
  

نظر في أي  طلب غير مكتمل علمًا أنه لن یتم ال. المستندات المطلوبة تقدیماعيد المحددة والمتقدمين الذین تنطبق فيهم الشروط االلتزام بالمو منعمادة الدراسات العليا  أملوت -

 مع تمنياتها  للجميع بالتوفيق.أو بعد انتهاء الفترة المحددة

  جامعة الدمام

  هـ وشروط االلتحاق الخاصة وأماآن تقدیم الطلبات 1431/1432برامج الدراسات العليا المطروحة للعام الجامعي 

جنس   اسم البرنامج  الكلية
  المتقدم

  مكان التقدیم  الشروط الخاصة

  آلية الطب
  ماجستير وظائف األعضاء -

  ماجستير التشریح -
  ماجستير الكيمياء الحيویة -

إناث/ ذآور
   ---------  

  )الدمام الساحلي –الخبر ( مقر الجامعة طریق الملك فيصل 
  لعليا بكلية الطب مكتب الدراسات ا  –آلية الطب 

  8571625/ لالستفسار ت 

آلية العمارة 
  و التخطيط

 إناث/ ذآور  ماجستير العمارة

  )500(اجتياز اختبار التوفل بدرجة  

  )الدمام الساحلي –الخبر ( مقر الجامعة طریق الملك فيصل 
ة رقم غرف) 700(مكتب منسق الدراسات العليا بمبنى آلية العمارة و التخطيط رقم : للطالب 

)7051(  
  2446-2159تحویله  8577000/ لالستفسار ت 

  
و المحاذي لمبنى آلية طب ) التابع لكلية العمارة والتخطيط(مبنى التصميم الداخلي : للطالبات 

  األسنان 
  2031تحویله  8581710/لالستفسار ت

  ماجستير التخطيط الحضري -
  و اإلقليمي

  ماجستير علوم و تقنية البناء -
  

  ستير عمارة البيئةماج -

  ذآور

آلية 
  التمريض

  ماجستير التمریض الباطني
  و الجراحي

ماجستير تمریض النساء و  -
  الوالدة

ماجستير تمریض الصحة  -
  النفسية و العقلية

  إناث
ة على شهادة اإلنعاش متقدمحصول ال

 Basic life(القلبي الرئوي     
Support (  

  )الدمام الساحلي –بر الخ(مقر الجامعة طریق الملك فيصل  
  بأقسام الطالبات بالجامعة ) 3ج(مبنى 
  2760أو  2780تحویله  8577000/ لالستفسار ت 

  االمتحان التحریري و المقابالت الشخصية تجرى في نفس المكان
  م24/4/2010هـ الموافق  10/5/1431موعد االمتحان التحریري في 
  م1/5/2010هـ الموافق  17/5/1431موعد المقابلة الشخصية في 

  آلية اآلداب

  ماجستير في اللغة العربية -
  ماجستير في اللغة اإلنجليزیة -

  ماجستير في التاریخ -
  ماجستير في الجغرافيا -

  دآتوراه في التاریخ -
  دآتوراه في الجغرافيا -

  إناث

 العامة في ة متقدمال أن ال تقل نسبة -1
والذي یقابله % 85البكالوریوس عن 

  )5من  4.17أو  4من  3.17(
 یكون قد مضى على التخرج أن ال -2

  خمس سنوات) 5(أآثر من 
  اجتياز اختبارات القبول -3

) 500(اجتياز اختبار التوفل بدرجة   -4
  لبرنامج اللغة االنجليزیة

  الدمام) 42(شارع األمير نایف  –حي الریان  –آلية اآلداب 
 G26مكتب رقم  61بنى الدراسات العليا ممر م

   8428155/لالستفسار االتصال على هاتف رقم

  آلية العلوم
  دآتوراه في الریاضيات -

  )2(الدمام مبنى علوم ) 42(شارع األمير نایف  –حي الریان  –آلية العلوم   اجتياز اختبارات القبول  إناث  دآتوراه في الكيمياء -
  8414676/ لالستفسار ت 41و  71الدور األول مكتب رقم 


