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e
شروط القبول في برامج الدكتوراه
للعام الجامعي  1439 / 1438هـ ( طالب  +طالبات)

���ش��روط ع��ام��ة ل��ل��ق��ب��ول يف ج��م��ي��ع ب��رام��ج ال��دك��ت��وراه
�1 .1أن يكون املتقدم �سعودي ًا�،أو حا�ص ًال على منحة ر�سمية للدرا�سات العليا �إذا كان من غري ال�سعوديني.
�2 .2أن يكون حا�ص ًال على درجة املاج�ستري من جامعة معرتف بها مبعدل «جيد جد ًا» على الأقل.
�3 .3أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك والئق ًا طبي ًا.
4 .4تقدمي تزكيتني علميتني من �أ�ساتذة �سبق لهم تدري�سه يف مرحلة املاج�ستري.
5 .5التفرغ التام لدرا�سة الدكتوراه.
وبالإ�ضافة �إىل �شروط القبول العامة فت�شرتط الكليات الآتي-:

الشروط الخاصة بالكليات

�أو ًال – برامج الدكتوراه بكلية ال�شريعة و�أ�صول الدين
م

الق�سم

1

الفقه

2

�أ�صول الدين

الربنامج (التخ�ص�ص)

مالحظات

الأنظمة

طالب

الفقه

طالب  -طالبات

�أ�صول الفقه

طالب  -طالبات

ال�سنة وعلومها

طالب  -طالبات

 ي�شرتط يف برنامج الفقه� :أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف ( ال�شريعة)وعلى درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص الفقه� ,أو الفقه املقارن.

 ي�شرتط يف برنامج الأنظمة:�1 .1أن يكون حا�ص ًال على البكالوريو�س يف تخ�ص�ص ال�شريعة من �إحدى كليات ال�شريعة �أو
�إحدى الكليات الق�ضائية.
�2 .2أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص الأنظمة.
 ي�شرتط يف برنامج �أ�صول الفقه � :أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص( �أ�صول الفقه ) .
 ي�شرتط يف برنامج ال�سنة وعلومها� :أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يفتخ�ص�ص ال�سنة وعلومها .

 ي�شرتط قي جميع الربامج ملن مل يح�صل على املاج�ستري بنظام الر�سالة �أن يقدم بحث ًايف التخ�ص�ص ( غري م�شروع البحث ) من�شور�أً �أو مقبو ًال للن�شر يف جملة علمية حمكمة
ت�صدر عن جامعة �أو كلية �سعودية � ،أو جهة حكومية داخل اململكة .
 -اجتياز االختبارات واملقابلة ال�شخ�صية التي جتريها الأق�سام العلمية.

ث���ان���ي��� ًا – ب����رام����ج ال����دك����ت����وراه ب��ك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة
م
1
2
3
4

الق�سم
املناهج وطرق التدري�س
الرتبية
علم النف�س

الربنامج (التخ�ص�ص)

مالحظات

مناهج وطرق تدري�س عامة
مناهج وطرق تدري�س العلوم
�إدارة و�إ�شراف تربوي
التوجيه والإر�شاد النف�سي

طالب  -طالبات
طالب  -طالبات
طالب – طالبات
طالب – طالبات

1ي�شرتط يف املتقدم على برنامج (املناهج وطرق التدري�س العامة) �أن يكون حا�ص ًال على
درجة املاج�ستري يف املناهج وطرق التدري�س.
2ي�شرتط يف املتقدم على برنامج (املناهج وطرق تدري�س العلوم) �أن يكون حا�ص ًال على
درجة املاج�ستري يف املناهج وطرق تدري�س العلوم.
3ي�شرتط يف املتقدم على برنامج (الإدارة والإ�شراف الرتبوي) �أن يكون حا�ص ًال على درجة
املاج�ستري يف الإدارة الرتبوية �أو الإ�شراف الرتبوي.
4ي�شرتط يف املتقدم على برنامج ( التوجيه والإر�شاد النف�سي ) �أن يكون حا�صال على درجة
املاج�ستري يف التوجيه والإر�شاد النف�سي .
5اجتياز االختبارات واملقابلة ال�شخ�صية التي جتريها الأق�سام العلمية.
6ي�شرتط يف جميع الربامج ملن مل يح�صل على املاج�ستري بنظام الر�سالة �أن يقدم بحث ًا يف
التخ�ص�ص من�شور ًا �أو مقبو ًال للن�شر يف جملة علمية �سعودية حمكمة.
7احل�صول على درجة ( )70يف اختبار القدرات العامة للجامعيني كحد �أدنى جلميع الربامج.
8احل�صول على �إحدى درجات االختبارات التالية يف اللغة الإجنليزية جلميع الربامج -:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
م

االختبار

الدرجة املطلوبة كحد �أدين

1

الكفايات ()SEPT

52

2

�إيليت�س ()IELTS

3.5

3

التوفل ( ) IBT

32

ملحوظة :
1ـ يقبل الإيليت�س ( )IELTSاملقدم من املجل�س الربيطاين ،وال تقبل نتائج االختبارات
املقدمة عن طريق املعاهد اخلا�صة.
2ــ يقبل التوفل ( )IBTالأ�سا�سي املقدم من �شركة توفل  ،وال تقبل نتائج االختبارات املقدمة
من املعاهد اخلا�صة.

ث��ال��ث� ًا – ب��رام��ج ال��دك��ت��وراه بكلية ال��ع��ل��وم الإن�سانية

.1
.2
.3
.4

م

الق�سم

الربنامج (التخ�ص�ص)

مالحظات

1

اللغة العربية

الدكتوراه يف الأدب
الدكتوراه يف اللغويات

طالب  -طالبات
طالب  -طالبات

1ي�شرتط يف املتقدم على برنامج (الأدب) �أن يكون حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف الأدب.
2ي�شرتط يف املتقدم على برنامج (اللغويات) �أن يكون حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف
اللغويات.
3اجتياز االختبارات واملقابلة ال�شخ�صية التي جتريها الأق�سام العلمية.
4ي�شرتط يف جميع الربامج ملن مل يح�صل على املاج�ستري بنظام الر�سالة �أن يقدم بحث ًا حمكم ًا
جملة جامعة �سعودية .
يف التخ�ص�ص (غري م�شروع بحث التخرج ) من�شور ًا �أو مقبو ًال للن�شر يف
ِ

5 .5احل�صول على درج��ة ( )60يف اختبار القدرات العامة للجامعيني كحد �أدن��ى جلميع
الربامج.

عميد الدرا�سات العليا
0172417600 | 0172417611
وكيل عمادة الدرا�سات العليا
0172417503
وكيل عمادة الدرا�سات العليا لل�ش�ؤون الفنية
0172418928
وكيلة عمادة الدرا�سات العليا
0172414709
مدير القبول والت�سجيل
0172417316 | 0172418367
الربيد الإلكرتوين
dgs@kku.edu.sa

