
 

 

 

 ة الملك سعودـامعـج      

 كلية التربية         

 قسم المناهج وطرق التدريس

 

 في قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الدكتوراهشروط القبول في برنامج 

 

 تعليمات :

الالئحة الموحدة للدراسات العليا في تخضع جميع شروط القبول للضوابط الواردة في 

 الجامعات السعودية .

 : ما يأتييشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة 

 .سات العليا في الجامعات السعوديةتحقيق الشروط الواردة في الالئحة الموحدة للدرا .1

 تحقيق الشروط اإلضافية . .2

العليا في الجامعات السعودية شروط القبول الواردة في الالئحة الموحدة للدراسات أوالً : 

 : وهي

 

أن يكون المتقدم سعودي أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان  .1  

 من غير السعوديين.

أن يكون المتقدم حاصالً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من  .2

 جامعة أخرى معترف بها .

 أن يكون حسن السيرة والسلوك والئقا طبياً . .3

 أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه . .4

موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً, ويجوز في حاالت الضرورة  .5

القصوى تأجيل إحضار الطالب موافقة مرجعه على الدراسة إلى حين بدء 

 (.سات العلياتسجيله المقررات ) التكميلية أو الدرا

األصل في دراسة الدكتوراه التفرغ التام ويجوز لمجلس الجامعة االستثناء  .6

 من ذلك متى دعت الحاجة لذلك.

http://ksu.edu.sa/ar/
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 ثانياً  : الشروط اإلضافية:

 

 التخصص الشروط
أن يكون حاصال على شهادة البكالوريوس في  .1

 المناسبة.التربية في أحد التخصصات 

   الماجستير بتقديرحصول المتقدمين على درجة  .2

في التربية )مناهج وطرق على األقل  جداً  جيد

تدريس(من كلية التربية بجامعة الملك سعود أو 

مايعادلها أو حاصالً على الماجستير في تخصصات 

 أخرى ذات عالقة .

( في 54الحصول على درجة التقل عن) .3

( في 5044( أو )TOEFL-IBTاختبار)

اختبار  (درجة في04( أو )IELTSاختبار)

(STEP ). 

ان يكون لديه خبره في مجال التدريس التقل عن  .5

 سنتين ويستثنى من ذلك المعيدين والمحاضرين

 اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها القسم . .4

بشقيه)العربي  اجتياز االختبار التحريري .0

 .الذي يجريه القسم  واإلنجليزي(

 .(درجة74)تقل عن ال ينيالقدرات العامة للجامع .7

 . المناهج العامة 

 . طرق تدريس العلوم 

 تدريس المواد االجتماعية . طرق 

 .طرق تدريس الرياضيات 

 


