
 3من  1صفحة 

 

  هـ4137/4138 للعام اجلامعيجبامعة امللك خالد  الدكتوراهبرامج لقبول يف شروط ا
 الدكتوراهبرامج جميع للقبوؿ في  شروط عامة

 .منحة رسمية للدراسات العليا إذا كاف من غير السعوديين على حاصلً  أو،سعودياً  أف يكوف المتقدـ -1

 ة معترؼ بها بمعدؿ "جيد جداً" على األقل.صلً على درجة الماجستير من جامعاحيكوف  أف  -2
 .حسن السيرة والسلوؾ والئقاً طبياً يكوف  أف -3
   .في مرحلة الماجستير من أساتذة سبق لهم تدريسو تينعلمي تزكيتينتقديم  -4 
 .الدكتوراهالتفرغ التاـ لدراسة   -5 

 -:تياآل فتشترط الكلياتإلى شروط القبوؿ العامة  باإلضافة
 كلية الشريعة وأصوؿ الدينب الدكتوراه مجبرا :أوالً 

 ملحظات البرنامج )التخصص( القسم ـ
1  

 الفقو 
 طلب  األنظمة
 طالبات -طلب  الفقو 

 طالبات -طلب  السنة وعلومها السنة وعلومها 2
 الشروط الخاصة بالكلية

  فقو, أو الماجستير في تخصص الوعلى درجة  في )الشريعة( سلوريو البكا أف يكوف المتقدـ حاصًل على درجة: (الفقو)برنامج يشترط في
  الفقو المقارف.

                                                                                                          -:(األنظمة)في برنامج يشترط 
 .لشريعة أو إحدى الكليات القضائيةمن إحدى كليات ا سأف يكوف حاصًل على البكالوريو  (1

 .األنظمةأف يكوف المتقدـ حاصًل على درجة الماجستير في تخصص ( 2

  السنة وعلومها: أف يكوف المتقدـ حاصلً على درجة الماجستير في تخصص (السنة وعلومها)برنامج يشترط في . 

  غير مشروع التخرج في للنشر  أو مقبوالً  اً منشور  اً يقدـ بحثأف الرسالة بنظاـ يحصل على الماجستير لم لمن في جميع البرامج يشترط (
 جامعة سعودية .في مجلِة الماجستير ( 

  تجريها األقساـ العلمية إف وجدتلمقابلة الشخصية التي وااجتياز االختبارات. 

 



 3من  2صفحة 

 

 كلية التربيةب الدكتوراه برامج – ثانياً 
 

 ملحظات البرنامج )التخصص( القسم ـ

1  

 وطرؽ التدريس المناىج
 طالبات  -طلب  مناىج وطرؽ تدريس عامة

 طالبات - طلب مناىج وطرؽ تدريس العلـو 2

 طالبات –طلب  إدارة وإشراؼ تربوي التربية 3

 
 الشروط الخاصة بالكلية

 
  المناىج وطرؽ التدريسأف يكوف حاصلً على درجة الماجستير في  (المناىج وطرؽ التدريس العامة)يشترط في المتقدـ على برنامج. 

   العلـو أف يكوف حاصلً على درجة الماجستير في المناىج وطرؽ تدريس (المناىج وطرؽ تدريس العلـو)يشترط في المتقدـ على برنامج. 

  اإلشراؼ  وأ التربوية اإلدارةجة الماجستير في أف يكوف حاصًل على در  (اإلدارة واإلشراؼ التربوي)يشترط في المتقدـ على برنامج
 .التربوي

  لجميع البرامج الشخصية التي يعقدىا القسم للمتقدمين ةلمقابلوااجتياز االختبارات. 

  غير مشروع التخرج في للنشر  أو مقبوالً  اً منشور  اً يقدـ بحثأف الرسالة بنظاـ يحصل على الماجستير لم لمن في جميع البرامج يشترط (
 جامعة سعوديةفي مجلِة الماجستير ( 

 لجميع البرامج ( في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى07حصوؿ على درجة )ال. 

  لجميع البرامج : نجليزيةرات التالية في اللغة اإلدرجات االختبا ىحدإالحصوؿ على- 

 

 

 

 
 

 

 ملحظو :
 المقدـ من المجلس البريطاني، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة عن طريق المعاىد الخاصة.( IELTS)ػ يقبل اإليليتس 1
 .( األساسي المقدـ من شركة توفل ، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة من المعاىد الخاصةIBT) ػػ يقبل التوفل2

 

 ىكحد أدن  الدرجة المطلوبة االختبار ـ
 22 (STEB) الكفايات  1
 3.2 (IELTS) إيليتس 2
 32 (IBTالتوفل ) 3



 3من  3صفحة 

 

 علـو اإلنسانيةكلية الب هبرامج الدكتورا – ثانياً 
 

 ملحظات البرنامج )التخصص( القسم ـ

 

1 
 

 اللغة العربية
 طالبات  -طلب  الدكتوراه في األدب

 طالبات - طلب الدكتوراه في اللغويات 

 
 الشروط الخاصة بالكلية

 
  األدبأف يكوف حاصًل على درجة الماجستير في  )األدب(يشترط في المتقدـ على برنامج. 

 اللغوياتأف يكوف حاصًل على درجة الماجستير في  )اللغويات( دـ على برنامجيشترط في المتق. 

  لجميع البرامج الشخصية التي يعقدىا القسم للمتقدمين ةلمقابلوااجتياز االختبارات. 

 حكمة معترؼ بها.بحث محكم منشور في مجلة علمية م جستير بنظاـ الرسالة أف يكوف لديويشترط لمن لم يحصل على الما 

 ( في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى07الحصوؿ على درجة ) لجميع البرامج. 

 


