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 : شروط القبول

 

  أن يكون المتقدم سعودياً، أو حاصالً على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان غير

  . سعودي

  إذا -على األقل في مرحلة الماجستير ( جيد جداً )أن يكون المتقدم حاصالً على تقدير

متتم جامعتتة  -ستتير وعلتتوم القتتر نالتفكانتتم متتم جامعتتة تمنحدتتا بتقتتدير فتتي ت صتت  

 .سعودية، أو جامعة معترف بدا

  تزكيتيم علميتيم مم أساتذة سبق لدم تدريسهالطالب أن يقدم. 

  اإذا كان موظفً -على الدراسة ( جدة عمله)موافقة مم مرجعه  الطالبأن يقدم-. 

 لذلك د  ع  االختبار الم   الطالب أن يجتاز. 

 المقابلة الش صية الطالب أن يجتاز. 

  الدكتوراهفي مرحلة بصورة تامة للدراسة  امتفرغً  الطالبأن يكون. 

  اختبار اللغة العربية لغير الناطقيم بداأن يجتاز الطالب. 

 

 متطلبات الحصول على الدرجة

 

 .اجتياز المقررات اإلجبارية للفصل األول-1

 .اجتياز المقررات اإلجبارية للفصل الثاني-2

 : ، وذلك وفق ما يليلاجتياز االختبار الشام-3

 االختبار الشامل

مت  العلتم على الطالب أن يجتاز االختبار الشامل الذي يعقده قستم الدراستات اإلستالمية، 

لالختبتار الشتامل إال بعتد أن يكتون قتد أندتى جميت  المقتررات للطالتب التقتدم أنه ال يحق 

 .الدراسية

 يكون االختبار الشامل مم المراحل التالية: 

 .ريري في مسار البرنامج الذي سيعقد فيه االختبار الشاملاختبار تح .1

 .اختبار شفوي في مسار البرنامج الذي سيعقد فيه االختبار الشامل .2

 .االختبار الشفويلدخول يشترط اجتياز االختبار التحريري  .3

يكون اجتياز أي مرحلة مم مراحل االختبار الشامل بناء على متوست  التدرجات  -



3 
 

 .%07بحيث ال تقل عم 

تعلم نتائج االختبار الشامل بعد اعتمادها مم مجلس القسم، في موعتد ال يتجتاوز  -

 .شدراً مم تاريخ عقد  خر مرحلة منه

فتتي حالتتة عتتدم اجتيتتاز الطالتتب أي مرحلتتة متتم مراحتتل االختبتتار الشتتامل يعطتتى  -

 .في مدة ال تتجاوز فصليم دراسييم ،فرصة واحدة إلعادتدا

 موعد االختبار: 

ول االختبار الشتامل ابتتداًء متم الفصتل الدراستي التتالي إلندتاء يجوز للطالب دخ .1

المقتتررات الدراستتيةل وذلتتك فتتي األستتبون العاشتتر متتم كتتل فصتتل دراستتي، وال 

 .كونه مم متطلبات الت رج، ليعتبر الطالب خريجاً إال إذا أدى هذا االختبار

 .أسبونيكون بيم االختبار التحريري واالختبار الشفوي مدة زمنية ال تقل عم  .2

 إجراءات االختبار: 

 .مدة االختبار ثالث ساعات على األقل للتحريري، وساعة على األكثر للشفوي .1

ويعتتد الطالتتب مجتتتازاً ( 177)يكتتون لكتتل متتم االختبتتاريم درجتتة مستتتقلة متتم  .2

 .على األقل في كل مندما% 07لالختبار إذا حصل على 

عيتد متا أخفتق فيته ختالل إذا أخفق الطالب في االختبار أو في جتزء منته فلته أن ي .3

 .قيدهيطوى  مرة أخرى فإن أخفق ،فصليم دراسييم

 .بدا قبل مناقشة الرسالةتم اختبار الطالب أجزاء مم القر ن الكريم ي عشرةحفظ -4

 :كتابة الرسالة-5

 : وذلك وفق ما يلي

ستتاعة (  12) يجتتب علتتى الطالتتب أن يستتجل موتتتون رستتالته بعتتد دراستتة  .1

 .يجتاز االختبار الشامل بنجاحمعتمدة بنجاح، وبعد أن 

 57يجوز للطالب التقدم بمشرون الرسالة إلى القسم بعد إنداء ما ال يقتل عتم  .2

وفتي حتال  ،وبمعدل تراكمي ال يقل عم جيد جداً  ،مم المقررات الدراسية% 

ويرفت  بتذلك  ،التوصية بالموافقة مم قبل القسم يقترح المجلس استم المشترف

على تأييتد  بناءً  ،ومجلس عمادة الدراسات العليا للموافقة عليه ،لمجلس الكلية

 . مجلس الكلية

 :خطوات اختيار الموتون وتسجيل الرسالة*

مراعتاة  يمي فتي اختيتار عنتوان الرستالة، مت األكاد هيتم التنسيق بيم الطالب ومرشد -1
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 .ما يثبم أن العنوان لم يدرس مم قبلر إحضا

لموتتتون تفصتتيلية األكتتاديمي فتتي وتتت  خطتتة  ه  مرشتتديقتتوم الطالتتب بالتنستتيق متت -2

 .الرسالة

ف  -3 م الطالب خطة للرسالة مت  مراعتاة كتل الضتواب  العلميتة واألكاديميتة المتعتار  يقدِّ

 . عليدا في كتابة خط  الرسائل العلمية

 .تعرض ال طة بعد اكتمالدا على القسم للموافقة عليدا -4

 .ومشرفاً مساعداً إن اقتضم الحاجة ،يقترح القسم مشرفاً على الطالب -5

 :خطة الرسالةتقديم  -

 .عنوان الرسالة  -

 .سبب اختيار الموتون -

 .أهميته  -

 .مندج الدراسة -

 .الدراسات السابقة في الموتون -

 . المحتوى -

 .أهداف البحث ونتائجه المتوقعة -

  .المصادر والمراج  -

الصتتادرة بقتترار )دية الالئحتتة الموحتتدة للدراستتات العليتتا فتتي الجامعتتات الستتعووبحستتب ] -1

فقتتد نصتتم المتتادة (: هتتـ26/8/1410بتتتاريخ  3/6/1410مجلتتس التعلتتيم العتتالي رقتتم 

  :اآلتييم األسلوبيم بأحد للدكتوراه الدراسة تكون: "الرابعة والثالثون مندا على أنه

 وحتدة ثالثتيم عتم المقتررة الوحتدات عتدد يقل أال على والرسالة الدراسية بالمقررات-أ -2

 .الرسالة إليدا مضافا الماجستير بعد العليا الدراسات مقررات مم

 عشترة اثنتتي عتم المقتررة الوحتدات عتدد يقتل أال علتى المقتررات وبعض بالرسالة-ب -3

النتدوات أو  الموجدتة أو للدراستات العليتا ت صت  الدراستات مقتررات متم وحتدة

 ".الدقيق وت صصه للطالب العلمي التكويم البحث حسب حلقات

فتي نت  المتادة الستابقة  ]ب[ر األسلوب المنصتو  عليته فتي الفقترة وقد تم اختيا*

 .ليكون أسلوب الدراسة في هذا البرنامج
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