
 

 

 

 بسم اهلل

 

اختبارات القبول واملفاضلة للمتقدمني واملتقدمات ومواعيد وأماكن مراجع 
 على برامج الدراسات العليا )املدفوعة الرسوم( 

 

 هــ1444للعام اجلامعي 
 

 واملرشحات لدخول االختبارات واملقابالت الشخصية.مع املرشحين في وقت الحق سيتم التواصل  ملحوظة:

  



 

 هـ1444أوالً: برامج الدبلومات العالية ) املدفوعة الرسوم( للعام اجلامعي 

 هـ1444ثانيًا: برامج املاجستري ) املدفوعة الرسوم( للعام اجلامعي  

 

 

 ال يشرتط هلا اختبارات وال مقابالت شخصية.مجيع برامج الدبلومات العالية يف مجيع الكليات، 

 معظم برامج املاجستري املعلنة يف مجيع الكليات، ال يشرتط هلا اختبارات وال مقابالت شخصية، 
 ما عدا الربامج اآلتية:

 كلية الشريعة وأصول الدين
 .مواعيد وأماكن االختبارات واملقابالت الشخصيةو  التخصص

 

 الدراسات القرآنية املعاصرة

 الكريم )حفظ خمسة أجزاء من بداية سورة البقرة(يشترط القسم اجتياز اختبار القرآن 

 إلى س 8هـ من الساعة 7/11/1443-6األحد أو االثنين موعد االختبار: 
ً
  12صباحا

ً
 ظهرا

 (2/072للمتقدمين: قاعة اجتماعات القسم بكلية الشريعة باملدينة الجامعية بالقرعاء )

 مللك عبدهللاللمتقدمات: مكتب وكيلة القسم بكلية الشريعة على طريق ا

 كلية العلوم الطبية التطبيقية خبميس مشيط
 

 الصحة العامة

 يشترط القسم العلمي اختبار تحريري، واملرجع هو:

High- Yield Biostatistic , Epidemology and Public Health (4th edition ) 

 بعد العصر    4من الساعة  ابتداء هـ  2/11/1443يوم األربعاء موعد االختبار: 

 بمسرح كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط.

 كلية الصيدلة
 شخصية مقابلةيشترط القسم العلمي  الصيدلة في إدارة األعمال الصيدالنية

 إلى س 8هـ من الساعة 8/11/1443-7-6األحد أو االثنين أو الثالثاء   :قابلةموعد امل
ً
 بعد العصر 4صباحا

 الجامعية بالقريقر ، مبنى )ج( .في كلية الصيدلة باملدينة 

 شخصية مقابلةيشترط القسم العلمي  الصيدلة في علم مستحضرات التجميل

 إلى س 10هـ من الساعة 7/11/1443االثنين   :قابلةموعد امل
ً
   3صباحا

ً
 بعد ظهرا

 في كلية الصيدلة باملدينة الجامعية بالقريقر ، مبنى )ج( .

 الصيدلة في طب االعشاب

 كلية العلوم  
 

 اإلدارة البيئية وحفظ املوارد الطبيعية

 شخصية مقابلةيشترط القسم العلمي 

 إلى س 9هـ من الساعة 8/11/1443-7-6األحد أو االثنين أو الثالثاء  : قابلةموعد امل
ً
  12صباحا

ً
 ظهرا

 مبنى )ج( الدور الثاني.للمتقدمين: قاعة اجتماعات قسم األحياء بكلية العلوم باملدينة الجامعية بالقريقر، 

 .للمتقدمات: مكتب وكيلة قسم األحياء بكلية العلوم على طريق امللك عبدهللا

 

 السموم واألدلة الجنائية

 إلى س 9هـ من الساعة 8/11/1443-7-6األحد أو االثنين أو الثالثاء  : قابلةموعد امل
ً
  12صباحا

ً
 ظهرا

 باملدينة الجامعية بالقريقر، مبنى )ج( الدور الثالثللمتقدمين: قاعة اجتماعات كلية العلوم 

 .للمتقدمات: مكتب وكيلة قسم األحياء بكلية العلوم على طريق امللك عبدهللا



 

 هـ1444للعام اجلامعي ( الرسوم ةبرامج الدراسات العليا ملرحلة الدكتوراه) املدفوعًا: لثثا

 

 أ . هـ 

 كلية الشريعة وأصول الدين
 .واملقابالت الشخصية مواعيد وأماكن االختباراتو  التخصص

 

 القرآن وعلومه

 يشترط القسم اجتياز اختبار القرآن الكريم )حفظ عشرة أجزاء من بداية سورة البقرة(

 إلى س 8هـ من الساعة 8/11/1443الثالثاء موعد االختبار: 
ً
  12صباحا

ً
 ظهرا

 (2/072للمتقدمين: قاعة اجتماعات القسم بكلية الشريعة باملدينة الجامعية بالقرعاء )

 للمتقدمات: مكتب وكيلة القسم بكلية الشريعة على طريق امللك عبدهللا

 ال يشترط اختبار وال مقابلة السنة وعلومها

 

 أصول الفقه

 شخصية مقابلةيشترط القسم العلمي 

 إلى س 8هـ من الساعة 7/11/1443-6االثنين  و أاألحد موعد االختبار: 
ً
  12صباحا

ً
 ظهرا

 (1/095للمتقدمين: قاعة اجتماعات القسم بكلية الشريعة باملدينة الجامعية بالقرعاء )

 للمتقدمات: مكتب وكيلة القسم بكلية الشريعة على طريق امللك عبدهللا

 

 األنظمة

 شخصية مقابلةيشترط القسم العلمي 

 إلى س 8هـ من الساعة 7/11/1443-6االثنين  و أاألحد موعد االختبار: 
ً
  12صباحا

ً
 ظهرا

 (1/044للمتقدمين: قاعة اجتماعات القسم بكلية الشريعة باملدينة الجامعية بالقرعاء )

 للمتقدمات: مكتب وكيلة القسم بكلية الشريعة على طريق امللك عبدهللا

 كلية الرتبية
 
 
 

 واإلشراف التربوياإلدارة 
 

 :هي يشترط القسم العلمي اختبار تحريري، واملراجع
 ، آل ناجي، محمد عبدهللا.: نظريات وممارسات في اململكة العربية السعوديةواملدرسيةدارة التعليمية ال  (1

 .عبدالوهاب ، البابطين، عبدالعزيز ربوي اتجاهات حديثة في االشراف الت (2

 .الحاج، أحمد  محمد، تنموي جديدالتربوي: إطار ملدخل التخطيط  (3

  د.، العساف، صالح حموكيةاملدخل إلى البحث في العلوم السل (4

  9هـ، ابتداء من الساعة 10/11/1443موعد االختبار: يوم الخميس 

 S107 -  S108للمتقدمين: كلية التربية باملدينة الجامعية بالقرعاء  

 عبدهللاواملتقدمات: كلية التربية على طريق امللك 

 عمالكلية األ
دكتوراه الفلسفة في إدارة 

 PHDاألعمال 
 شخصية مقابلةيشترط القسم العلمي 

 إلى س 8هـ من الساعة 9/11/1443-8-7  أو األربعاء االثنين أو الثالثاء: قابلةموعد امل
ً
  1 صباحا

ً
 ظهرا

 باملدينة الجامعية بالقرعاء عمالللمتقدمين: كلية األ 

 هـ9/11/1443-8-7االثنين أو الثالثاء أو األربعاء   عن طريق الكلية أيام سيتم التواصل معهن واملتقدمات: 

  ال يشترط اختبار وال مقابلة الفلسفة في المحاسبة

 كلية اللغات والرتمجة
 مقابلة شخصيةيشترط القسم العلمي  الفلسفة في اللغويات التطبيقية

 واملتقدمات عن طريق الكلية.سيتم التواصل مع املتقدمين  

 


