الأقل ) يف
املرحل��ة اجلامعي��ة ولدي��ه وثيقة تخرج و�س��جل �أكادميي و�أن تكون ال�ش��هادة معادلة م��ن وزارة التعليم يف
حال احل�صول على امل�ؤهل من خارج اململكة.

� - 2أن يكون املتقدم/ـة حا�صال ً على ( )60درجة كحد �أدنى يف اختبار القدرات العامة للجامعيني.

 - 3اجتياز املتقدم/ـة ملعايري املفا�ضلة التي يجريها الق�سم.

� - 4س��داد ر�س��وم التق��دمي عل��ى الربنامج مئتي وثالث�ين رياال ً ( ٢٣٠ريال ) �ش��املة قيمة ال�رضيب��ة امل�ضافة وغري
م�سرتدة.

� - 5سداد الر�سوم الدرا�سية.

� -6أية �رشوط �أخرى معلنه يف حينه من قبل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

طـالب طالبات

طـالب طالبات

40

40

عدد القبول

المجموع الكلي

كلية التربية

تقنيات التعليم

التخصص

الق�سم

ماج�س��تري الرتبية يف تقنيات التعليم (م�س��ار املقررات
والر�سالة العلمية وم�سار املقررات وامل�رشوع البحثـي)

�أوالً� :رشوط القبول اخلا�صة بالق�سم :
�إ�ضافة �إىل ال��شروط العامة للقبول بربامج الدرا�س��ات العليا والواردة يف املادة الثالثة ع�رش يف الالئحة املوحدة
للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة جازان ،ي�شرتط التايل:

1ـ �أن يك��ون املتقدم/ـ��ة حا�ص�لا ً عل��ى درج��ة البكالوريو���س يف �أح��د التخ�ص�ص��ات الرتبوي��ة بتقدي��ر عام جيد
مرتفع على الأقل يف املرحلة اجلامعية ولديه وثيقة تخرج و�س��جل �أكادميي و�أن تكون ال�ش��هادة معادلة من
وزارة التعليم يف حال احل�صول على امل�ؤهل من خارج اململكة.

 - 2لغ�ير املتخ�ص�ص�ين يف الرتبي��ة �أن يكون املتقدم /ــــ��ة حا�صال عل��ى درجة البكالوريو���س بتقدير عام جيد
مرتف��ع عل��ى الأق��ل م��ع احل�صول على (دبلوم ع��ام يف الرتبية �أو دبلوم م�صادر التعل��م �أو دبلوم يف تخ�ص�ص

تقنيات التعليم ملدة عام على الأقل) بتقدير عام جيد مرتفع على الأقل يف املرحلة اجلامعية ولديه وثيقة

تخرج و�سجل �أكادميي و�أن تكون ال�شهادة معادلة من وزارة التعليم يف حال احل�صول على امل�ؤهل من خارج

اململكة.

� - 3أن يكون املتقدم/ـة حا�صال ً على ( )60درجة كحد �أدنى يف اختبار القدرات العامة للجامعيني.
 - 4اجتياز املتقدم/ـة ملعايري املفا�ضلة التي يجريها الق�سم.

� - 5س��داد ر�س��وم التق��دمي عل��ى الربنام��ج مئت��ي وثالث�ين ري��اال ً ( ٢٣٠ري��ال ) �ش��املة قيم��ة ال�رضيب��ة امل�ضاف��ة
وغري م�سرتدة.

� - 6سداد الر�سوم الدرا�سية.

� -7أية �رشوط �أخرى معلنه يف حينه من قبل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

طـالب طالبات

طـالب طالبات

30

30

عدد القبول

المجموع الكلي

كلية التربية

الرتبية اخلا�صة

التخصص

الق�سم

ماج�ستري الرتبية يف الرتبيـة اخلـا�صة
( املوهبة والإبداع وا�ضطراب التوحد )

�أوالً� :رشوط القبول اخلا�صة بالق�سم :
�إ�ضافة �إىل ال��شروط العامة للقبول بربامج الدرا�س��ات العليا والواردة يف املادة الثالثة ع�رش يف الالئحة املوحدة
للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة جازان ،ي�شرتط التايل:

� -1أن يكون املتقدم/ـة حا�صال ً على �أحد امل�ؤهالت التالية:

�أ � -أن يكون املتقدم/ـة حا�صال ً على درجة البكالوريو�س بتقدير عام جيد مرتفع على الأقل يف �أي تخ�ص�ص من

التخ�ص�ص��ات الرتبوي��ة �أو تخ�ص�ص��ات عل��م النف���س .يف املرحل��ة اجلامعي��ة ولدي��ه وثيقة تخرج و�س��جل

�أكادميي و�أن تكون ال�شهادة معادلة من وزارة التعليم يف حال احل�صول على امل�ؤهل من خارج اململكة.

ب -لغري املتخ�ص�صني يف الرتبية �أو علم النف���س ،ي�ش�ترط �أن يكون املتقدم حا�صال ً على درجة البكالوريو�س يف
�أي تخ�ص���ص بتقدي��ر جي��د مرتف��ع عل��ى الأقل ،م��ع ح�صوله على دبل��وم عام يف الرتبي��ة� ،أو دبلوم خا�ص يف
�أي جم��ال م��ن جم��االت الرتبية �أو جماالت علم النف���س بتقدير جيد مرتفع عل��ى الأقل يف املرحلة اجلامعية

ولدي��ه وثيق��ة تخرج و�س��جل �أكادميي و�أن تكون ال�ش��هادة معادلة م��ن وزارة التعليم يف حال احل�صول على
امل�ؤهل من خارج اململكة.

� - 2أن يكون املتقدم حا�صال ً على ( )60درجة كحد �أدنى يف اختبار القدرات العامة للجامعيني.
 - 3اجتياز املقابلة ال�شخ�صية التي يجريها الق�سم.

� -4س��داد ر�س��وم التق��دمي عل��ى الربنامج مئتي وثالث�ين رياال ً ( ٢٣٠ريال ) �ش��املة قيمة ال�رضيب��ة امل�ضافة وغري
م�سرتدة.

� - 5سداد الر�سوم الدرا�سية.

� -6أية �رشوط �أخرى معلنه يف حينه من قبل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

طـالب طالبات

طـالب طالبات

40

40

عدد القبول

المجموع الكلي

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

اللغة العربية

التخصص

الق�سم

ماج�س��تري اللغة العربية و�آدابها (الدرا�س��ات اللغوية
والنحوي��ة والدرا�س��ات الأدبي��ة والنقدي��ة م�س��ار املق��ررات
والر�س��الة العلمية).

�أوالً� :رشوط القبول اخلا�صة بالق�سم :
�إ�ضافة �إىل ال��شروط العامة للقبول بربامج الدرا�س��ات العليا والواردة يف املادة الثالثة ع�رش يف الالئحة املوحدة
للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة جازان ،ي�شرتط التايل:

� - 1أن يك��ون املتقدم/ـ��ة حا�صال ً على درجة البكالوريو���س من �أحد �أق�س��ام اللغة العربي��ة� ،أو كلياتها بتقدير

ع��ام جي��د مرتف��ع على الأقل يف املرحلة اجلامعية ولديه وثيقة تخرج و�س��جل �أكادميي و�أن تكون ال�ش��هادة
معادلة من وزارة التعليم يف حال احل�صول على امل�ؤهل من خارج اململكة.

� - 2أال يقل تقدير املتقدم/ـة عن جيد جدا ً على الأقل يف التخ�ص�ص الدقيق املراد درا�سته.

� - 3أال تق��ل ن�س��بة ع��دد الوح��دات املعتم��دة مل��واد التخ�ص���ص يف اللغة العربية ع��ن ( )% 60من الع��دد الكلي
للوح��دات املعتم��دة يف اخلطة الدرا�س��ية للق�س��م املتخ��رج منه ،ويف حالة عدم حتقق هذه الن�س��بة يجوز

للق�س��م ا�ش�تراط اجتي��از املتقدم/ـ��ة للم��واد التكميلية التي يراها الق�س��م �رضوري��ة لاللتحاق بالربنامج
على �أن تعامل ماليا ً ب�سعر ( 300ريال) ثالثمائة ريال للوحدة الدرا�سية.

� - 4أن يكون املتقدم/ـة حا�صال ً على ( )65درجة كحد �أدنى يف اختبار القدرات العامة للجامعيني.
 - 5اجتياز املتقدم/ـة ملعايري املفا�ضلة التي يجريها الق�سم.

� - 6س��داد ر�س��وم التق��دمي عل��ى الربنام��ج مئت��ي وثالث�ين ري��اال ً ( ٢٣٠ري��ال ) �ش��املة قيم��ة ال�رضيب��ة امل�ضافة
وغري م�سرتدة.

� - 7سداد الر�سوم الدرا�سية.

� - 8أية �رشوط �أخرى معلنه يف حينه من قبل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

طـالب طالبات

طـالب طالبات

40

40

عدد القبول

المجموع الكلي

كلية الشريعة والقانون

الـــ�شـــريــعــة

التخصص

الق�سم

ماج�ستري ال�رشيعة تخ�ص�ص الفقه
(م�سار املقررات والر�سالة العلميـة)

�أوالً� :رشوط القبول اخلا�صة بالق�سم :
�إ�ضافة �إىل ال��شروط العامة للقبول بربامج الدرا�س��ات العليا والواردة يف املادة الثالثة ع�رش يف الالئحة املوحدة
للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة جازان ،ي�شرتط التايل:

� - 1أن يكون املتقدم/ـ��ة حا�صال ً على درجة البكالوريو���س يف ال��شريعة �أو الدرا�س��ات الق�ضائية بتقدير عام ال
يق��ل ع��ن جي��د مرتف��ع ،وال يقل عن جيد جدا ً يف مقررات الفقه و�أ�صول��ه يف املرحلة اجلامعية ولديه وثيقة

تخ��رج و�س��جل �أكادمي��ي و�أن تك��ون ال�ش��هادة معادلة م��ن وزارة التعلي��م يف حال احل�صول عل��ى امل�ؤهل من
خارج اململكة.

� - 2أن يكون املتقدم/ـة حا�صال ً على ( )65درجة كحد �أدنى يف اختبار القدرات العامة للجامعيني.
 - 3اجتياز املتقدم/ـة ملعايري املفا�ضلة التي يجريها الق�سم.
 -4حفظ خم�سة �أجزاء من القران الكرمي.

� -5س��داد ر�س��وم التق��دمي عل��ى الربنامج مئتي وثالث�ين رياال ً ( ٢٣٠ريال ) �ش��املة قيمة ال�رضيب��ة امل�ضافة وغري
م�سرتدة.

� -6سداد الر�سوم الدرا�سية.

� -7أية �رشوط �أخرى معلنه يف حينه من قبل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

طـالب طالبات

طـالب طالبات

14

14

عدد القبول

المجموع الكلي

كلية العلوم

الأحــيــاء

التخصص

الق�سم

ماج�س��تري الأحي��اء (عل��م الأحي��اء الدقيق��ة وعل��م
احليوان وعلم النبات م�س��ار املقررات والر�س��الة العلمية).

�أوالً� :رشوط القبول اخلا�صة بالق�سم :

�إ�ضافة �إىل ال��شروط العامة للقبول بربامج الدرا�س��ات العليا والواردة يف املادة الثالثة ع�رش يف الالئحة املوحدة
للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة جازان ،ي�شرتط التايل:

� - 1أن يك��ون املتقدم/ـ��ة حا�ص��ل على درجة البكالوريو���س يف �أح��د تخ�ص�صات علوم احلي��اة بتقدير عام جيد
مرتف��ع عل��ى الأق��ل وتقدير جيد جدا ً يف م��واد التخ�ص�ص يف املرحلة اجلامعية ولديه وثيقة تخرج و�س��جل
�أكادميي و�أن تكون ال�شهادة معادلة من وزارة التعليم يف حال احل�صول على امل�ؤهل من خارج اململكة.

� -2أن يكون املتقدم/ـة حا�صال ً على ( )4يف اختبار (� )IELTSأو ما يعادلها.

� -3أن يكون املتقدم حا�صال ً على ( )65درجة كحد �أدنى يف اختبار القدرات العامة للجامعيني.
 -4اجتياز املتقدم/ـة ملعايري املفا�ضلة التي يجريها الق�سم.

 -5اجتياز املتقدم/ـ��ة للمواد التكميلية التي يراها الق�س��م لاللتحاق بالربنامج على �أن تعامل ماليا ً ب�س��عر
( 500ريال) خم�سمائة رياال ً للوحدة الدرا�سية.

� -6س��داد ر�س��وم التق��دمي عل��ى الربنامج مئتي وثالث�ين رياال ً ( ٢٣٠ريال ) �ش��املة قيمة ال�رضيب��ة امل�ضافة وغري
م�سرتدة.

� - 7سداد الر�سوم الدرا�سية.

� - 8أية �رشوط �أخرى معلنه يف حينه من قبل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

طـالب طالبات

طـالب طالبات

30

30

عدد القبول

المجموع الكلي

كلية العلوم

الـفـيـزيـاء

التخصص

الق�سم

ماج�ستري العلوم تخ�ص�ص الفيزياء
(م�سار املقررات والر�سالة العلميـة)

�أوالً� :رشوط القبول اخلا�صة بالق�سم :
�إ�ضافة �إىل ال��شروط العامة للقبول بربامج الدرا�س��ات العليا والواردة يف املادة الثالثة ع�رش يف الالئحة املوحدة
للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة جازان ،ي�شرتط التايل:

� - 1أن يك��ون املتقدم/ـ��ة حا�ص��ل عل��ى درجة البكالوريو���س يف �أح��د تخ�ص�ص الفيزي��اء بها بتقدي��ر عام جيد
مرتف��ع عل��ى الأق��ل وتقدي��ر جيد جدا ً يف مواد التخ�ص�ص يف املرحلة اجلامعية ولديه وثيقة تخرج و�س��جل
�أكادميي و�أن تكون ال�شهادة معادلة من وزارة التعليم يف حال احل�صول على امل�ؤهل من خارج اململكة.

� - 2أن يكون املتقدم/ـة حا�صال ً على ( )4يف اختبار (� )IELTSأو ما يعادلها.

� - 3أن يكون املتقدم/ـة حا�صال ً على ( )65درجة كحد �أدنى يف اختبار القدرات العامة للجامعيني.
 - 4اجتياز املتقدم/ـة ملعايري املفا�ضلة التي يجريها الق�سم.

 - 5اجتياز املتقدم/ـ��ة للمواد التكميلية التي يراها الق�سم �رضورية لاللتحاق بالربنامج على �أن تعامل ماليا ً
ب�سعر ( 500ريال) خم�سمائة رياال ً للوحدة الدرا�سية.

� - 6س��داد ر�س��وم التق��دمي عل��ى الربنام��ج مئت��ي وثالث�ين ري��اال ً ( ٢٣٠ري��ال ) �ش��املة قيم��ة ال�رضيب��ة امل�ضافة
وغري م�سرتدة.

� - 7سداد الر�سوم الدرا�سية.

� - 8أية �رشوط �أخرى معلنه يف حينه من قبل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

طـالب طالبات

طـالب طالبات

10

10

عدد القبول

المجموع الكلي

كلية العلوم

الـريـا�ضـيـات

التخصص

الق�سم

ماج�ستري العلوم تخ�ص�ص الريا�ضيات
(م�سـار املقـررات والر�سـالة العلميـة)

�أوالً� :رشوط القبول اخلا�صة بالق�سم :
�إ�ضافة �إىل ال��شروط العامة للقبول بربامج الدرا�س��ات العليا والواردة يف املادة الثالثة ع�رش يف الالئحة املوحدة
للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة جازان ،ي�شرتط التايل:

� - 1أن يكون املتقدم/ـ��ة حا�صل على درجة البكالوريو���س يف تخ�ص�ص الريا�ضيات �أو العلوم الريا�ضية بتقدير
ع��ام جي��د مرتف��ع على الأقل وتقدير جيد جدا ً يف مواد التخ�ص�ص يف املرحلة اجلامعية ولديه وثيقة تخرج

و�س��جل �أكادمي��ي و�أن تك��ون ال�ش��هادة معادل��ة م��ن وزارة التعلي��م يف ح��ال احل�صول على امل�ؤه��ل من خارج
اململكة.

� - 2أن يكون املتقدم/ـة حا�صال ً على ( )4يف اختبار (� )IELTSأو ما يعادلها.

� - 3أن يكون املتقدم حا�صال ً على ( )65درجة كحد �أدنى يف اختبار القدرات العامة للجامعيني.
 - 4اجتياز املتقدم/ـة ملعايري املفا�ضلة التي يجريها الق�سم.

 - 5اجتياز املتقدم/ـ��ة للمواد التكميلية التي يراها الق�س��م لاللتحاق بالربنامج على �أن تعامل ماليا ً ب�س��عر
( 500ريال) خم�سمائة رياال ً للوحدة الدرا�سية.

� - 6س��داد ر�س��وم التق��دمي عل��ى الربنام��ج مئت��ي وثالث�ين ري��اال ً ( ٢٣٠ري��ال ) �ش��املة قيم��ة ال�رضيب��ة امل�ضافة
وغري م�سرتدة.

� - 7سداد الر�سوم الدرا�سية.

� - 8أية �رشوط �أخرى معلنه يف حينه من قبل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

طـالب طالبات

طـالب طالبات

20

20

عدد القبول

المجموع الكلي

كلية الصيدلة

علوم الأدوية

التخصص

الق�سم

ماج�ستري علم ال�سموم التطبيقي
(م�سار املقررات وامل�رشوع البحثي).

�أوالً� :رشوط القبول اخلا�صة بالق�سم :

�إ�ضافة �إىل ال��شروط العامة للقبول بربامج الدرا�س��ات العليا والواردة يف املادة الثالثة ع�رش يف الالئحة املوحدة
للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة جازان ،ي�شرتط التايل:

� - 1أن يك��ون املتقدم/ـ��ة حا�صال ً على درجة البكالوريو���س يف �أحد التخ�ص�ص��ات ال�صحية (الطب ،ال�صيدلة،
ط��ب الأ�س��نان ،الطب البيطري ،علوم طبية تطبيقية  -تخ�ص���ص خمتربات) �أو �أحد التخ�ص�صات العلمية

(كيمي��اء� ،أحي��اء ،كيمياء حيوية ،البيولوجي��ا اجلزيئية) ،بتقدير عام جيد مرتفع على الأقل للتخ�ص�صات

الطبي��ة ب��شرط ح�ص��ول املتق��دم عل��ى تقدي��ر جي��د ج��دا ً يف م��واد التخ�ص�ص �أو تقدي��ر عام جيد ج��دا ً للت

خ�ص�صات الغري طبية يف املرحلة اجلامعية ولديه وثيقة تخرج و�سجل �أكادميي و�أن تكون ال�شهادة معادلة
من وزارة التعليم يف حال احل�صول على امل�ؤهل من خارج اململكة.

� - 2إكم��ال م��واد التخ�ص���ص كمتطل��ب للتخ�ص�صات الغري طبية والت��ي يحددها الق�س��م يف حينه لاللتحاق
بالربنامج على �أن تعامل ماليا ً ب�سعر ( 1000ريال) �ألف ريال للوحدة الدرا�سية.

 - 3ح�صول املتقدم/ـة على ( )65درجة كحد �أدنى يف اختبار القدرات العامة للجامعيني.
 -4اجتياز املتقدم/ـة ملعايري املفا�ضلة التي يجريها الق�سم.

 -5ح�صول املتقدم/ـة على  5يف اختبار الآيلت�س (� )IELTSأو ما يعادلها.

� -6س��داد ر�س��وم التق��دمي عل��ى الربنامج مئتي وثالث�ين رياال ً ( ٢٣٠ريال ) �ش��املة قيمة ال�رضيب��ة امل�ضافة وغري
م�سرتدة.

� - 7سداد الر�سوم الدرا�سية.

� - 8أية �رشوط �أخرى معلنه يف حينه من قبل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

طـالب طالبات

طـالب طالبات

20

20

عدد القبول

المجموع الكلي

كلية العلوم الطبية التطبيقية

تقنية املختربات الطبية

التخصص

الق�سم

ماج�س��تري علوم املختربات الإكلينيكية م�سار الكيمياء احليوية

ال��سريرية وم�سار �أمرا�ض الدم الت�شخي�صية وعلوم نقل الدم وم�سار

الأحياء الدقيقة الطبية نظام املقررات والر�سالة العلمية

�أوالً� :رشوط القبول اخلا�صة بالق�سم :
�إ�ضافة �إىل ال��شروط العامة للقبول بربامج الدرا�س��ات العليا والواردة يف املادة الثالثة ع�رش يف الالئحة املوحدة
للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة جازان ،ي�شرتط التايل:

� - 1أن يك��ون املتق��دم حا�صال ً على درجة البكالوريو���س يف تخ�ص�ص علوم املختربات الطبية بتقدير عام ال يقل
عن جيد مرتفع ،من جهة معرتف بها ولديه وثيقة تخرج و�س��جل �أكادميي و�أن تكون ال�ش��هادة معادلة من
وزارة التعليم يف حال احل�صول على امل�ؤهل من خارج اململكة.

 -2اجتياز املتقدم الختبار التخ�ص�ص الذي يجريه الق�سم بن�سبة ال تقل عن (.)% 70

 - 3اجتياز املتقدم/ـة ملعايري املفا�ضلة التي يجريها الق�سم.

 - 4ح�صول املتقدم على ( )4.5يف اختبار الآيلت�س (� )IELTSأوما يعادلها.

� - 5س��داد ر�س��وم التق��دمي عل��ى الربنام��ج مئت��ي وثالث�ين ري��اال ً ( ٢٣٠ري��ال ) �ش��املة قيم��ة ال�رضيب��ة امل�ضافة
وغري م�سرتدة.

� - 6سداد الر�سوم الدرا�سية.

� - 7أية �رشوط �أخرى معلنه يف حينه من قبل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

طـالب طالبات

طـالب طالبات

10

10

عدد القبول

المجموع الكلي

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

اللغة الإجنليزية

التخصص

الق�سم

ماج�ستري اللغة الإجنليزية و�آدابها

(اللغويات والأدب م�سار املقررات وامل�رشوع البحثي).

�أوالً� :رشوط القبول اخلا�صة بالق�سم :
�إ�ضافة �إىل ال��شروط العامة للقبول بربامج الدرا�س��ات العليا والواردة يف املادة الثالثة ع�رش يف الالئحة املوحدة
للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة جازان ،ي�شرتط التايل:

� - 1أن يكون املتقدم/ـ��ة حا�صال ً على درجة البكالوريو�س يف اللغة الإجنليزية بتقدير عام جيد جدا ً على الأقل
يف املرحلة اجلامعية ولديه وثيقة تخرج و�س��جل �أكادميي و�أن تكون ال�ش��هادة معادلة من وزارة التعليم يف
حال احل�صول على امل�ؤهل من خارج اململكة.

� -2أال تق��ل ن�س��بة ع��دد الوح��دات املعتمدة مل��واد التخ�ص�ص يف اللغ��ة الإجنليزية عن ( )% 70م��ن العدد الكلي
للوحدات املعتمدة يف اخلطة الدرا�سية للمتقدم/ـة.

 - 3اجتياز املتقدم/ـة ملعايري املفا�ضلة التي يجريها الق�سم.

� - 4أن يكون املتقدم/ـة حا�صال ً على ( )5.5يف اختبار الآيلت�س (� )IELTSأو ما يعادلها.

� - 5س��داد ر�س��وم التق��دمي عل��ى الربنام��ج مئت��ي وثالث�ين ري��اال ً ( ٢٣٠ري��ال ) �ش��املة قيم��ة ال�رضيب��ة امل�ضافة
وغري م�سرتدة.

� - 6سداد الر�سوم الدرا�سية.

� - 7أية �رشوط �أخرى معلنه يف حينه من قبل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

طـالب طالبات

طـالب طالبات

40

40

عدد القبول

المجموع الكلي

معهد اللغة اإلنجليزية

التخصص

ماج�ستري تدري�س اللغة الإجنليزية للناطقني بغريها ()TESOL
(م�سار املقررات وامل�رشوع البحثي)

�أوالً� :رشوط القبول اخلا�صة بالق�سم :
�إ�ضافة �إىل ال��شروط العامة للقبول بربامج الدرا�س��ات العليا والواردة يف املادة الثالثة ع�رش يف الالئحة املوحدة
للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة جازان ،ي�شرتط التايل:

� - 1أن يكون املتقدم/ـة حا�صال ً على درجة البكالوريو�س يف اللغة الإجنليزية (�أدب ،لغويات ،لغويات تطبيقية،
�أدب ولغوي��ات ،لغ��ات ،ترجم��ة) �أو بكالوريو���س يف الرتبية (تخ�ص�ص درا�س��ات اللغة الإجنليزية) بتقدير عام

جي��د مرتف��ع عل��ى الأق��ل يف املرحل��ة اجلامعي��ة ولدي��ه وثيقة تخرج و�س��جل �أكادمي��ي و�أن تكون ال�ش��هادة
معادلة من وزارة التعليم يف حال احل�صول على امل�ؤهل من خارج اململكة.

 - 2اجتياز املتقدم/ـة ملعايري املفا�ضلة التي يجريها الق�سم.

� - 3أن يكون املتقدم/ـة حا�صال ً على ( )5.5يف اختبار الآيلت�س (� )IELTSأوما يعادلها.

� - 4أن يكون املتقدم/ـة حا�صال ً على ( )60درجة كحد �أدنى يف اختبار القدرات العامة للجامعيني.

� - 5س��داد ر�س��وم التق��دمي على الربنامج مئت��ي وثالثني رياال ً ( ٢٣٠ريال ) �ش��املة قيمة ال�رضيب��ة امل�ضافة وغري
م�سرتدة.

� - 6سداد الر�سوم الدرا�سية.

� - 7أية �رشوط �أخرى معلنه يف حينه من قبل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

طـالب طالبات

طـالب طالبات

30

30

عدد القبول

المجموع الكلي

كلية إدارة األعمال
التخصص

الق�سم
�إدارة الأعمال

ماج�ستري �إدارة الأعمال التنفيذي

) م�سار املقررات وامل�رشوع البحثي (

�أوالً� :رشوط القبول اخلا�صة بالق�سم :
�إ�ضافة �إىل ال��شروط العامة للقبول بربامج الدرا�س��ات العليا والواردة يف املادة الثالثة ع�رش يف الالئحة املوحدة
للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة جازان ،ي�شرتط التايل:

� -1أن يك��ون املتقدم/ـ��ة حا�ص�لا ً عل��ى درج��ة البكالوريو���س بتقدي��ر ع��ام ال يق��ل عن جي��د مرتف��ع يف املرحلة
اجلامعي��ة ولدي��ه وثيق��ة تخ��رج و�س��جل �أكادمي��ي و�أن تك��ون ال�ش��هادة معادل��ة م��ن وزارة التعلي��م يف حال
احل�صول على امل�ؤهل من خارج اململكة.

� -2أن يك��ون ل��دى املتقدم/ـ��ة خربة (ال تقل عن �س��نتني) ويف�ض��ل �أن يكون املتقدم يف من�ص��ب قيادي يف العمل
احلكومي �أو القطاع اخلا�ص.

� -3أن يكون لدى املتقدم/ـة دورات تدريبية يف التخ�ص�صات ذات العالقة.

 -4اجتياز املتقدم/ـة ملعايري املفا�ضلة التي يجريها الق�سم.

� -5س��داد ر�س��وم التق��دمي عل��ى الربنامج مئتي وثالث�ين رياال ً ( ٢٣٠ريال ) �ش��املة قيمة ال�رضيب��ة امل�ضافة وغري
م�سرتدة.

� -6سداد الر�سوم الدرا�سية.

� -7أية �رشوط �أخرى معلنه يف حينه من قبل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

طـالب طالبات

طـالب طالبات

40

40

عدد القبول

المجموع الكلي

كلية التربية

علم نف�س

التخصص

الق�سم

الدبلوم العايل تخ�ص�ص الإر�شاد الأ�رسي

�أوالً� :رشوط القبول اخلا�صة بالق�سم :
�إ�ضافة �إىل ال��شروط العامة للقبول بربامج الدرا�س��ات العليا والواردة يف املادة الثالثة ع�رش يف الالئحة املوحدة
للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة جازان ،ي�شرتط التايل:

� - 1أن يك��ون املتقدم/ـ��ة حا�ص�لا ً على درجة البكالوريو���س بتقدي��ر عام جيد على الأق��ل يف �أحد التخ�ص�صات
التالي��ة (العل��وم ال��شرعية  -عل��م االجتم��اع  -علم النف���س  -اخلدمة االجتماعي��ة) يف املرحلة اجلامعية

ولدي��ه وثيق��ة تخ��رج و�س��جل �أكادميي و�أن تكون ال�ش��هادة معادلة من وزارة التعلي��م يف حال احل�صول على
امل�ؤهل من خارج اململكة.

 - 2اجتياز املتقدم/ـة ملعايري املفا�ضلة التي يجريها الق�سم.

� -4س��داد ر�س��وم التق��دمي عل��ى الربنامج مئتي وثالث�ين رياال ً ( ٢٣٠ريال ) �ش��املة قيمة ال�رضيب��ة امل�ضافة وغري
م�سرتدة.

� -5سداد الر�سوم الدرا�سية.

� -6أية �رشوط �أخرى معلنه يف حينه من قبل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

طـالب طالبات

طـالب طالبات

40

40

عدد القبول

المجموع الكلي

كلية التربية
التخصص

الق�سم
الرتبية اخلا�صة

الدبلوم العايل تخ�ص�ص ا�ضطراب التوحد

�أوالً� :رشوط القبول اخلا�صة بالق�سم :
�إ�ضافة �إىل ال��شروط العامة للقبول بربامج الدرا�س��ات العليا والواردة يف املادة الثالثة ع�رش يف الالئحة املوحدة
للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة جازان ،ي�شرتط التايل:

� -١أن يكون املتقدم/ـة حا�صال ً على:

�أ  -درج��ة البكالوريو���س يف �أح��د التخ�ص�ص��ات الرتبوية �أو يف �أح��د التخ�ص�صات التالية( :علم النف���س  -علم
االجتم��اع  -اخلدم��ة االجتماعي��ة) بتقدي��ر ع��ام جي��د على الأقل يف املرحل��ة اجلامعية ولدي��ه وثيقة تخرج
و�س��جل �أكادمي��ي و�أن تك��ون ال�ش��هادة معادل��ة م��ن وزارة التعلي��م يف ح��ال احل�ص��ول على امل�ؤه��ل من خارج
اململكة.

ب -لغري املتخ�ص�صني يف الرتبية ،ي�شرتط �أن يكون املتقدم/ـة حا�صال ً على درجة البكالوريو�س يف �أي تخ�ص�ص
بتقدير جيد على الأقل ،مع ح�صوله على دبلوم عام يف الرتبية ملدة عام على الأقل بتقدير جيد مرتفع على
الأق��ل يف املرحل��ة اجلامعي��ة ولدي��ه وثيق��ة تخ��رج و�س��جل �أكادمي��ي و�أن تك��ون ال�ش��هادة معادلة م��ن وزارة

التعليم يف حال احل�صول على امل�ؤهل من خارج اململكة.

 - 2اجتياز املتقدم/ـة ملعايري املفا�ضلة التي يجريها الق�سم.

� -3س��داد ر�س��وم التق��دمي عل��ى الربنامج مئتي وثالث�ين رياال ً ( ٢٣٠ريال ) �ش��املة قيمة ال�رضيب��ة امل�ضافة وغري
م�سرتدة.

� -4سداد الر�سوم الدرا�سية.

� -5أية �رشوط �أخرى معلنه يف حينه من قبل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

طـالب طالبات

طـالب طالبات

40

40

عدد القبول

المجموع الكلي

كلية الهندسة

الهند�سة الكيميائية

التخصص

الق�سم

الدبلوم العايل يف هند�سة ال�سالمة من احلريق

�أوالً� :رشوط القبول اخلا�صة بالق�سم :
�إ�ضافة �إىل ال��شروط العامة للقبول بربامج الدرا�س��ات العليا والواردة يف املادة الثالثة ع�رش يف الالئحة املوحدة
للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة جازان ،ي�شرتط التايل:

� - 1أن يك��ون املتقدم حا�صال ً على درجة البكالوريو���س بتقدير عام جيد عل��ى الأقل يف املرحلة اجلامعية ولديه
وثيق��ة تخ��رج و�س��جل �أكادميي و�أن تكون ال�ش��هادة معادلة من وزارة التعليم يف ح��ال احل�صول على امل�ؤهل
من خارج اململكة يف تخ�ص�ص:

�أ  -العلوم الهند�سية �أو العلوم التقنية (خريج الكلية التقنية بدرجة بكالوريو�س).
ب  -تخ�ص�ص كيمياء.

 - 2اجتياز املتقدم/ـة ملعايري املفا�ضلة التي يجريها الق�سم.

 - 3اجتي��از املتق��دم للم��واد التكميلي��ة التي يراها الق�س��م �رضورية لاللتح��اق بالربنامج عل��ى �أن تعامل ماليا ً
ب�سعر ( 500ريال) خم�سمائة رياال ً للوحدة الدرا�سية.

� - 4س��داد ر�س��وم التق��دمي عل��ى الربنام��ج مئت��ي وثالث�ين ري��اال ً ( ٢٣٠ري��ال ) �ش��املة قيم��ة ال�رضيب��ة امل�ضافة
وغري م�سرتدة.

� - 5سداد الر�سوم الدرا�سية.

� -6أية �رشوط �أخرى معلنه يف حينه من قبل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

طـالب

طـالب

عدد القبول

المجموع الكلي

30

30

