
 

 
 

 هـ1441للعام  جبامعة امللك خالد (الدكتوراه) يف مرحلةالربامج املتاحة 
 

 

 طالبات الطالب البرنامج ) التخصص ( م الكلية

 
 

 

 كلية الشريعة وأصول الدين 

 

 متاحغير  متاح األنظمة      -دكتوراه      1
 متاح متاح السنة وعلومها     -دكتوراه      2
 متاح متاح أصول الفقه     -دكتوراه      3
 متاح متاح فقه       -دكتوراه      4
 متاح متاح العقيدة والمذاهب المعاصرة       -دكتوراه      5
 متاح متاح القرآن الكريم وعلومه      -دكتوراه      6

 
 

 التربيةكلية 

 متاح متاح شراف التربوياإلدارة واإلتخصص التربية  فيالفلسفة دكتوراه  7
 متاح متاح المناهج وطرق التدريس العامة تخصص في التربية الفلسفة دكتوراه  8
 متاح متاح المناهج وطرق تدريس العلومتخصص في التربية  الفلسفةدكتوراه  9

 متاح  متاح اإلسالميةأصول التربية دكتوراه  10
 متاح متاح واإلرشاد النفسي التوجيهتخصص التربية في الفلسفة دكتوراه  11

 

 كلية العلوم اإلنسانية
 متاح متاح دكتوراه في األدب   12
 متاح متاح دكتوراه في اللغويات  13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هـ 1441 جبامعة امللك خالد استتر(امل) مرحلة برامج
 

 

 طالبات الطالب البرنامج ) التخصص ( م الكلية

 
 

 

 

 كلية الشريعة وأصول الدين 

 متاح متاح ماجستير الشريعة في الفقه 1
 متاح متاح ماجستير الشريعة في أصول الفقه 2
 متاح متاح ماجستير  الشريعة في األنظمة 3
 متاح متاح ماجستير السنة وعلومها  4
 متاح متاح عقيدة ومذاهب معاصرةماجستير أصول الدين تخصص  5
 متاح متاح ماجستير أصول الدين تخصص القرآن وعلومه  6

 
 
 
 

 كلية التربية

 متاح متاح ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس العامة 7
 متاح متاح ماجستير التربية في المناهج وطرق تدريس العلوم  8
 متاح متاح واإلرشاد النفسي  ماجستير التربية في التوجيه 9

 متاح متاح شراف التربوي اإلدارة واإلماجستير التربية في  10
 متاح متاح ماجستير في أصول التربية اإلسالمية  11
 متاح متاح اإلعاقة العقلية  -التربية الخاصة  12

 متاح متاح اإلعاقة البصرية -التربية الخاصة  13

 متاح متاح صعوبات التعليم -التربية الخاصة  14

 متاح متاح ماجستير في التربية تخصص تقنيات التعليم  15
 
 

 
 كلية العلوم اإلنسانية

 متاح متاح التاريخ ماجستير  16
 متاح متاح الجغرافيا ماجستير 17
 متاح متاح تخصص ) األدب(وآدابها ماجستير اللغة العربية  18
 متاح متاح تخصص ) اللغويات(وآدابها ماجستير اللغة العربية  19
 متاح متاح الصحافة التلفزيونية ماجستير  20
 متاح متاح اتصال األزمات ماجستير  21
 متاح متاح اإلعالم السياحي ماجستير  22

 
 كلية العلوم

 متاح متاح ماجستير العلوم في الكيمياء 23
 متاح متاح ماجستير العلوم في الرياضيات 24



 

 متاح متاح ماجستير العلوم في الفيزياء 25
 متاح متاح ماجستير العلوم في األحياء 26

 

 كلية اللغات والترجمة
 متاح متاح ماجستير الترجمة  27
 متاح متاح ماجستير لغويات تطبيقية 28

 

 متاح متاح ماجستير المحاسبة  29 كلية األعمال
 

 كلية الهندسة
 غير متاح مناح  الهندسة الكيميائيةماجستير العلوم في  30
 غير متاح متاح ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية 31

 غير متاح متاح ماجستير المختبرات اإلكلينيكية 32 كلية العلوم الطبية التطبيقية
 

 كلية علوم الحاسب اآللي
 متاح متاح ماجستير علوم الحاسب  33
 متاح متاح ماجستير نظم المعلومات  34
 غير متاح متاح ماجستير هندسة الحاسب 35

 

 


