
 برامج الدكتوراه )غري املدفوعة الرسوم(

برامج الدكتوراهمجيع الشروط العامة للمتقدمني على 

 يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتي:

، أو على منحة رسمية  -1
ً
م سعوديا ِّ

للدراسات العليا إذا كان من غير أن يكون املتقد 

 السعوديين.

2- )
ً
 على درجة املاجستير  بتقدير ال يقل عن )جيد جدا

ً
م حاصال ِّ

من جامعة ، أن يكون املتقد 

مع إرفاق ما يثبت معادلة الشهادة من وزارة سعودية، أو من جامعة أخرى معترف بها 

 التعليم. 

3-  .
ً
ا طبيا

ً
أن يكون حسن السيرة والسلوك، والئق

م تزكيتين علميتين  -4 ِّ
من أساتذة سبق لهم تدريسه. أن يقد 

ملجلس الجامعة االستثناء من ذلك متى األصل في دراسة الدكتوراه التفرغ التام ويجوز  -5

دعت الحاجة لذلك.

بالدرجة التي يحددهاو ، )إن وجدت( شخصيةال تقابال املأو  اتتبار االخأن يجتاز املتقدم  -6

القسم العلمي.

جرى بين املتقدمين.أن يخضع  -7
ُ
 املتقدم ملعايير املفاضلة التي ت

.أو غير املعتمدة ال تقبل نتائج اختبارات اللغة اإلنجليزية املقدمة من املعاهد الخاصة -8

.للجامعيين بعد مض ي خمس سنوات من تاريخ االختبارالعامة ال يقبل اختبار القدرات  -9

للتوفل واآليلتس، وثالث سنوات ال تقبل اختبارات اللغة اإلنجليزية بعد مض ي سنتين _ 10

 للكفايات، من تاريخ االختبار.

وباإلضافة إلى هذه الشروط العامة، يشترط اآلتي:     

رقم الوثيقة: د.ق.د-6/4-05



 

 

 االختبارات املعادلة للدرجات املطلوبة يف اختبار اللغة اإلجنليزية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP IELTS 
TOEFL 

IBT CBT PBT 

97 6 79 213 550 

92 5.5 70 194 525 

83 5 61 173 500 

75 4.5 53 153 475 

67 4 45 133 450 



 

 :  كلية الشريعة وأصول الدينبرامج الدكتوراه يف أوالا
 

 املشتركة للتقديم على برامج الدكتوراه في كلية الشريعة وأصول الدينالشروط 

 .برنامج الدكتوراه في نفس تخصص املاجستير  الحصول على درجة -1

 .( %70اختبار القدرات العامة للجامعيين بنسبة ال تقل عن )اجتياز  -2

  نظام املقررات(يشترط في املتقدم ممن يحمل املاجستير )ب -3
ً
، في  أن يكون لديه بحثا

ً
علمًيا محكما

 التخصص، غير بحث التخرج، 
ً
في إحدى املجالت العلمية املحكمة  للنشر،منشوًرا أو مقبوال

 .الجهات الحكومية و بعة إلحدى الجامعات أو الكليات أالسعودية التا

                  الشخصية.   املقابلة  اجتياز  -4
      

 هذه الشروط يشترط لبعض البرامج الشروط اآلتية: وباإلضافة إلى                            

 

 اسم البرنامج م

 )التخصص(
 الشروط الخاصة للبرنامج

 .حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم من بداية سورة البقرة القرآن وعلومه 1

 الشروط املشتركة نفسها. السنة وعلومها 2

 .القرآن الكريمحفظ خمسة أجزاء من  العقيدة واملذاهب املعاصرة 3

 الشروط املشتركة نفسها. الفقه 4

 الشروط املشتركة نفسها. األنظمة 5

 أصول الفقه 6

 

 الشروط املشتركة نفسها.



 

ا: 
ا
 كلية التــربية برامج الدكتوراه يف ثاني

 

 الشروط املشتركة للتقديم على برامج الدكتوراه في كلية التربية

 الدكتوراه.على درجة املاجستير في نفس تخصص برنامج  الحصول  -1

 (.%75درجة ال تقل عن )ب اختبار القدرات العامة للجامعييناجتياز  -2

( في اختبار 3.5أو )   STEP( في اختبار الكفايات 52درجة ال تقل عن )ب جتياز اختبار اللغة اإلنجليزيةا -3

IELTS ( في اختبار التوفل 32مركز معتمد وفق الضوابط املعتمدة أو ) منIBT  غيره. دون 

 للنشر  -4
ً
 أو مقبوال

ً
 منشورا

ً
)غير يشترط في خريجي املاجستير )بنظام املقررات( أن يكون لديه بحثا

 .وزارة التعليمموص ى بها من في مجلة علمية محكمة بحث التخرج( 

 ( من الدرجة الكلية لالختبار.%70قل عن )درجة ال تبالعلمي ه القسم اجتياز االختبار التحريري الذي يجري -5

 وباإلضافة إلى هذه الشروط يشترط لبعض البرامج الشروط اآلتية:

 اسم البرنامج م

 )التخصص(
 الشروط الخاصة للبرنامج

 الشروط املشتركة نفسها. املناهج وطرق تدريس العلوم 1

 تدريس العامةالاملناهج وطرق  2

  

على درجة املاجستير  في املناهج وطرق التدريس الحصول 

)العامة ـ الرياضيات ـ االجتماعيات ـ اللغة العربية ـ التربية 

 اإلسالمية ـ اللغة اإلنجليزية(.

على درجة املاجستير في اإلدارة التربوية أو في اإلدارة الحصول  اإلدارة واإلشراف التربوي  3

 العامة.

على درجة املاجستير في أصول التربية أو أصول  الحصول  اإلسالميةأصول التربية  4

 التربية اإلسالمية.

5 
 التوجيه واإلرشاد النفس ي

 

 

 

 الشروط املشتركة نفسها.



 

 :  كلية العلوم برامج الدكتوراه يف ثالثاا
 في كلية العلوم الشروط املشتركة للتقديم على برامج الدكتوراه

 الدكتوراه.على درجة املاجستير في نفس تخصص برنامج  الحصول  -1

 األخرى.أو ما يعادلها من االختبارات ( 5.5ال تقل عن ) بدرجة IELTSاإلنجليزية جتياز اختبار اللغة ا -2

 اجتياز املقابلة الشخصية التي يجريها القسم العلمي. -3

 الشروط الخاصة للبرنامج )التخصص( اسم البرنامج م

أو  ،(%50)معدل ال يقل عن بفي الفيزياء   GREاجتياز اختبار الفيزياء 1

 العلمي. القسم جريهاختبار القبول الذي ياجتياز 

 (،%50)معدل ال يقل عن بفي الكيمياء  GRE اجتياز اختبار_ 1 الكيمياء 2

 .العلميالقسم جريه اختيار القبول الذي ياجتياز أو 

 50) % 70حصول املتقدم على معدل كلي ال يقل عن _ 2

 في الكيمياء(. GRE اختبار + 20 %معدل املاجستير %

ا: 
ا
 كلية العلوم اإلنسانية برامج الدكتوراه يف رابع

 الشروط املشتركة للتقديم على برامج الدكتوراه في كلية العلوم اإلنسانية

 الحصول على درجة املاجستير في نفس تخصص الدكتوراه. -

)غير بحث  بحث منشور  أو  مقبول للنشر  يشترط في الحاصلين على املاجستير )بنظام املقررات( وجود -

وفي حال عدم تمكن خريج املاجستير بنظام ، يقبلها املجلس العلمي علمية محكمة في مجلة  التخرج(

 املقررات، من النشر العلمي في مجلة علمية، فإنه يمكن تحكيم البحث لدى لجنة علمية في القسم العلمي.

 الخاصة للبرنامجالشروط  )التخصص( اسم البرنامج م

 الدكتوراه في التاريخ  1

 )قديم _ إسالمي _ حديث (

اجتياز اختبار القدرات العامة للجامعيين بنسبة ال يقل عن 

(70%) 

اجتياز اختبار القدرات العامة للجامعيين بنسبة ال يقل عن  -1 لغويات -اللغة العربية وآدابها  2

(60%) 

 .(%70عن ) اجتياز اختبار املفاضلة بنسبة ال تقل -2

 

 أدب -اللغة العربية وآدابها  3

 


