
 3من  1صفحة 

 

  هـ1439/1440 للعام اجلامعيجبامعة امللك خالد  الدكتوراهبرامج لقبول يف شروط ا
 الدكتوراهبرامج جميع للقبول في  شروط عامة

 .منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين على حاصل   أو ،سعوديا   أن يكون المتقدم -1

 عة معترف بها بمعدل "جيد جدا " على األقل.صل  على درجة الماجستير من جاماحيكون  أن  -2
 .والئقا  طبيا   ،حسن السيرة والسلوكيكون  أن -3
   .في مرحلة الماجستير من أساتذة سبق لهم تدريسه ثلث تزكياتتقديم  -4 
 .الدكتوراهالتفرغ التام لدراسة   -5 

 -:تياآلتشترط  فإن الكلياتشروط العامة هذه الإلى  باإلضافةو 
 كلية الشريعة وأصول الدينب الدكتوراه مجبرا :أولا 

 ملحظات البرنامج )التخصص( القسم م
 

1 
 

 الفقه 
 طلب  األنظمة
 طالبات –طلب  الفقه 

 طالبات –طلب  أصول الفقه  أصول الفقه 2
 طالبات -طلب  السنة وعلومها السنة وعلومها 3

  فقه، أو الماجستير في تخصص الوعلى درجة  في )الشريعة( سالبكالوريو  اصل  على درجةأن يكون المتقدم ح: (الفقه)برنامج يشترط في
  الفقه المقارن.

  (األنظمة)في برنامج يشترط:-                                                                                                          
 .من جامعة معترف بها (الشريعة)في تخصص  سريو أن يكون حاصل  على البكالو  (1

 .(األنظمة)أن يكون المتقدم حاصل  على درجة الماجستير في تخصص ( 2

  الماجستير في تخصص )أصول الفقه(.يشترط في برنامج )أصول الفقه(: أن يكون المتقدم حاصل  على درجة 

  (السنة وعلومها)على درجة الماجستير في تخصص  : أن يكون المتقدم حاصل  (السنة وعلومها)برنامج يشترط في . 

  غير مشروع بحث التخرج في التخصص  ا  يقدم بحثالرسالة أن بنظام يحصل على الماجستير لم لمن في جميع البرامج يشترط(
 . ل المملكةعلمية محكمة تصدر عن جامعة أو كلية سعودية أو جهة حكومية داخ للنشر في مجلة أو مقبوال   ا  ( منشور للماجستير

  60اجتياز اختبار القدرات العامة للجامعيين لجميع المتقدمين في برامج الدراسات العليا بدرجة ال تقل عن.% 

  تجريها األقسام العلمية إن وجدتلمقابلة الشخصية التي وااجتياز االختبارات. 



 3من  2صفحة 

 

 

 كلية الرتبيةب الدكتوراه برامج – ثانياا 
 

 حظاتمل البرنامج )التخصص( القسم م

1  

 المناهج وطرق التدريس
 طالبات  -طلب  مناهج وطرق تدريس عامةالفلسفة في التربية ال

 طالبات - طلب مناهج وطرق تدريس العلومالفلسفة في التربية ال 2

 طالبات –طلب  شراف تربوياإلو  دارةاإلالفلسفة في التربية   شراف تربوياإلو  دارةاإل 3

 طالبات –طلب  واإلرشاد النفسي التوجيهلفلسفة في التربية ا التربويعلم النفس  4

 
  المناهج وطرق التدريسأن يكون حاصل  على درجة الماجستير في  (المناهج وطرق التدريس العامة)يشترط في المتقدم على برنامج 

 .، وماجستير وطرق تدريس علوم شرعية، ولغة عربية، ورياضيات، ولغة انجليزية، وتربية فنية، وتربية رياضيةالعامة

   العلوم أن يكون حاصل  على درجة الماجستير في المناهج وطرق تدريس (المناهج وطرق تدريس العلوم)يشترط في المتقدم على برنامج. 

  اإلشراف  وأ التربوية اإلدارةأن يكون حاصل  على درجة الماجستير في  (واإلشراف التربوي اإلدارة)يشترط في المتقدم على برنامج
 .التربوي

  واإلرشاد النفسي.   على درجة الماجستير في التوجيهواإلرشاد النفسي( أن يكون حاصل   ط في المتقدم على برنامج )التوجيهيشتر 

  ا االقسام العلميةتجريهالشخصية التي  ةلمقابلوااجتياز االختبارات. 

 نشورا  أو مقبوال  للنشر في مجلةمفي التخصص بنظام الرسالة أن يقدم بحثا   يشترط في جميع البرامج لمن لم يحصل على الماجستير 
 محكمة.  سعوديةعلمية 

 ( في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى75الحصول على درجة ) لجميع البرامج. 

 والمقابلة الشخصية التي تجريها األقسام العلمية إن وجدت. اجتياز االختبارات 

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

 

 الدرجة المطلوبة االختبار م
 400 (- TOEFL PBTالتوفل ) 1
 32 (TOEFL - IBTالتوفل ) 3
 3.5 (IELTS) إيليتس 4
 52 (STEP) الكفايات  5

 

 : ملحوظة
 المقدم من المجلس البريطاني، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة عن طريق المعاهد الخاصة.( IELTS)ـ يقبل اإليليتس 1
 .( األساسي المقدم من شركة توفل ، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة من المعاهد الخاصةIBT) ــ يقبل التوفل2

 



 3من  3صفحة 

 

 
 علوم اإلنسانيةكلية الب راهالدكتو برامج – ثالثاا 

 
 ملحظات البرنامج )التخصص( القسم م

 

1 

 

 اللغة العربية
 طالبات  -طلب  الدكتوراه في األدب

 طالبات - طلب الدكتوراه في اللغويات 

 
  األدب.أن يكون حاصل  على درجة الماجستير في  )األدب(يشترط في المتقدم على برنامج 

 اللغوياتأن يكون حاصل  على درجة الماجستير في  )اللغويات( ى برنامجدم عليشترط في المتق. 

  قسام العلميةتجريها األالشخصية التي  ةلمقابلوااجتياز االختبارات. 

 غير بحث التخرج لمرحلة  التخصص فيمحكم علمي بحث  جستير بنظام الرسالة أن يكون لديهيشترط لمن لم يحصل على الما(
 .أو تقديم بحث علمي يحكم ويجاز من القسم في مجلة جامعة سعودية للنشر و مقبوال  أ منشور (الماجستير

 ( في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى60الحصول على درجة ) لجميع البرامج. 

 


