واكةل اجلامعة لدلراسات العليا والبحث العلمي

عامدة ادلراسات العليا
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مقدمة
عزيزي الطالب/عزيزتي الطالبة،،،
ترحببب ببا ع ببارا الببلعاي ب ب ب ببال الن ،ببا ببباينببة ح ر البببا
ل،راغب

 ،ت بببب

ببل ببا شب ب ب ببر

التقببل

االلتحاق برايج اللعاي ببال الن ،ا ترح ،اللكتوعاه اتاجس ببت ر ي الطال الطالبال،

على الط،بة اللخول توق ع ارا اللعاي ب ببال الن ،ا لا اش على ش ب ببر
يتابنة إعانال االختباع التحريري اتقا ،ة الشخص ة إ جلل.
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القبول البرايج اتتاحة،

شروط القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي1443هـ
ً
أوال :تحقيق شروط الالئحة املوحدة للدراسات العليا:
 .1الحصول على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها ،ومعادلتها إذا كانت صادرة من
خارج اململكة العربية السعودية.
ً
 .2الحصول على تقديرجيد جدا في املرحلة الجامعية.
 .3الحصول على درجة  60في اختبارالقدرات العامة للجامعيين كحد أدنى ،ما لم يشترط القسم درجة أعلى .
 .4تقديم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.
 .5تحقيق شروط القسم الخاصة بالبرنامج.
 .6دفع رسوم التقديم.
ً
ثانيا :تحقيق شروط القسم املراد التقديم على برنامجه:
ً
تشترط بعض األقسام العلمية شروطا إضافية أو مقابالت شخصية خاصة لاللتحاق ببرامجها ،تم توضيحها بشكل
مفصل تحت كل برنامج في دليل البرامج.
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تعلن عمادة الدراسات العليا بجامعة حفرالباطن
ع يوعل فتح القبول في رايج اللعايال الن ،ا
ل،نام الجايعي القارم 1443هب
في علر ي التخصصال

في مرحلتي الدكتوراه واملاجستير
ً
يتكو البوا ة اإللكتر ن ة يتاحة اليتقبال الط،بال اعتباعا
من الساعة 10ص يوم األحد 1442/7/2هـ املو افق 2021/2/14م
وحتى الساعة 3م من يوم الخميس 1442-7-20هـ املو افق 2021/3/4م
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م ــعلـ ــوم ــات هــام ــة:
 .1التقل يتاح عبر البوا ة اإللكتر ن ة خال ال ترا املحلرا ،ل ُيسببتقبي طي ،ب عقي ،ط طي ،ب بنل انتهاء فترا
التقل .
 .2بب على اتتقلم رف عي ببوم التقل لبرايج اللكتوعاه اتاجس ببت ر اتوض ببحة في ش ببر
"ع ارا اللعاي ب ب ببال الن ،ا باينة ح ر البا

البرنايج ،تورش في حس ببال

" في ا البار ) .(SA1615000999131656930003هي

عيوم غ ر يستررا.

ً
 .3ينتبر اتتقلم يس ب ب ب ببا ال يس ب ب ب ببا ل ة اي،ة ع

ب ب ب ببحة انات

ا ق اتلخ،ة ،يحق ل،ن ارا إلغاء ،ب اتتقلم ط

التراج ع قبول في حال بت علم حة الب انال الو ا ق اتلخ،ة ،لو بنل انتظاي في اللعاية.
 .4ب ببب تحق ق ج

ش ب ب ب ببر

القبول اتن ،ع ه ببا لك ببي رن ببايج خال فترا التق ببل  ،ببا في ل ببا اختب بباعال الق ببلعال

للجاين  ،اختباعال ال،غة اإلنب ،ز ة.
 .5ال قبي اختباع القلعال للجاين

ُ
بنل يضببخ خ ن ي ب وال ي تاعيب االختباع ،ال تقبي اختباعال ال،غة اإلنب ،ز ة

بنل يضخ ينت ل،توفي اآل ،تن ،اث ي وال لك ا ال ال،غة اإلنب ،ز ة ) (Stepي تاعيب االختباع.
 .6بببب عف ببي ي،ف في اتكببا املحببلر لب على وا ببة القبول اإللكتر ني يقوم اتتقببلم تح ببي ج

ات ،ببال اتط،و ببة

ص غة  PDFيكتب ي ي،ف اي يا حتوي .
باعة ط ح ظ الب انال عق الط،ب.

 .7ع ل االنتهاء ي تنبئة الط،ب ت
 .8ي ب ُبتن ،طيب ب اء اترل ببح للخول اختباعال ات اض بب،ة في البرايج ال ت ببتر

لا ،بنل االنتهاء ي إجراءال تلق ق

الب انال الو ا ق اتلخ،ة.
 .9حق لن ارا اللعاي ب ب ب ببال الن ،ا إق ال البرنايج قعارا عي ب ب ب ببوم التقل
األرنى املحلر ل تح ال نبة.
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اي،ة ل ،تقلي في حال علم اكت ال الحل

وزن التقديرات
اختبارات اللغة اإلنجليزية املعتمدة والدرجات املعادلة لها
STEP

IELTS

) TOFEL ( IBT

100

7

94

97

6.5

79

83

6

61

75

5.5

53

67

5

51

64

4.5

48

60

4

45

8

ال ر

الخاصة لبرايج اللكتوعاه اتاجست ر
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ً
أوال :كلية العلوم الطبية التطبيقية
الدكتوراه في إدارة الخدمات الصحية
شروط القبول
 الحصول على املاجستيرفي تخصص (إدارة الخدمات الصحية) أو التخصصات الصحية ذات العالقة.
 الحصول على درجة  65في اختبارات قدرات الجامعيين.
 الحصول على درجة  70في اختبار  Stepأو ما يعادله.
 اجتيازاملقابلة الشخصية.

ط ار ة :اتقرعال

ح ر البا

الريالة
عيوم التقل
 2000ريال

ال،غة:
(النر ة اإلنب ،ز ة)

عيوم الوحلا اللعاي ة

ال البال

2500ريال للوحدة الواحدة

نوش اللعاية

ل،تواصي ي  ،ة الن،وم
الطب ة التطب ق ة
cams@uhb.edu.sa

انتظام
إج الي ياعال البرنايج
 60ساعة

اتب،غ اإلج الي ل،برنايج
150000ريال

يرج قراءة الباركود*
للبنامج ،ر
لالطالع عىل الخطة الدراسية ر
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ماجستيرإدارة الخدمات الصحية
شروط القبول
 الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الخدمات الصحية أو التخصصات الصحية ذات
العالقة.
ً
 الحصول على تقديرجيد جدا في املرحلة الجامعية على األقل.
 الحصول على درجة  60في امتحان  Stepأو ما يعادله( .شرط مفاضلة)

ط ار ة :اتقرعال
ي ر ش التخرج

ح ر البا
ال،غة:
(النر ة اإلنب ،ز ة)

عيوم التقل
 300ريال
عيوم الوحلا اللعاي ة

ال البال

2100ريال للوحدة الواحدة

نوش اللعاية
انتظام

ل،تواصي ي  ،ة الن،وم
الطب ة التطب ق ة
cams@uhb.edu.sa

إج الي ياعال البرنايج
 48ساعة

اتب،غ اإلج الي ل،برنايج

 100,800ريـال

يرج قراءة الباركود*
للبنامج ،ر
لالطالع عىل الخطة الدراسية ر
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ماجستيرعلوم املختبرات اإلكلينيكية
شروط القبول
 الحصول على درجة البكالوريوس في املختبرات أو التخصصات ذات العالقة.
ً
 الحصول على تقديرجيد جدا في املرحلة الجامعية على األقل.
 الحصول على درجة  60في امتحان  Stepأو ما يعادله.
 بطاقة التصنيف والتسجيل املنهي من هيئة التخصصات الصحية سارية املفعول.

ط ار ة :اتقرعال
ي ر ش التخرج

ح ر البا
ال،غة:
(النر ة اإلنب ،ز ة)

عيوم التقل
 300ريال
عيوم الوحلا اللعاي ة

ال البال

2100ريال للوحدة الواحدة
ل،تواصي ي  ،ة الن،وم
الطب ة التطب ق ة
cams@uhb.edu.sa

نوش اللعاية
انتظام

اتب،غ اإلج الي ل،برنايج

إج الي ياعال البرنايج
 42ساعة

 88200ريال

يرج قراءة الباركود*
للبنامج ،ر
لالطالع عىل الخطة الدراسية ر
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ً
ثانيا :كلية التربية

ماجستيرالتوجيه واإلرشاد التربوي
شروط القبول
ً
 أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في التربية.
ً
 الحصول على تقديرجيد جدا في املرحلة الجامعية على األقل.
 اجتيازاملقابلة الشخصية.
 أن يكون لديه خبرة سنتين على األقل في املجال التربوي (شرط مفاضلة).

ط ار ة :اتقرعال
ي ر ش التخرج

ح رالبا

عيوم التقل
 300ريال

ال،غة النر ة

عيوم الوحلا اللعاي ة

ال البال

 1200ريال للوحدة الواحدة
ل،تواصي ي  ،ة التر ة
Edu-uhb@uhb.edu.sa

نوش اللعاية
انتظام

اتب،غ اإلج الي ل،برنايج

إج الي ياعال البرنايج

 57600ريال

 48ساعة

يرج قراءة الباركود
للبنامج ،ر
* لالطالع عىل الخطة الدراسية ر
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ماجستيرالتربية في القيادة التربوية
شروط القبول
ً
 أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في التربية.
ً
 الحصول على تقديرجيد جدا في املرحلة الجامعية على األقل.
 اجتيازاملقابلة الشخصية.
 أن يكون لديه خبرة سنتين على األقل في املجال التربوي (شرط مفاضلة).

ط ار ة :اتقرعال
ي ر ش التخرج

ح رالبا

عيوم التقل
 300ريال

ال،غة النر ة

عيوم الوحلا اللعاي ة

ال البال

 1200ريال للوحدة الواحدة

نوش اللعاية
انتظام

ل،تواصي ي  ،ة التر ة
Edu-uhb@uhb.edu.sa

اتب،غ اإلج الي ل،برنايج

إج الي ياعال البرنايج

 56,400ريـال

 47ساعة

يرج قراءة الباركود
للبنامج ،ر
* لالطالع عىل الخطة الدراسية ر
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ماجستيراملناهج وطرق التدريس
شروط القبول
ً
 أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في التربية.
ً
 الحصول على تقديرجيد جدا في املرحلة الجامعية على األقل.
 اجتيازاملقابلة الشخصية.
 أن يكون لديه خبرة سنتين على األقل في املجال التربوي (شرط مفاضلة).

ط ار ة :اتقرعال
ي ر ش التخرج

ح ر البا

عيوم التقل
 300ريال

ال،غة النر ة

عيوم الوحلا اللعاي ة

ال البال

 1200ريال للوحدة الواحدة

نوش اللعاية
انتظام

ل،تواصي ي  ،ة التر ة
Edu-uhb@uhb.edu.sa

إج الي ياعال البرنايج

اتب،غ اإلج الي ل،برنايج

 56,400ريـال

 48ساعة

يرج قراءة الباركود
للبنامج ،ر
* لالطالع عىل الخطة الدراسية ر
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ماجستيرالطفولة املبكرة
شروط القبول
ً
 أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في رياض األطفال أو الطفولة املبكرة.
ً
 الحصول على تقديرجيد جدا في املرحلة الجامعية على األقل.
 اجتيازاملقابلة الشخصية.
 أن يكون لديه خبرة سنتين على األقل في املجال التربوي (شرط مفاضلة).
ط ار ة :اتقرعال
ي ر ش التخرج

ح رالبا

عيوم التقل
 300ريال

ال،غة النر ة

عيوم الوحلا اللعاي ة

ال البال

 1200ريال للوحدة الواحدة

نوش اللعاية
انتظام

ل،تواصي ي  ،ة التر ة
Edu-uhb@uhb.edu.sa

إج الي ياعال البرنايج

اتب،غ اإلج الي ل،برنايج

 46ساعة

 55,200ريـال

يرج قراءة الباركود
للبنامج ،ر
* لالطالع عىل الخطة الدراسية ر
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ً
الثا ، :ة إراعا األع ال
ماجستيرإدارة األعمال التنفيذي
شروط القبول
 الحصول على بكالوريوس في إدارة األعمال أو التخصصات اإلدارية ذات العالقة.
ً
 الحصول على تقديرجيد جدا في املرحلة الجامعية على األقل.
 الحصول على درجة  60في امتحان  Stepاو ما يعادله (شرط مفاضلة).
 أن يجتاز املتقدم أية اختبارات أو مقابالت شخصية تحدد من القسم.
ط ار ة :اتقرعال
ي ر ش التخرج

ح ر البا

عيوم التقل
 300عيال

ال،غة النر ة

عيوم الوحلا اللعاي ة

ال البال

 1700ريال للوحدة الواحدة

نوش اللعاية
انتظام

ل،تواصي ي  ،ة إراعا األع ال
coba@uhb.edu.sa

اتب،غ اإلج الي ل،برنايج
 81600ريال

إج الي ياعال البرنايج
 48ساعة

يرج قراءة الباركود
للبنامج ،ر
* لالطالع عىل الخطة الدراسية ر

17

ً
رابعا :كلية اآلداب
ماجستيرالخدمة االجتماعية العام.
شروط القبول

 الحصول على درجة البكالوريوس في الخدمة االجتماعية أو علم االجتماع.
ً
 الحصول على تقديرجيد جدا في املرحلة الجامعية على األقل.
 أن يجتاز املتقدم أية اختبارات أو مقابالت شخصية تحدد من القسم.

ط ار ة :اتقرعال
ي ر ش التخرج

ح رالبا

عيوم التقل
300ريال

ال،غة النر ة

عيوم الوحلا اللعاي ة

ال البال

1700ريال للوحدة الدراسية

نوش اللعاية
انتظام

ل،تواصي ي  ،ة اآلرال
vrac@uhb.edu.sa

إج الي ياعال البرنايج

اتب،غ اإلج الي ل،برنايج

71400ريال

42ساعة

يرج قراءة الباركود
للبنامج ،ر
* لالطالع عىل الخطة الدراسية ر
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عناصراملفاضلة
الدكتوراه
 -1املقابلة الشخصية %20
 -2املعدل %30
 -3اختبارالقدرات %20
 -4اللغة اإلنجليزية %20
 -5الخبرة اإلدارية %10

املاجستير
 -1املعدل %40
 -2اختبارالقدرات %40
 -3اللغة اإلنجليزية أو املقابلة الشخصية إن ُوجدت %20
 -4في حال عدم وجود مفاضلة في اللغة اإلنجليزية واملقابلة الشخصية (تكون النسبة  %50للمعدل و  %50الختبار
القدرات)
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للتواصل واالستفسار
هاتف0137206851 /
للقبول والتسجيلDGSadmission@uhb.edu.sa /
لالستفسارات العامةDgs@uhb.edu.sa /
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