
 – بالطلا رطش –تايضا-رلا مسق تايلاعف

 . ةيملعلا ثوحبلا ةباتك نف ناونع) ةشرو :ةيلاعفلا مسإ .١

 ةKLممو ةميلس ةيملع ةقBرطب ةيملعلا ثحبلا ةباتك تاراEم جBر@?ا بلاطلا باسكا :ةيلاعفلا فاد.أ

NسEلماعتلا ھيلع ل QRا. 

ا ديس جارف ديمZ?ادبع .د :مسقلا قسUم مسإ
ٔ

  دمح

ا ديس جارف ديمZ?ادبع .د :بردملا مسإ
ٔ

  دمح

                 ٠٥٠١٠٣٩٠٨٥ :بردملا لاوج مقر

  jk: afssayed@uqu.edu.saماi?ا ليميالا 

 
 

 



 .ةيلمعلا ةايZ?ا k{ ھتاقيبطت و }yzاBرلا ءاصحإلا ناونع) ةشرو :ةيلاعفلا مسإ .٢

 .ةيلمعلا ةيباسZ?ا ھتاراEم رBوطت و ةيمويلا ةايZ?ا k{ ءاصحإلا تالاجمب بلاطلا فBرع~ :ةيلاعفلا فاد.أ

ا ديس جارف ديمZ?ادبع .د :مسقلا قسUم مسإ
ٔ

  دمح

 هللادبع دمحم فطاع دمحم . د :بردملا مسإ

  ٠٥٦٦٣٣٠٩١١ :بردملا لاوج مقر

 jk:  maabdallah@uqu.edu.saماi?ا ليميالا

 

 

 



  .لضافتلا و لما�تلا عم لماعتلا تاراEم ناونع) ةشرو :ةيلاعفلا مسإ  .٣

 .لضافتلا و لما�تلا باسZ? ةيساسألا دعاوقلاب بلاطلا فBرع~ :ةيلاعفلا فاد.أ

ا ديس جارف ديمZ?ادبع .د :مسقلا قسUم مسإ
ٔ

  دمح

 هللادبع دمحم فطاع دمحم . د :بردملا مسإ

  ٠٥٦٦٣٣٠٩١١ :بردملا لاوج مقر

   jk:  maabdallah@uqu.edu.saماi?ا ليميالا

 
 

 
 
 

 



 – بالطلا رطش – ن2ج8ر56ل ةي23لجنإلا ةغللا مسق تايلاعف

 "لوألا ءزA@ا IELTS رابتخال دادعإلا ةشرو" :ةيلاعفلا مسإ .١

 ثدحتلا  يقش عم لماعتلل ة[رورضلا تايجيتاVWسالا مGأ بالطلا ميلعOP Qا ةشرولا هذG فدJK - :ةيلاعفلا فادGأ

 .IELTS رابتخا gh عامتسالاو

 يفقثلا دئار .د :مسقلا قسiم مسإ

 وpA دمحأ .أ :بردملا مسإ

 ٠٥٣٤٧٤٢٨٢٤ :بردملا لاوج مقر

 h: ayhajjou@uqu.edu.sa}ماA@ا ليميالا

 "ي�اثلا ءزA@ا IELTS رابتخال دادعإلا ةشرو" :ةيلاعفلا مسإ .٢

 ةءارقلاو ةباتكلا يقش عم لماعتلل ة[رورضلا تايجيتاVWسالا مGأ بالطلا ميلعOP Qا ةشرولا هذG فدJK :ةيلاعفلا فادGأ

gh رابتخا IELTS. 

 يفقثلا دئار .د :مسقلا قسiم مسإ

 وpA دمحأ .أ :بردملا مسإ

 ٠٥٣٤٧٤٢٨٢٤ :بردملا لاوج مقر

 h: ayhajjou@uqu.edu.sa}ماA@ا ليميالا

 



 

 

 

 



 – بالطلا رطش – ءاي.-فلا مسق تايلاعف

 ةينايبلا موسرلاو تانايبلا ليلحت ;: ھلامعتساو Originpro 8 جمانرب :ةيلاعفلا مسإ .١

 جمانرب ة_جاو مادختساو تيZثت ةقGرط نع ءايRSفلا مسق ;GMرخو بالط فGرعF :ةيلاعفلا فاد.أ

Originpro 8، ةينايبلا موسرلاو تانايبلا ليلحت ;: ھتاقيبطت و . 

 mnيدر يداi ءاghلا .أ :مسقلا قسcم مسإ

 mnيدر يداi ءاghلا .أ :بردملا مسإ

  5002-255-058 :بردملا لاوج مقر

 x;: AHRudainee@uqu.edu.saماvwا ليميالا

 .ءايRSفلا مسق ;GMرخو بالطل بالتاملا جمانرب تامادختسا :ةيلاعفلا مسإ .٢

 جمانرب ة_جاو مادختساو تيZثت ةقGرط نع ءايRSفلا مسق ;GMرخو بالط فGرعF  :ةيلاعفلا فاد.أ

 . ةفلت��ا ءايRSفلا تالاجم ;: ھتاقيبطت و ،بالتاملا

 mnيدر يداi ءاghلا .أ :مسقلا قسcم مسإ

 mnيدر يداi ءاghلا .أ :بردملا مسإ

  5002-255-058 :بردملا لاوج مقر

 x;: AHRudainee@uqu.edu.saماvwا ليميالا

 



 – بالطلا رطش –ةيعامتجإلا ةمد-,ا مسق تايلاعف

 .ةثيدA@ا ?<امتجالا لصاوتلا لئاسو مادختسا رطاخم ناونع) ةرود :ةيلاعفلا مسإ .١

 .?<امتجالا لصاوتلا لئاسو  مادختسال ةينوناقلا و ةينمألا رطاMNاب ةبلطلا فيقثت :ةيلاعفلا فاد.أ

  ةفيلخ فطاع .د.أ :مسقلا قسSم مسإ

 ^[لسلا رقص.د :بردملا مسإ

 0503630182    :بردملا لاوج مقر

 i?: smsolmi@uqu.edu.saماh@ا ليميالا 

 .٢٠٣٠ ة{ؤر ?} ةيساسألا  زئاwرلا دحأw عوطتلا ناونع) ةرود :ةيلاعفلا مسإ .٢

 ءامتنالا ز{زع�و م��دل ةنطاوملا ميق ةيمنتو بالطلا ن�ب ?<وطتلا لمعلا ةفاقث رش� :ةيلاعفلا فاد.أ

  ,ة{و�لاب ساسحإلا قيمع�و ^�طولا

 ةفيلخ فطاع .د.أ :مسقلا قسSم مسإ

 ةفيلخ فطاع .د.أ :بردملا مسإ

 0582341766 :بردملا لاوج مقر

 i?:  akkalifa@uqu.edu.saماh@ا ليميالا

 . دروب كالبلاب ةبلطلا ھجاوت ^�لا تالكشملا ناونع) ةرود  :ةيلاعفلا مسإ    .٣     

ا ��ع فرعتلا :ةيلاعفلا فاد.أ
ٔ

 تالكشملا ��ع بلغتلا  و دروب كالبلا عم لماعتلا دنع ةبلطلا تالكشم م�

ا ةصاخو م��جاوت ^�لا
ٔ

  . ةصنملاب تارابتخالا ءاد

 ةفيلخ فطاع .د.أ :مسقلا قسSم مسإ

 ^ يتعلا رباج.د :بردملا مسإ

 0554766686 :بردملا لاوج مقر

 i?: joalotaibi@uqu.edu.saماh@ا ليميالا


