
 

 عزيزي املتقدمـ/ـة:

التي  الدراسات العليا برامجفي ، الشخصيةتحريرية واملقابالت مواعيد وأماكن االختبارات الهذه 

 .حسب تقويم أم القرى(املواعيد ) هـ1443 املرحلة الثانية للعام الجامعي لقبول ، تشترطها

 أنه سيرسل رسالة للمرشحين لدخول االختبارات أو املقابالت، بنهاية هذا األسبوع، على ع
ً
لما

 غير اعتبار تحقيق املتقدمـ/ـة لجميع شروط القبول، واستيفائه لجميع املتطلبات، 
ً
وإذا تبين الحقا

 لب، ولو بعد االختبار أو املقابلة. ذلك فسيلغى الط

 

 

 

 هـ1443أوالً: برامج الدراسات العليا ملرحلة املاجستري )املدفوعة الرسوم( للعام اجلامعي 
 كلية العلوم الطبية التطبيقية خبميس مشيط

 

 الصحة العامة

افق يوم للمتقدمين واملتقدمات،  ري التحريختبار اال  هـ، 29/8/1442األحد املو

كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط، ومقّرها ، ( بعد العصر4الساعة )

 )لعصان(، مسرح الكلية.

 كلية الصيدلة
 

 الصيدلة في إدارة األعمال الصيدالنية

أوقات الدوام  في ،هـ6/9/1442 واألحد 3/9الخميس للمتقدمين: يوما املقابلة الشخصية 

 .الرسمي، في املدينة الجامعية بالقريقر، مبنى )ج(، كلية الصيدلة

هـ، في أوقات الدوام الرسمي، في املدينة الجامعية 2/9/1442وللمتقدمات: يوم األربعاء 

 بالقريقر، مبنى )ج(، كلية الصيدلة.
 

 الصيدلة في علم مستحضرات التجميل
افق املقابلة الشخصية   ( بعد الظهر 1)الساعة من للمتقدمين هـ، 29/8/1442يوم األحد املو

في املدينة الجامعية ، (6( بعد العصر إلى الساعة )4(، وللمتقدمات من الساعة )3إلى الساعة )

 بالقريقر، مبنى )ج(، كلية الصيدلة.

افق املقابلة الشخصية  الصيدلة في طب االعشاب ( 11الساعة )للمتقدمين واملتقدمات،  هـ،29/8/1442يوم األحد املو

 
ً
 في املدينة الجامعية بالقريقر، مبنى )ج(، كلية الصيدلة.، صباحا

 كلية العلوم  
.10هـ.، من س )8/9/1442-7 -6 ، أيام األحد واالثنين والثالثاءقابلة شخصيةامل اإلدارة البيئية وحفظ املوارد الطبيعية

ً
 ( صباحا

 .كلية العلوم، قاعة االجتماعاتللمتقدمين: املدينة الجامعية بالقريقر، 

 قسم األحياء.، علومللمتقدمات: املجمع األكاديمي للطالبات، على طريق امللك عبدهللا، كلية ال

 

 السموم واألدلة الجنائية
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 كلية الرتبية

 
 اإلدارة واإلشراف التربوي 

افق االختبار التحريري  .11هـ، الساعة )30/8/1442، يوم االثنين املو
ً
 ( صباحا

 (.7املدينة الجامعية بالقريقر، مبنى املدرجات، املدرج )للمتقدمين: 

للمتقدمات: املجمع األكاديمي للطالبات، على طريق امللك عبدهللا، كلية التربية، 

   ب 44-1-5ق أ  ،  41-1-5القاعات: ق

 كلية األعمال
 سيتم  PHDدكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال 

ً
من ِقبل واصل مع املرشحين التتحديد مواعيد املقابلة الشخصية و الحقا

 .(0172417587سار التواصل مع سعادة رئيس القسم )، ولالستفالكلية

 كلية اللغات والرتمجة
 

 الفلسفة في اللغويات التطبيقية

.10الساعة )هـ، 7/9/1442 ثنينيوم اال، املقابلة الشخصية
ً
 ( صباحا

 .كلية اللغات والترجمة، )أ(، مبنى للمتقدمين: املدينة الجامعية بالقريقر

الدور ، مبنى )ج( للمتقدمات: املجمع األكاديمي للطالبات، على طريق امللك عبدهللا،

 .   32-1-جاألول، مكتب 

 هـ1443للعام )غري املدفوعة الرسوم(  ثالثًا: برامج الدراسات العليا ملرحلة املاجستري 
 كلية العلوم

 
 الرياضيات 

  )بنظام المقررات والمشروع البحثي(

 بعد الظهر.( 1)الساعة ، هـ.1442 /6/9يوم األحد  االختبار التحريري،

 (.3بالقريقر، مبنى املدرجات، املدرج )للمتقدمين: املدينة الجامعية 

، علومكلية ال للمتقدمات: املجمع األكاديمي للطالبات، على طريق امللك عبدهللا،

 .  2/25ق ،  2/24القاعات: ق

 كلية الطب
 بالتنسيق مع الكلية . األحياء الدقيقة والطفيليات اإلكلينيكية


