
 مواعيد االختبار التحريري للمتقدمين على وظيفة معيد في جامعة القصيم

 هـ1439/1440للعام الجامعي 

على للمرشحين الموضحة أسماؤهم أدناه تعلن وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة القصيم 

على النحو ون بإذن هللا تكس اتتباراالخمواعيد بأن  هـ17/3/1440في  والتي سبق اإلعالن عنها (معيد)وظيفة 

 :التالي

 

 الجنس التخصص الكلية
التاريخ ووقت 

 االختبار
 المكان

إدارة األعمال 
 بالرس

 رجال إدارة األعمال
 هـ 12/6/1440األحد 

 صباحا   10الساعة 

الرجال: كلية إدارة األعمال بالرس 
 الجهة الشرقية لكلية العلوم اإلدارية.

 رجال/نساء محاسبة
النساء: مقر كلية إدارة األعمال بالرس 
 قسم الطالبات خلف إدارة المرور .

 نساء العالج الطبيعي التأهيل الطبي
 هـ13/6/1440 األثنين

 صباحا   9الساعة 

( مبنى كلية التأهيل الطبي 1قاعة )

 ببريدة 

العلوم الصحية 
 التطبيقية بالرس

 رجال صحة الفم واألسنان
 هـ13/6/1440 األثنين

 صباحا   10الساعة 

( في المبنى الرئيسي 4القاعة رقم )

 لكلية العلوم الصحية التطبيقية بالرس

 التمريض

 التعليم التمريضي

 نساء
 هـ14/6/1440الثالثاء 

 صباحا   9الساعة 

 كلية التمريض مبنى 
 (201/26)قاعة 

 التمريض النفسي

 التمريض الطبي الجراحي

 تمريض صحة الطفل

 طب األسنان
 طب األسنان بالرس

 نساء علوم االستعاضة السنية

 هـ14/6/1440الثالثاء 

 صباحا   9الساعة 

مبنى عيادات طب األسنان في الرجال 
 المدينة الجامعية

 رجال/نساء تقويم وطب أسنان األطفال

 رجال العلوم األساسية الفموية الطبية

 رجال انالمعلوماتية السنية وتعليم طب األسن
النساء مبنى عيادات طب األسنان قسم 

 النساء في المدينة الجامعية
 رجال طب الفم وأمراض اللثة

 رجال جراحة الوجه والفكين وعلوم التشخيص

 الصيدلة
 الصيدلة بعنيزة

 الصيدالنيات

 رجال/نساء
الخميس 

 هـ16/6/1440

 صباحا   10الساعة 

كلية الصيدلة في المدينة الرجال 
 كيمياء صيدلية الجامعية مبنى الطالب 

النساء كلية الصيدلة في المدينة  ممارسة صيدلة
 األدوية والسموم الجامعية مبنى الطالبات

اللغة العربية 
والدراسات 
 االجتماعية

 النحو والصرف

 رجال
الخميس 

 هـ16/6/1440

 صباحا   10الساعة 

 310قسم اللغة العربية وآدابها قاعة 

مبنى كلية اللغة العربية والدراسات 
 االجتماعية في المدينة الجامعية

 البالغة

 اللسانيات

 رجال جغرافيا/ االستشعار عن بعد
 هـ13/6/1440األثنين 

 صباحا   8الساعة 

  4005قسم الجغرافيا قاعة 

كلية اللغة العربية والدراسات 
 االجتماعية في المدينة الجامعية

 رجال العمارة والتخطيط العمارة والتخطيط
الخميس 

 هـ16/6/1440

 صباحا   ٩ الساعة

 ٠٤٨ف-١ب رقم التخرج استديو قاعة
 األول الدور الهندسة كلية مبنى في

الصحة العامة 
والمعلوماتية 
 بالبكيرية

 المعلوماتية الصحية

 نساء
 هـ13/6/1440األثنين 

 صباحا   9الساعة 
 للبنات اآلداب و العلوم في مبنى كلية

 بالبكيرية
 الصحة العامة

 اإلدارة الصحية

 رجال التربية البدنية التربية
 هـ14/6/1440الثالثاء 

 صباحا   9الساعة 
 مبنى كلية التربية في المدينة الجامعية

الزراعة والطب 
 البيطري

 إنتاج النبات ووقايته
 رجال

 هـ13/6/1440األثنين 

 صباحا   10الساعة 
بنى كلية الزراعة والطب البيطري م

 إنتاج الحيوان وتربيته في المدينة الجامعية



الشريعة والدراسات 
 اإلسالمية

 رجال/نساء القرآن وعلومه )علوم القرآن والتفسير(
 هـ13/6/1440األثنين 

 صباحا   9الساعة 

الرجال قاعة التخريج الدور األرضي 
مبنى كلية الشريعة في المدينة 

 معيةالجا

النساء مبنى كلية الشريعة شطر 
الطالبات في حي الصفراء ببريدة 

 (أ) مبنى ساحة

 العلوم
 العلوم واآلداب بعنيزة 
 العلوم واآلداب بالرس
 العلوم واآلداب بالمذنب

 الرياضيات

 رجال
 هـ14/6/1440الثالثاء 

 ظهرا   1الساعة 
 الفيزياء مبنى كلية العلوم في المدينة الجامعية

 الكيمياء

 نساء اإلحصاء العلوم
 هـ12/6/1440األحد 

 صباحا   10الساعة 

 كلية العلوم مقر الطالبات 
 في المدينة الجامعية 

 )مجمع الكليات الجديد للطالبات(

 

 

 جميع المتقدمين إحضار المستندات التالية لتسليمها قبل االختبار وهي كما يلي :على  -
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 * الحضور قبل وقت االختبار بنصف ساعة على األقل . / ملحوظة
 . االختبار لدخول شرط األصلية الوطنية الهوية بطاقة احضار*         

 


