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 : للقبول في هذا البرنامجيشترط في المتقدم : أوال

 التربيةاإلسالمية،أحد: تخصصاتأن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في  .١

 المعدالت تساوي حالة وفي. التربوية العلوم تخصصات أحد الشرعية، العلوم تخصصات

 .اإلسالمية التربية تخصص في الماجستير درجة لحملة األولوية تكون للمتقدمين

 الشرعية، العلوم تخصصات أحد اإلسالمية، التربية: تخصصاتفي أن يكون الماجستير  .٢

 األولوية تكون للمتقدمين المعدالت تساوي حالة وفي. التربوية العلوم تخصصات أحد

 .اإلسالمية التربية تخصص في الماجستير درجة لحملة

 تعليمات الجامعة النافذة لاللتحاق بالبرنامج وفق األجنبيةاجتياز متطلب اللغة  .٣

 .أية شروط أخرى مقرة من اللجان والمجالس المختصة .٤

 

 :بعد إتمام المتطلبات التالية –التربية اإلسالميةفي الدكتوراهتمنح درجة : ثانيا .٥

لسنة ) ٤(رقم  استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير .١

  .م٢٠١١

رها لجنة الدراسات العليا في القسم .٢ ة التي تقردراسة المساقات االستدراكي .  

والنجاح فيها بمعدل تراكمي ) ٧٠٠(ساعة معتمدة من مستوى ) ٣٦(دراسة ما اليقل عن  .٣

 % ٨٠ال يقل عن 
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ساعة معتمدة، ) ١٨(والنجاح بامتحان مناقشتها ويخصص لها  الدكتوراهإعداد أطروحة  .٤

 :ويظهر مساق األطروحة ألغراض التسجيل كما يلي

  

 ا��3,�ت ا�./�.�ة ر�7 ا�.�3ق
 ٠  )   أ ٧٩٩د . ش(

 ٣  )   ب ٧٩٩د . ش(

 ٦  )   ج ٧٩٩د . ش(

 ٩  )   د ٧٩٩د . ش(

 ١٢  )   هـ ٧٩٩د . ش(

  

  .قبول نشر بحث واحد في األقل في موضوع األطروحة في مجالت علمية محكمة/ نشر .٥

  

 


