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 وإحضاره وقت االختباار ،ويمكان طباعاة ملخاص الطلاب
من خالل الرابط التالي:

http://registration.qu.edu.sa
 )6عمادة الدراسات العليا ليس لاديها أ خلفياة عان كيفياة االختباارات ونوعيتهاا
والمراجع وكل هذا يكون من اختصاص األقسام والكليات.
 )7االختبار يقام مرة واحدة لذا نرجو التأكد من مكان وزمان االختبار التحرير .
 )8ال يسمح ل من ليس لديه امتحان قدرات الجامعيين صالح ضمن المدد المحددة
من خول االختبار التحريري(المفاضلة) .

مواعيد ومكان االختبارات التحريرية للقبول يف برامج الدراسات العليا
ماجستري و دكتوراه للعام اجلامعي 3441هـ
الكلية

مسمى البرنامج

القرآن الكريم
و علومه

الشريعة
والدراسات
االسالمية

أصول الفقه

دكتوراه

دكتوراه

الدراسات األدبية
الفلسفة يف التاريخ احلديث
التاريخ اإلسالمي
التاريخ احلديث

يوم اإلربعاء  1112 / 7 / 11هـ
من الساعة  1:11م

الى الساعة  0:11م

مبنى كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية المليداء
قاعة  211الى  211الدور 1
طالب
يوم االثالثاء  1112 / 7 / 11هـ

طالبات
يوم االثالثاء  1112 / 7 / 11هـ

مبنى كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية المليداء
قاعة  211الى  211الدور 1

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

من الساعة  1:11م

الى الساعة  0:11م

دكتوراه
ماجستري

دكتوراه
ماجستري

طالب
يوم اإلثنين  1112 / 7 / 17هـ
الى الساعة  0:11م

اآلداب يف اللغويات التطبيقية )
اللغة اإلجنليزية

ماجستري

يوم اإلثنين  1112 / 7 / 17هـ
من الساعة  1:11م

الى الساعة  0:11م

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

طالب

طالبات

يوم اإلربعاء  1112 / 7 / 11هـ
الى الساعة  0:11م

طالب

طالبات

يوم األحد  1112 / 7 / 11هـ

يوم األحد  1112 / 7 / 11هـ

من الساعة  1:11م

https://goo.gl/VFNfbB

الى الساعة  0:11م

يوم اإلربعاء  1112 / 7 / 11هـ
من الساعة  1:11م الى الساعة  0:11م
مبنى كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية ببريدة
حي الصفراء  -المصلى و الساحة الداخلية للمبنى أ

الى الساعة  0:11م

من الساعة  1:11م

الموقع

طالب

طالبات

يوم الخميس  1112 / 7 / 21هـ
من الساعة  1:11ص الى الساعة  12:11ظهرا
مبنى كلية اللغة العربية و الدراسات االجتماعية بالمليداء
قسم اللغة العربية وآدابها

طالب
يوم االثالثاء  1112 / 7 / 11هـ

طالبات
يوم االثالثاء  1112 / 7 / 11هـ

يوم االربعاء  1112 / 7 / 11هـ
من الساعة  1:11ص الى الساعة  12:11ظهرا
مبنى كلية اللغة العربية و الدراسات االجتماعية بالمليداء
قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة

https://goo.gl/vMpp9b

الى الساعة  0:11م

يوم الخميس  1112 / 7 / 21هـ
من الساعة  1:11ص الى الساعة  12:11ظهرا
كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي االسكان
قسم اللغة العربية وآدابها

من الساعة  1:11ص الى الساعة  12:11ظهرا
مبنى كلية اللغة العربية و الدراسات االجتماعية بالمليداء
قسم التاريخ

الطالبات
كلية الشريعة والدراسات االسالمية ببريدة
حي الصفراء

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

الموعد والمكان

طالب
ماجستري

من الساعة  1:11م

الطالب
كلية الشريعة والدراسات االسالمية
بالمليداء

طالبات

مبنى كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية المليداء
قاعة  211الى  212الدور 1

اآلداب يف اللغويات
)اللغة اإلجنليزية(

اآلداب يف اجلغرافيا

طالب

طالبات

مبنى كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية المليداء
ماجستري
قاعة  211الى  211الدور 1

مسمى البرنامج

من الساعة  1:11م الى الساعة  0:11م
مبنى كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية ببريدة
حي الصفراء  -المصلى و الساحة الداخلية للمبنى أ

يوم اإلربعاء  1112 / 7 / 11هـ
من الساعة  1:11م الى الساعة  0:11م
مبنى كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية ببريدة
حي الصفراء  -المصلى و الساحة الداخلية للمبنى أ

من الساعة  1:11م

الدرجة

الفلسفة يف التاريخ االسالمي

الى الساعة  0:11م

مبنى كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية المليداء
ماجستري
قاعة  211الى  211الدور 1

االنظمة

الدراسات اللغوية

يوم االثالثاء  1112 / 7 / 11هـ

من الساعة  1:11م

ماجستري

الفلسفة يف الدراسات األدبية

طالب

طالبات
يوم الثالثاء  1112 / 7 / 11هـ

مبنى كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية المليداء
ماجستري
قاعة  211الى  211الدور 1

ماجستري

الفقه املقارن

الموعد والمكان

من الساعة  1:11م

السنة و علومها

الفلسفة يف الدراسات اللغوية

اللغة العربية
والدراسات
االجتماعية

دكتوراه

دكتوراه

العقيدة واملذاهب
املعاصرة

الكلية

الدرجة

الموقع

من الساعة  1:11ص الى الساعة  12:11ظهرا
كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي االسكان
قسم التاريخ

طالبات
يوم االربعاء  1112 / 7 / 11هـ
من الساعة  1:11ص الى الساعة  12:11ظهرا
كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي االسكان
قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة

طالب

طالبات

يوم اإلثنين  1112 / 7 / 17هـ

يوم اإلثنين  1112 / 7 / 17هـ

من الساعة  1:11ص الى الساعة  12:11ظهرا
مبنى كلية اللغة العربية و الدراسات االجتماعية بالمليداء
قسم الجغرافيا

من الساعة  1:11ص الى الساعة  12:11ظهرا
كلية العلوم و اآلداب ببريدة حي االسكان
قسم الجغرافيا

الطالب
كلية اللغة العربية ةالدراسات االجتماعية
بالمليداء

https://goo.gl/FJT4wk
الطالبات
كلية العلوم ةاال اب ببريد حي اإلسكان
(األقسام األ بية)

https://goo.gl/muT4T2

الكلية

مسمى البرنامج
العلوم يف الكيمياء
العضوية

الدرجة

العلوم يف الكيمياء
التحليلية

طالبات
يوم األحد  1112 / 7 / 11هـ

يوم األحد  1112 / 7 / 11هـ

الساعة  1:11م

الساعة  1:11م

المدينة الجامعية بالمليداء  -كلية العلوم
قسم الطالبات
قاعة رقم  0110الدوراألول

مبنى كلية العلوم بالمليداء

العلوم يف فيزياء اجلوامد

طالبات

طالب

العلوم يف الفيزياء النووية
العلوم يف الفيزياء النظرية

الموعد والمكان

طالب
ماجستري

يوم اإلثنين  1112 / 7 / 17هـ

يوم اإلثنين  1112 / 7 / 17هـ
ماجستري

الساعة  1:11م
المدينة الجامعية بالمليداء  -كلية العلوم
قسم الطالبات
قاعة رقم  0110الدوراألول

الساعة  1:11م
مبنى كلية العلوم بالمليداء

العلوم
ماجستري

العلوم يف الرياضيات

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

يوم اإلربعاء  1112 / 7 / 11هـ
الساعة  1:11م
المدينة الجامعية بالمليداء  -كلية العلوم
قسم الطالبات
قاعة رقم  0110الدوراألول

كلية العلوم بالمليداء

https://goo.gl/qUmTHX

العلوم يف الرياضيات
التطبيقية
مسمى البرنامج

الدرجة

الفلسفة يف إدارة األعمال

دكتوراه

يوم االثالثاء  1112 / 7 / 11هـ
الساعة  1:11م

الموعد والمكان
طالبات

العلوم يف املالية

يوم اإلثنين  1112 / 7 / 17هـ

الساعة  11:01ص
مبنى كلية االقتصاد و االدارة بالمليداء

الساعة  11:01ص
مبنى كلية االقتصاد و االدارة بالمليداء
قسم الطالبات

الطالب
كلية االقتصاد واإلدارة بالمليداء

https://goo.gl/shm9dg

طالبات

يوم االثالثاء  1112 / 7 / 11هـ

ماجستري

الموقع
يوم اإلثنين  1112 / 7 / 17هـ

طالب

العلوم يف االقتصاد

https://goo.gl/maps/w9Tp8UJ
MWfJ2

الساعة  1:11م
المدينة الجامعية بالمليداء  -كلية العلوم
قسم الطالبات
قاعة رقم  0110الدوراألول

مبنى كلية العلوم بالمليداء

إدارة األعمال

مركز الطالبات بالمليداء

طالبات

طالب
ماجستري

الطالبات

يوم االثالثاء  1112 / 7 / 11هـ

طالب

االقتصاد واإلدارة

الطالب

طالبات
العلوم يف االحياء

الكلية

الموقع

الساعة  11:01ص
مبنى كلية االقتصاد و االدارة بالمليداء

يوم االثالثاء  1112 / 7 / 11هـ

الطالبات

الساعة  11:01ص
مبنى كلية االقتصاد و االدارة بالمليداء
قسم الطالبات

مركز الطالبات بالمليداء
https://goo.gl/maps/w9Tp8UJ
MWfJ2

العلوم يف احملاسبة
الكلية

مسمى البرنامج

الدرجة

العلوم يف علوم
احلاسب
العلوم يف املعلوماتية

احلاسب

العلوم يف أمن
املعلومات(األمن
السيرباني)
العلوم يف تقنية
املعلومات
العلوم يف هندسة
احلاسب

الموعد والمكان

طالب
يوم االثالثاء  1112 / 7 / 11هـ
من الساعة  11:11ص الى الساعة12:11ظهرا
ماجستري

كلية الحاسب المقر الرئيسي بالمليداء
بهو الدور الثاني

الموقع

طالبات

يوم االثالثاء  1112 / 7 / 11هـ
من الساعة  11:11ص الى الساعة12:11ظهرا

كلية الحاسب المقر الرئيسي بالمليداء
قسم الطالبات
قاعة رقم  111الى 120
(الدور األرضي)

الطالب
كلية الحاسب بالمليداء

https://goo.gl/WMcgXq

الطالبات

مركز الطالبات بالمليداء
https://goo.gl/maps/w9Tp8UJ
MWfJ2

طالب
يوم االثالثاء  1112 / 7 / 11هـ
من الساعة  11:11ص الى الساعة12:11ظهرا
كلية الحاسب المقر الرئيسي بالمليداء بهو الدور الثاني

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

الكلية

مسمى البرنامج

الدرجة

الفلسفة يف علم النفس
الرتبوي

دكتوراه

الموعد والمكان

طالب

علم النفس الرتبوي
ماجست ري
الرتبية يف االرشاد النفسي
الفلسفة يف املناهج وطرق
التدريس

يوم اإلثنين  1112 / 7 / 17هـ

الساعة  11:01ص الى 12:11ظهرا
مبنى كلية التربية بالمليداء
قاعة 121-127-122-117-111-111-110
طالب
يوم اإلثنين  1112 / 7 / 17هـ

الساعة  1:11ص الى  11:01ص
مبنى كلية التربية بالمليداء
قاعة 121-127-122-117-111-111-110

الموقع
طالبات
يوم اإلثنين  1112 / 7 / 17هـ

الساعة  11:01ص الى 12:11ظهرا
مبنى كلية التربية ببريدة حي االسكان
قاعة 211-211-211-210-212-211-112

طالبات
يوم اإلثنين  1112 / 7 / 17هـ

الساعة  1:11ص الى  11:01ص
مبنى كلية التربية ببريدة حي االسكان
قاعة 211-211-211-210-212-211-112

دكتوراه

مناهج وطرق التدريس العامة
املناهج وطرق التدريس
العلوم الشرعية
مناهج وطرق التدريس
اللغة العربية
مناهج وطرق التدريس
اللغة االجنليزية
مناهج وطرق التدريس
الرياضيات

طالبات
طالب
يوم األحد  1112 / 7 / 11هـ
يوم األحد  1112 / 7 / 11هـ
من الساعة  1:11ص الى الساعة  11:11ص من الساعة  1:11ص الى الساعة  11:11ص
ماجستري
مبنى كلية التربية ببريدة حي االسكان
مبنى كلية التربية بالمليداء
قاعة  121-127-122-117-111-111-110قاعة 211-211-211-210-212-211-112

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

مناهج وطرق التدريس العلوم
مناهج وطرق التدريس
االجتماعيات

الرتبية

الرتبية املهنية يف املناهج وطرق
التدريس

طالب
يوم الثالثاء  1112 / 7 / 11هـ

الفلسفة يف تقنيات التعليم

دكتوراه

الرتبية يف تقنيات التعليم

ماجستري

الفلسفة يف أصول الرتبية

دكتوراه

الفلسفة يف القيادة الرتبوية

دكتوراه

إدارة تربوية

ماجستري

أصول الرتبية

ماجستري

تربية خاصة صعوبات تعلم

تربية خاصة إعاقة عقلية
تربية خاصة موهبة و تفوق
تربية خاصة إعاقة مسعية

من الساعة  11:11ص الى الساعة  12:11ظهرا

مبنى كلية التربية بالمليداء
قاعة 121-127-122-117-111-111-110
طالب
يوم الثالثاء  1112 / 7 / 11هـ
من الساعة  1:11ص الى  11:11ص
مبنى كلية التربية بالمليداء
قاعة 121-127-122-117-111-111-110

طالب
يوم الخميس  1112 / 7 / 21هـ
من الساعة  11:11ص الى الساعة  11:11ص
مبنى كلية التربية بالمليداء
قاعة 121-127-122-117-111-111-110

طالب
ماجستري

يوم األربعاء  1112 / 7 / 11هـ
من الساعة  11:11ص

الى الساعة  11:12ص

مبنى كلية التربية بالمليداء
قاعة 121-127-122-117-111-111-110

طالبات
يوم الثالثاء  1112 / 7 / 11هـ
من الساعة  11:11ص الى الساعة  12:11ظهرا

مبنى كلية التربية ببريدة حي االسكان
قاعة 211-211-211-210-212-211-112
طالبات
يوم الثالثاء  1112 / 7 / 11هـ
من الساعة  1:11ص الى  11:11ص
مبنى كلية التربية ببريدة حي االسكان
قاعة 211-211-211-210-212-211-112

طالبات
يوم الخميس  1112 / 7 / 21هـ
من الساعة  11:11ص الى الساعة  11:11ص
مبنى كلية التربية ببريدة حي االسكان
قاعة 211-211-211-210-212-211-112

طالبات
يوم األربعاء  1112 / 7 / 11هـ
من الساعة  11:11ص

الى الساعة  11:12ص

مبنى كلية التربية ببريدة حي االسكان
قاعة 211-211-211-210-212-211-112

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

الكلية

مسمى البرنامج

الدرجة

اهلندسة املدنية

اهلندسة

اهلندسة الكهربائية
اهلندسة امليكانيكية

الموعد والمكان

الطالب

طالب
ماجستري

هندسة الطاقة املتجددة

يوم الخميس  1112 / 7 / 21هـ
الى الساعة  0:11م
من الساعة  1:11م
مبنى كلية الهندسة بالمليداء
بهو كلية الهندسة

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

كلية الهندسة بالمليداء
https://goo.gl/A25K2M

طالبات

الفلسفة يف تصميم وتطريز
املالبس و املنسوجات

دكتوراه

الفلسفة يف تصميم وإنتاج
املالبس

دكتوراه

تصميم االزياء

ماجستري

يوم الثالثاء  1112 / 7 / 11هـ
نظر من الساعة  1:11ص الى الساعة  11.11ص
عملي من الساعة  11:01ص

التصاميم

الموقع

الى الساعة  2.01م

قاعة ( )1مبنى د
معمل  1مبنى د

طالبات
يوم االثنين  1112 / 7 / 17هـ
نظر من الساعة  1:11ص الى الساعة  11.11ص
عملي من الساعة  11:01ص

الى الساعة  2.01م

قاعة ( )1مبنى د
معمل  1مبنى د

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

طالبات
يوم األحد  1112 / 7 / 11هـ
نظر من الساعة  1:11ص الى الساعة  11.11ص
عملي من الساعة  11:01ص

العمارة
والتخطيط

العلوم يف تكنولوجيا
التشييد والبناء وإدارة
التنفيذ

الى الساعة  2.01م

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

طالب

العلوم يف احلفاظ على الرتاث
العمراني

علم األدوية

يوم األحد  1112 / 7 / 11هـ
ماجستري من الساعة  1:11ص الى الساعة  12:11ظهرا
مبنى كلية العمارة والتخطيط (الطابق األول بمبنى كلية
الهندسة )
قاعة رقم B1-F201

ماجستري

الصيدلة

يوم األحد  1112 / 7 / 11هـ
من الساعة  1:11ص الى الساعة 11:11ص
قاعات المحاضرات كلية الصيدلة بالمليداء
قاعة رقم 110-111

طالب

العلوم يف السموم
اإلكلينيكية

ماجستري

العلوم يف عالج اجلذور
و لب االسنان

دكتوراه

يوم الخميس  1112 / 7 / 21هـ
من الساعة  1:11ص الى الساعة 11:11ص
قاعات المحاضرات كلية الصيدلة بالمليداء
قاعة رقم 110-111

طالب
النظري يوم األربعاء  1112 / 7 / 11هـ
من الساعة  1:11ص الى الساعة  1:11م

األسنان

معمل  1مبنى د

طالب
يوم األحد  1112 / 7 / 11هـ
ماجستري من الساعة  1:11ص الى الساعة 12:11ظهرا
مبنى كلية العمارة والتخطيط (الطابق األول بمبنى كلية
الهندسة )
قاعة رقم B1-F172

طالب

كلية طب

قاعة ( )1مبنى د

https://goo.gl/ad2n7z
-------------------------------------------------------

طالبات
يوم األحد  1112 / 7 / 11هـ
من الساعة  1:11ص الى الساعة 11:11ص
المبنى األكاديمي – مبنى  21بمركز الدراسات الجامعية
(المبنى القديم بالمليداء)
قاعة رقم 111

طالبات
يوم الخميس  1112 / 7 / 21هـ
من الساعة  1:11ص الى الساعة 11:11ص
المبنى األكاديمي – مبنى  21بمركز الدراسات الجامعية
(المبنى القديم بالمليداء)
قاعة رقم 111

من الساعة  1:11ص الى الساعة  0:11م

المبنى الجنوبي لعيادات طب االسنان
الدور الثاني  -المليداء
القاعة معمل المحاكاة

الطالب

كلية الصيدلة بالمليداء

https://goo.gl/6tRrAr

الطالبات

كلية الصيدلة قسم الطالبات
بالمليداء

https://bit.ly/3jY3UYF

طالبات
النظري يوم األربعاء  1112 / 7 / 11هـ
من الساعة  1:11ص الى الساعة  1:11م

قاعة االختبارات المبنى الغربي لعيادات طب
قاعة االختبارات المبنى الغربي لعيادات طب
االسنان – الدور الثاني – المليداء
االسنان – الدور الثاني – المليداء
القاعة w111
القاعة w111
العملي يوم اخلميس  1112 / 7 / 21هـ

كلية العمار ة التخطيط
بالمليداء

العملي يوم اخلميس  1112 / 7 / 21هـ
من الساعة  1:11ص الى الساعة  0:11م

المبنى الجنوبي لعيادات طب االسنان
الدور الثاني  -المليداء
القاعة معمل المحاكاة

طالب وطالبات

كلية طب االسنان بالمليداء
https://cutt.us/ 5dBur

الكلية

مسمى البرنامج

الدرجة

تغذية اإلنسان وعلوم األغذية

ماجستري

إنتاج احليوان وتربيته

ماجستري

العلوم يف التشخيص املخربي

ماجستري

الموعد والمكان
طالب
يوم الثالثاء  1112 / 7 / 11هـ
من الساعة 11:11ص الى  12ظهرا
في بهو كلية الزراعة والطب البيطر بالمليداء

الموقع
طالبات

يوم الثالثاء  1112 / 7 / 11هـ
من الساعة 11:11ص الى  12ظهرا
مبنى (ب) بكلية التصاميم واالقتصاد المنزلي ببريدة
قاعة رقم 111-112

طالب

الزراعة
والطب
البيطري

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

يوم الخميس  1112 / 7 / 21هـ
من الساعة 11:11ص الى 11ص
كلية الزراعة والطب البيطر بالمليداء
قاعة 012

طالب
الطالب
-------------------------------------------------------

كلية الزراعة والطب البيطر
بالمليداء

https://goo.gl/6tRrAr

إنتاج نبات

طالب
ماجستري

وقاية نبات

يوم الثالثاء  1112 / 7 / 11هـ
من الساعة 11:11ص الى  12ظهرا
كلية الزراعة والطب البيطر بالمليداء
قاعة رقم 211

يوم األحد  1112 / 7 / 11هـ
من الساعة 11:11ص الى  12ظهرا
كلية الزراعة والطب البيطر بالمليداء
قاعة االجتماعات بالقسم

