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 لالختبار دةاملساع العلمية واملراجع ،وأماكنها ،االختبارات مواعيد
 :املتقدمة عزيزتي _ املتقدم عزيزي
 

 بالبرامج التي ُيشترط للقبول فيها )اختبارات تحريرية أو مقابالت شخصية(، 
ً
وبمواعيد وأماكن نحيطكم علما

 أن ، االختبارات
ً
 بدخول االختبارات التحريرية علما

ً
الذين املرشحين واملقابالت الشخصية سيكون خاصا

 عن طريق الرسائل النصية
ً
 .سيتم التواصل معهم الحقا

 وذلك على النحو اآلتي:
 

 نوع االختبار املكان املوعد الربنامج الكلية
 

 العلوم
 حدال يوم  دكتوراه -الفيزياء 

 هـ28/11/1441

 إلى س 9من س
ً
 12صباحا

 

كلية العلوم في  حضور ال

 باملدينة الجامعية بالقريقر

 

 دكتوراه -الكيمياء  تحريري ومقابلة

 :على النحو اآلتي، (الكيمياء) و  (الفيزياء)لالختبار في برنامجي املساعدة املراجع العلمية 

 

 

 

 الفيزياء -1
 

 

 -الى جزأين:ختبار ينقسم اال 

 -ختبار عام في املفاهيم الساسية في الفيزياء و يكون املرجع املعتمد لهذا الجزء هو:ا -أ

The Graduate Record Examinations ( GRE books), physics Tests. 

ختبار في التخصص و تكون املراجع املعتمدة لهذا الجزء وحسب التخصصات املتاح ا -ب

 لي:القبول عليها في القسم كما ي

 التخصص المرجع المساعد

Charles Kittel, Introduction To Solid 

State Physics, 8th edition. 

Condensed Matter physics 

The Theory of Atomic Structure and 

Spectra / Robert D.Cowan. 

Atomic, Molecular and 

optical physics 

Bernard L. Cohen, Concepts of 

Nuclear Physics, McGraw-Hill; 1st 

edition 

Nuclear and Particle 

physics 

F. Chen, Introduction to Plasma 

Physics and Controlled Fusion,  3rd 

edition. 

Plasma and Fluid physics 
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 الكيمياء -2

 الكيمياء الفيزيائية:

Essentional of Physical Chemistry, A.Bahl et al. 4th edition, 

 الكيمياء العضوية:

March's Organic Chemistry 5th ed 

Michael B. Smith, Jerry March, 5th Edition  

 الكيمياء الغير عضوية:

Inorganic Chemistry for JEE Main & Advanced Volume 1 

Book by Rao, Rama K 

 الكيمياء التحليلية:

Analytical Chemistry, 7th Edition 

Gary D. Christian, Purnendu K. Dasgupta, Kevin A. Schug 

ISBN: 978-0-470-88757-8October 2013 848 Pages 
 

 :ةمالحظ

, وكذلك دراسته في مقررات املاجستير تتم باإلضافة إلى ما ,مراجع مساعدة تعتبرأعاله املراجع املحددة  -1

 .تم اكتسابها في رسالة املاجستير املهارات واملعارف التي

 البرامج التي لم يرد ذكرها هنا، فال يوجد لها اختبار تحريري، وال مقابلة شخصية. -2

 :يمكنكم التواصل مع أو املقابلة في البرامج السابقة، ختبار ستفسار بخصوص اال لال 

 أرقام التواصل الربنامج الكلية
 0555011361      القرنيد. حامد  دكتوراه -الفيزياء  العلوم

 0533085566العرفجي  د. صالح  دكتوراه -الكيمياء 
 

 تستكمل بقية متطلبات القبول مل ما، ال يعني قبول املتقدم، واملقابلة الشخصيةإجراء االختبار التحريري  تنبيه:
 .، وتتوفر املقاعد املتاحةسابقا   عنهااملعلن  يف املواعيد


