تعليمات قبل دخول االختبارات التحريرية

 )1كل من له طلب معتمد (مكتمل) يحق له دخول االختبار .
 )2كل االختبارات خاصة بالمتقدمين السعوديين والمقيمين.
 )3إحضار الهوية الوطنية للسعوديين.
 )4إحضار اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين المقيمين.
 )5طباعة ملخص الطلب وإحضااااااارا وقت االختبار ،ويمكن طباعة ملخص الطلب
من خالل الرابط التالي:

http://registration.qu.edu.sa
 )6عمادة الدراساااااااات العليا لي لديها أ خلفية عن كيفية االختبارات ونوعيتها
والمراجع وكل هذا يكون من اختصاص األقسام والكليات.
 )7االختبار يقام مرة واحدة لذا نرجو التأكد من مكان وزمان االختبار التحرير .

مواعيد ومكان االختبارات التحريرية للقبول يف برامج الدراسات العليا
ماجستري و دكتوراه للعام اجلامعي 1442هـ
الكلية

مسمى البرنامج

الدرجة

القرآن الكريم
و علومه

دكتوراه

الموعد والمكان
طالب
يوم اإلثنين  1441 / 6 / 30هـ
من الساعة  1:00م

الى الساعة  3:00م

دكتوراه
ماجستري

يوم اإلثنين  1441 / 6 / 30هـ
من الساعة  1:00م

الى الساعة  3:00م

مبنى كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية المليداء
قاعة ( 3 – 105 ، 3 - 104للدكتوراا)
قاعة ( 3 – 103 ، 3 - 102للماجستير)

طالب

الشريعة
والدراسات
االسالمية

أصول الفقه

دكتوراه
ماجستري

يوم األحد  1441 / 6 / 29هـ
من الساعة  1:00م

الى الساعة  3:00م

مبنى كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية المليداء
قاعة ( 3 – 105 ، 3 - 104للدكتوراا)
قاعة ( 3 – 107 ، 3 - 106للماجستير)

طالب

الفقه املقارن

دكتوراه
ماجستري

يوم األحد  1441 / 6 / 29هـ
من الساعة  1:00م

الى الساعة  3:00م

مبنى كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية المليداء
قاعة ( 4 – 203 ، 4 - 202للدكتوراا)
قاعة ( 4 – 205 ، 4 - 204للماجستير)

طالب
ماجستري

االنظمة

ماجستري

الدراسات األدبية
الدراسات اللغوية
الدراسات األدبية
التاريخ االسالمي
التاريخ احلديث
التاريخ اإلسالمي
التاريخ احلديث
اللغويات
)اللغة االجنليزية(

اللغة العربية
والدراسات
االجتماعية

دكتوراه

العقيدة واملذاهب
املعاصرة

الدراسات اللغوية

اللغويات التطبيقية
)اللغة االجنليزية(

طالبات
يوم اإلثنين  1441 / 6 / 30هـ
من الساعة  1:00م

الى الساعة  3:00م

ماجستري مبنى كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية المليداء مبنى كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية ببريدة
حي الصفراء
قاعة ( 4 – 202 ، 4 - 201للدكتوراا)
المصلى و الساحة الداخلية للمبنى أ
قاعة ( 4 – 203 ، 4 - 202للماجستير)
طالب

السنة و علومها

الموقع

يوم اإلثنين  1441 / 6 / 30هـ
من الساعة  1:00م

الى الساعة  3:00م

مبنى كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية المليداء
قاعة ( 4 – 205 ، 4 - 204للدكتوراا)
قاعة ( 4 – 206 ، 4 - 205للماجستير)

طالبات
يوم اإلثنين  1441 / 6 / 30هـ
من الساعة  1:00م

الى الساعة  3:00م

مبنى كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية ببريدة
حي الصفراء
المصلى و الساحة الداخلية للمبنى أ

https://goo.gl/VFNfbB

طالبات
من الساعة  1:00م

الى الساعة  3:00م

مبنى كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية ببريدة
حي الصفراء  -المصلى و الساحة الداخلية للمبنى أ

طالبات
يوم األحد  1441 / 6 / 29هـ
من الساعة  1:00م

الى الساعة  3:00م

مبنى كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية ببريدة
حي الصفراء  -المصلى و الساحة الداخلية للمبنى أ

الطالبات
كلية الشريعة والدراسات االسالمية ببريدة
حي الصفراء

https://goo.gl/vMpp9b

طالبات
يوم اإلثنين  1441 / 6 / 30هـ
من الساعة  1:00م

الى الساعة  3:00م

مبنى كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية ببريدة
حي الصفراء  -المصلى و الساحة الداخلية للمبنى أ

طالب

طالبات

يوم األحد  1441 / 6 / 29هـ
من الساعة  1:00م

كلية الشريعة والدراسات االسالمية
بالمليداء

يوم األحد  1441 / 6 / 29هـ

يوم األحد  1441 / 6 / 29هـ

الى الساعة  3:00م

الطالب

من الساعة  1:00م

الى الساعة  3:00م

مبنى كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية المليداء
قاعة 3 - 103 ، 3 - 102

مبنى كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية ببريدة
حي الصفراء  -المصلى و الساحة الداخلية للمبنى أ

ماجستري

طالب

طالبات

دكتوراه

 1441 / 7 / 3هـ
يوم الخمي
من الساعة  9:00ص الى الساعة  12:00م
مبنى كلية اللغة العربية و الدراسات االجتماعية بالمليداء
قاعة ل  – 201ل 202

 1441 / 7 / 3هـ
يوم الخمي
من الساعة  9:00ص الى الساعة  12:00م
كلية العلوم و اآلداب (األقسام االدبية) ببريدة حي االسكان
قاعة الزهراء

ماجستري

طالب

طالبات

دكتوراه

يوم األثنين  1441 / 6 / 30هـ
من الساعة  9:00ص الى الساعة  12:00م
مبنى كلية اللغة العربية و الدراسات االجتماعية بالمليداء
قاعة ل 201

يوم األثنين  1441 / 6 / 30هـ
الى الساعة  12:00م
من الساعة  9:00ص
كلية العلوم و اآلداب (األقسام االدبية) ببريدة حي االسكان
قاعة الزهراء

طالب

طالبات

يوم األربعاء  1441 / 7 / 2هـ
من الساعة  9:00ص الى الساعة  11:00ص
مبنى كلية اللغة العربية و الدراسات االجتماعية بالمليداء
قاعة ل  - 111ل 112

يوم األربعاء  1441 / 7 / 2هـ
من الساعة  9:00ص الى الساعة  11:00ص
كلية العلوم و اآلداب (األقسام االدبية) ببريدة حي االسكان
قاعة الزهراء

الطالب

ماجستري

طالب

علم االجتماع

ماجستري

اخلدمة االجتماعية

ماجستري

علم االجتماع

دكتوراه

اخلدمة االجتماعية

دكتوراه

اآلداب يف اجلغرافيا

ماجستري

كلية العلوم واالداب ببريدة حي اإلسكان
(األقسام األدبية)

https://goo.gl/muT4T2

طالب

طالب
يوم الثالثاء  1441 / 7 / 1هـ
من الساعة  10:00ص الى الساعة 12:00م
مبنى كلية اللغة العربية و الدراسات االجتماعية بالمليداء
الدور الثاني  -قاعة ل 207

https://goo.gl/FJT4wk

الطالبات

يوم الثالثاء  1441 / 7 / 1هـ
الى الساعة 12:00م
من الساعة  10:00ص
مبنى كلية اللغة العربية و الدراسات االجتماعية بالمليداء
الدور الثاني  -قاعة ل 202
يوم الثالثاء  1441 / 7 / 1هـ
الى الساعة 12:00م
من الساعة  10:00ص
مبنى كلية اللغة العربية و الدراسات االجتماعية بالمليداء
الدور الثاني  -قاعة ل 201

كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
بالمليداء

طالبات
يوم الثالثاء  1441 / 7 / 1هـ
الى الساعة 12:00م
من الساعة  10:00ص
مبنى كلية العلوم واآلداب ببريدة حي اإلسكان
قاعة الزهراء

طالب
يوم الثالثاء  1441 / 7 / 1هـ
الى الساعة 12:00م
من الساعة  10:00ص
مبنى كلية اللغة العربية و الدراسات االجتماعية بالمليداء
الدور الثاني  -قاعة ل 205

طالب
يوم االحد  1441 / 6 / 29هـ
الى الساعة 11:00ص
من الساعة  8:00ص
مبنى كلية اللغة العربية و الدراسات االجتماعية بالمليداء
قسم الجغرافيا قاعة رقم 4 - 001

طالبات
يوم االحد  1441 / 6 / 29هـ
من الساعة  8:00ص الى الساعة 11:00ص

مبنى الدراسات العليا رقم  23الحرم الجامعي
قاعة رقم 108
قسم الطالبات بالمليداء

الطالبات

مركز الطالبات بالمليداء
https://goo.gl/enxGw3

الكلية

العلوم

مسمى البرنامج

الدرجة

الموعد والمكان

العلوم يف الكيمياء
العضوية

ماجستري

العلوم يف الكيمياء
الغري عضوية

ماجستري

مبنى كلية العلوم بالمليداء
قاعة رقم  205أ –  206أ

العلوم يف فيزياء
اجلوامد

ماجستري

طالب

العلوم يف الفيزياء
النظرية

ماجستري

مبنى كلية العلوم بالمليداء
قاعة رقم  205أ –  206أ

ماجستري

-------------------------------------------------------

طالب
يوم األربعاء  1441 / 7 / 2هـ
من الساعة  1:00م

 1441 / 7 / 3هـ

يوم الخمي
من الساعة  1:00م

يوم األربعاء  1441 / 7 / 2هـ
الى الساعة 3:00م
من الساعة  1:00م
الحضور من الساعة 12:30م

المدينة الجامعية بالمليداء  -كلية العلوم
قسم الطالبات
قاعة رقم 3043

طالبات
 1441 / 7 / 3هـ

يوم الخمي
من الساعة  1:00م الى الساعة 3:00م
الحضور من الساعة 12:30م

الطالب
كلية العلوم بالمليداء

https://goo.gl/qUmTHX

المدينة الجامعية بالمليداء  -كلية العلوم
قسم الطالبات
قاعة رقم 3043

طالب

العلوم يف الرياضيات
التطبيقية

ماجستري

إدارة األعمال

ماجستري

العلوم يف االقتصاد

ماجستري

العلوم يف املالية

ماجستري

العلوم يف احملاسبة

ماجستري

يوم األثنين  1441 / 6 / 30هـ
من الساعة  1:00م

الى الساعة  3:00م

مبنى كلية العلوم بالمليداء
قاعة رقم 206أ – 205أ

طالب
يوم الثالثاء  1441 / 7 /1هـ
من الساعة  3:00م الى الساعة  5:00م
مبنى كلية االقتصاد و االدارة بالمليداء
قاعات ممر ( ز)

العلوم يف علوم
احلاسب

طالب
 1441 / 7 / 3هـ

العلوم يف املعلوماتية

يوم الخمي

العلوم يف أمن
املعلومات(األمن
السيرباني)

من الساعة  10:00ص

العلوم يف تقنية
املعلومات

يوم األحد  1441 / 6 / 29هـ
الى الساعة 3:00م
من الساعة  1:00م
الحضور من الساعة 12:30م
المدينة الجامعية بالمليداء  -كلية العلوم -
قسم الطالبات
قاعة رقم 3043

العلوم يف الرياضيات

احلاسب

الى الساعة 3:00م

طالبات

طالبات
العلوم يف االحياء

االقتصاد واإلدارة

الى الساعة 3:00م

الموقع

الى الساعة 12:00م

مبنى كلية الحاسب  -الدور االول
قسم علوم الحاسب بالمليداء
قاعة رقم 103

ماجستري

طالبات
من الساعة  1:00م

الى الساعة  3:00م

المدينة الجامعية بالمليداء  -كلية العلوم
قسم الطالبات
قاعة رقم 3043

طالبات
يوم الثالثاء  1441 / 7 /1هـ
من الساعة  3:00م الى الساعة  5:00م
مبنى كلية االقتصاد و اإلدارة
مقر الطالبات بالمليداء
قاعات 2023-2021-2020-2017

يوم الخمي

العلوم يف هندسة
احلاسب

الطالب
كلية االقتصاد واإلدارة بالمليداء

https://goo.gl/shm9dg

الطالبات

مركز الطالبات بالمليداء
https://goo.gl/maps/w9Tp8UJM
WfJ2

طالبات
 1441 / 7 / 3هـ

من الساعة  10:00ص

الى الساعة 12:00م

الطالب
كلية الحاسب بالمليداء

كلية الحاسب – الدور األول مقر الطالبات

https://goo.gl/WMcgXq

قاعة رقم 122-121-120
الطالبات

مركز الطالبات بالمليداء

 1441 / 7 / 3هـ

من الساعة  10:00ص

https://goo.gl/maps/w9Tp8UJM
WfJ2

يوم األثنين  1441 / 6 / 30هـ

طالب
يوم الخمي

الطالبات

مركز الطالبات بالمليداء

https://goo.gl/maps/w9Tp8UJM
WfJ2

الى الساعة 12:00م
-------------------------------------------------------

مبنى كلية الحاسب  -الدور االول
قسم علوم الحاسب بالمليداء
قاعة رقم 103

الكلية

مسمى البرنامج

الدرجة

الموقع

الموعد والمكان

علم النفس الرتبوي

طالبات
طالب
يوم الخمي  1441 / 7 / 3هـ
يوم الخمي  1441 / 7 / 3هـ
ماجستري من الساعة  8:00ص الى الساعة  10:00ص من الساعة  8:00ص الى الساعة  10:00ص
مبنى كلية التربية ببريدة حي االسكان
مبنى كلية التربية بالمليداء
قاعة 205

علم النفس الرتبوي

طالبات
طالب
يوم الخمي  1441 / 7 / 3هـ
يوم الخمي  1441 / 7 / 3هـ
من الساعة  10:30ص الى الساعة 12:30م من الساعة  10:30ص الى الساعة  12:30م
مبنى كلية التربية ببريدة حي االسكان
مبنى كلية التربية بالمليداء
قاعة 205
قاعة 126

قاعة 126

الرتبية يف االرشاد
النفسي

دكتوراه

طالبات
طالب
يوم الخمي  1441 / 7 / 3هـ
يوم الخمي  1441 / 7 / 3هـ
ماجستري من الساعة  8:00ص الى الساعة  10:00ص من الساعة  8:00ص الى الساعة  10:00ص
مبنى كلية التربية ببريدة حي االسكان
مبنى كلية التربية بالمليداء
قاعة 207
قاعة 128

املناهج وطرق التدريس

دكتوراه

مناهج وطرق التدريس
العلوم الشرعية

ماجستري

الرتبية املهنية يف
املناهج وطرق التدريس

ماجستري

مناهج وطرق التدريس
االجتماعيات

ماجستري

مناهج وطرق التدريس
العامة

ماجستري

الرتبية

طالب
يوم الثالثاء  1441 / 7 / 1هـ
من الساعة  10:00ص الى الساعة  12:00م
مبنى كلية التربية بالمليداء
قاعة ( 127-126-125للماجستير)
قاعة ( 129-128للدكتوراا)

طالبات
يوم الثالثاء  1441 / 7 / 1هـ
من الساعة  10:00ص الى لساعة  12:00م
مبنى كلية التربية ببريدة حي االسكان
قاعات الدراسات العليا

طالبات
طالب
يوم األثنين  1441 / 6 / 30هـ
يوم األثنين  1441 / 6 / 30هـ
من الساعة  10:00ص الى الساعة  12:00م من الساعة  10:00ص الى الساعة  12:00م
مبنى كلية التربية ببريدة حي االسكان
مبنى كلية التربية بالمليداء
قاعة 215-214
قاعة 127 – 121

تقنيات التعليم

ماجستري

تقنيات التعليم

دكتوراه

طالب
يوم األثنين  1441 / 6 / 30هـ
من الساعة  12:30م الى الساعة  2:30م
مبنى كلية التربية بالمليداء
قاعة 127 – 121

أصول الرتبية

ماجستري

طالب

أصول الرتبية

دكتوراه

إدارة تربوية

ماجستري

القيادة الرتبوية

دكتوراه

طالبات
يوم األثنين  1441 / 6 / 30هـ
من الساعة  12:30م الى الساعة  2:30م
مبنى كلية التربية ببريدة حي االسكان
قاعة 215-214

يوم األحد  1441 / 6 / 29هـ
من الساعة  11:00ص

الى الساعة  12:00م

مبنى كلية التربية بالمليداء
قاعة ( 118للماجستير)
قاعة ( 123للدكتوراا)

طالب
يوم األحد  1441 / 6 / 29هـ
من الساعة  11:00ص

الى الساعة  12:00م

مبنى كلية التربية بالمليداء
قاعة 126 -125

طالبات
يوم األحد  1441 / 6 / 29هـ
من الساعة  11:00ص

الى الساعة  12:00م

مبنى كلية التربية ببريدة حي االسكان
قاعة 215-214-204-203-202-201-102

طالب

تربية خاصة موهبة و تفوق
تربية خاصة إعاقة مسعية

من الساعة  11:00ص

الى الساعة  12:00م

مبنى كلية التربية بالمليداء
قاعة 128 -127

تربية خاصة صعوبات تعلم
تربية خاصة إعاقة عقلية

يوم األحد  1441 / 6 / 29هـ

طالب
ماجستري

يوم األربعاء  1441 / 7 / 2هـ
من الساعة  10:00ص

الى الساعة  11:15ص

مبنى كلية التربية بالمليداء
قاعة 128-127-125-117-116-114-113

طالبات
يوم األربعاء  1441 / 7 / 2هـ
من الساعة  10:00ص

الى الساعة  11:15ص

مبنى كلية التربية ببريدة حي االسكان
قاعة 216-214-204-203-202-201-102

الطالب
مبنى كلية التربية بالمليداء
https://goo.gl/5NNgke

الطالبات
مبنى كلية التربية ببريدة حي السكان
https://goo.gl/VenXYj

الكلية

مسمى البرنامج

الدرجة

اهلندسة املدنية

ماجستري

اهلندسة الكهربائية

ماجستري

الموقع

الموعد والمكان
طالب
يوم الثالثاء  1441 / 7 / 1هـ
من الساعة  11:00ص الى الساعة  1:00م
مبنى كلية الهندسة الدور األرضي بالمليداء
قاعة B1-G208

طالب

اهلندسة

يوم الثالثاء  1441 / 7 / 1هـ
من الساعة  11:00ص الى الساعة  1:00م
مبنى كلية الهندسة الدور األرضي بالمليداء
قاعة B1-G209

الطالب
-------------------------------------------------------

طالب

اهلندسة امليكانيكية

ماجستري

هندسة الطاقة
املتجددة

ماجستري

الفلسفة يف تصميم
وتطريز املالبس و
املنسوجات

دكتوراه

والتخطيط

العلوم يف تكنولوجيا
التشييد والبناء
وإدارة التنفيذ

ماجستري

الصيدلة

علم األدوية

ماجستري

كلية طب األسنان

العلوم يف عالج اجلذور
و لب االسنان

دكتوراه

ماجستري تغذية
اإلنسان وعلوم
األغذية

ماجستري

إنتاج احليوان
وتربيته

ماجستري

https://goo.gl/A25K2M

يوم الثالثاء  1441 / 7 / 1هـ
من الساعة  11:00ص الى الساعة  1:00م
مبنى كلية الهندسة الدور األرضي بالمليداء
قاعة B1-G205

طالب
يوم الثالثاء  1441 / 7 / 1هـ
من الساعة  11:00ص الى الساعة  1:00م
مبنى كلية الهندسة الدور األرضي بالمليداء
قاعة B1-G204

طالبات

التصاميم

كلية الهندسة بالمليداء

يوم االربعاء  1441 / 7 / 2هـ
نظر من الساعة  8:00ص الى الساعة  10.00ص
قاعة لمسات
الى الساعة  1.30م

عملي من الساعة  10.30ص

كلية التصاميم ببريدة
بالفايزية
https://goo.gl/GwUVLB

قاعة لمسات

العمارة

طالب
يوم الثالثاء  1441 / 7 / 1هـ
من الساعة 10:00ص الى الساعة 12:00م
قاعة B1-F243

-------------------------------------------------------

كلية العمارة و التخطيط
بالمليداء
https://goo.gl/ad2n7z

الطالب

طالب
يوم األربعاء  1441 / 7 / 2هـ
من الساعة 10:00ص
قاعة رقم 106

-------------------------------------------------------

كلية الصيدلة بالمليداء
https://goo.gl/6tRrAr

طالب و طاليات
يوم الثالثاء  1441 / 7 / 1هـ

طالب وطالبات

كلية طب االسنان بالمليداء

النظر من الساعة  10:.30ص
العملي من الساعة  1:00م

مركز العيادات الغربي القاعة w

 115و ( 121للنظر )

https://cutt.us/5dBur

مركز العيادات الجنوبي مختبر المحاكاة  S 127و ( S126للعملي)

الزراعة والطب

طالب
يوم الثالثاء  1441 / 7 / 1هـ
الساعة 10:00ص
كلية الزراعة والطب البيطر بالمليداء
قاعة الكبرى

طالبات
يوم الثالثاء  1441 / 7 / 1هـ
الساعة 10:00ص
مبنى (ب) بكلية التصاميم واالقتصاد المنزلي ببريدة
قاعة رقم 99

طالب

البيطري

يوم األحد  1441 / 6 / 29هـ
الساعة  10:00ص
كلية الزراعة والطب البيطر بالمليداء
قاعة االجتماعات في القسم رقم 3302

الطب البيطري

ماجستري

-------------------------------------------------------

ماجستري إنتاج نبات
ووقايته

ماجستري

-------------------------------------------------------

طالبات
كلية التصاميم ببريدة بالفايزية
https://goo.gl/GwUVLB

طالب
يوم األحد  1441 / 6 / 29هـ
الساعة 12:10م
كلية الزراعة والطب البيطر بالمليداء
قاعة االجتماعات بالقسم

كلية الزراعة والطب البيطر
بالمليداء
https://goo.gl/6tRrAr

طالب
يوم األثنين  1441 / 6 / 30هـ
الساعة  9:00ص
كلية الزراعة والطب البيطر بالمليداء
قاعة  211ز

الطالب

-------------------------------------------------------

