
 3من  1صفحة 
 

  ھـ1437/1438 للعام الجامعيبجامعة الملك خالد  الدكتوراهبرامج لقبول في شروط ا
 الدكتوراهبرامج جمیع للقبول في  شروط عامة

ً  أن یكون المتقدم -1  .منحة رسمیة للدراسات العلیا إذا كان من غیر السعودیین على حاصالً  أو،سعودیا
 ة معترف بھا بمعدل "جید جداً" على األقل.صالً على درجة الماجستیر من جامعاحیكون  أن  -2
ً یكون  أن -3  .حسن السیرة والسلوك والئقاً طبیا
   .في مرحلة الماجستیر من أساتذة سبق لھم تدریسھ تینعلمی تزكیتینتقدیم  -4 
 .الدكتوراهالتفرغ التام لدراسة   -5 

 -:تياآل فتشترط الكلیاتإلى شروط القبول العامة  باإلضافة
 كلیة الشریعة وأصول الدینب الدكتوراه مجبرا :أوالً 

 مالحظات البرنامج (التخصص) القسم م
1  

 الفقھ 
 طالب  األنظمة
 طالبات -طالب  الفقھ 

 طالبات -طالب  السنة وعلومھا السنة وعلومھا 2
 الشروط الخاصة بالكلیة

الماجستیر وعلى درجة  في (الشریعة) سلوریوالبكا أن یكون المتقدم حاصالً على درجة: )الفقھ(برنامج یشترط في  •
  فقھ, أو الفقھ المقارن.في تخصص ال

                                                                                                          -:)األنظمة(في برنامج یشترط 
 .لشریعة أو إحدى الكلیات القضائیةمن إحدى كلیات ا سأن یكون حاصالً على البكالوریو )1

 .األنظمةأن یكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستیر في تخصص ) 2

 . السنة وعلومھا: أن یكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستیر في تخصص )السنة وعلومھا(برنامج یشترط في  •

ً یقدم بحثأن الرسالة بنظام یحصل على الماجستیر لم لمن في جمیع البرامج یشترط  • (غیر مشروع في التخصص  ا
 . جامعة سعودیةٍ للنشر في مجلِة  أو مقبوالً  اً البحث) منشور

 .تجریھا األقسام العلمیة إن وجدتلمقابلة الشخصیة التي وااجتیاز االختبارات  •
 

 ً  كلیة التربیةب الدكتوراه برامج – ثانیا
 

 مالحظات البرنامج (التخصص) القسم م

1  

 التدریس المناھج وطرق
 طالبات  -طالب  مناھج وطرق تدریس عامة

 طالبات - طالب مناھج وطرق تدریس العلوم 2

 طالبات –طالب  إدارة وإشراف تربوي التربیة 3
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 الشروط الخاصة بالكلیة

 
المناھج أن یكون حاصالً على درجة الماجستیر في  )المناھج وطرق التدریس العامة(یشترط في المتقدم على برنامج  •

 .وطرق التدریس
أن یكون حاصالً على درجة الماجستیر في المناھج  )المناھج وطرق تدریس العلوم(یشترط في المتقدم على برنامج   •

 .العلوم وطرق تدریس
 اإلدارةأن یكون حاصالً على درجة الماجستیر في  )اإلدارة واإلشراف التربوي(یشترط في المتقدم على برنامج  •

 .إلشراف التربويا وأ التربویة
 .لجمیع البرامج الشخصیة التي یعقدھا القسم للمتقدمین ةلمقابلوااجتیاز االختبارات  •
یشترط في جمیع البرامج لمن لم یحصل على الماجستیر بنظام الرسالة أن یقدم بحثاً في التخصص (غیر مشروع  •

  .البحث) منشوراً أو مقبوالً للنشر في مجلِة جامعة سعودیةٍ 
 .لجمیع البرامج ) في اختبار القدرات العامة للجامعیین كحد أدنى70على درجة (الحصول  •
 -لجمیع البرامج : نجلیزیةرات التالیة في اللغة اإلدرجات االختبا ىحدإالحصول على  •

 
 
 
 

 
 

 مالحظھ :
 المقدم من المجلس البریطاني، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة عن طریق المعاھد الخاصة.) IELTS(ـ یقبل اإلیلیتس 1
 .) األساسي المقدم من شركة توفل ، وال تقبل نتائج االختبارات المقدمة من المعاھد الخاصةIBT( ــ یقبل التوفل2

 
 
 
 

 ً  علوم اإلنسانیةكلیة الب برامج الدكتوراه – ثانیا
 

 مالحظات البرنامج (التخصص) القسم م
 

1 
 

 اللغة العربیة
 طالبات  -طالب  الدكتوراه في األدب

 طالبات - طالب الدكتوراه في اللغویات 

 
 الشروط الخاصة بالكلیة

 
 األدب.أن یكون حاصالً على درجة الماجستیر في  (األدب)یشترط في المتقدم على برنامج  •

 ىكحد أدن الدرجة المطلوبة االختبار م
 SEPT( 52( الكفایات  1
 IELTS( 3.5( إیلیتس 2
 IBT( 32التوفل ( 3
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 .اللغویاتأن یكون حاصالً على درجة الماجستیر في  (اللغویات) دم على برنامجیشترط في المتق •
 .لجمیع البرامج الشخصیة التي یعقدھا القسم للمتقدمین ةلمقابلوااجتیاز االختبارات  •
في مجلة  أو مقبوالً للنشر بحث محكم منشور جستیر بنظام الرسالة أن یكون لدیھیشترط لمن لم یحصل على الما •

 علمیة محكمة معترف بھا.
 .لجمیع البرامج ) في اختبار القدرات العامة للجامعیین كحد أدنى60الحصول على درجة ( •

 


