
مبنى

ب
قسم االحياء

قسم العلوم الرياضية

قسم الفيزياء

قسم الكيمياء

كلية العلوم التطبيقية

كلية الحاسب اآليل ونظم املعلومات

مبنى

ب
قسم علوم الحاسب اآليل 

قسم نظم املعلومات
قسم علم املعلومات

قسم هندسة الحاسب اآليل

كلية العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية

مبنى

ج
قسم االقتصاد

قسم التأمني

قسم التمويل

قسم املصارف واألسواق املالية

كلية اللغة العربية وآدابها

مبنى

ج
قسم اللغة والنحو والرصف

قسم البالغة والنقد

قسم األدب

كلية العلوم االجتامعية

مبنى

أ
مبنى

ب

قسم االعالم

قسم الجغرفيا

قسم اللغة اإلنجليزية

قسم الخدمة االجتامعية

كلية الرشيعة والدراسات االسالمية

مبنى

أ
قسم الرشيعة والدراسات اإلسالمية

قسم التاريخ

بوابة رقم ( ١ )

بوابة رقم ( ٢ )

بوابة رقم ( ٢ )

بوابة رقم ( ٢ )

بوابة رقم ( ٢ )

بوابة رقم ( ٢ )

كلية الدعوة وأصول الدين

مبنى

د
قسم العقيدة

قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية

قسم القراءات 

قسم الكتاب والسنة

بوابة رقم ( ١ )

كلية الرتبية

مبنى

ي

قسم الرتبية االرسية

قسم الرتبية اإلسالمية 

قسم الرتبية الخاصة

قسم اإلدارة والرتبية والتخطيط

قسم املناهج 

قسم رياض األطفال

قسم علم النفس

بوابة رقم ( ٤ )

كلية الدراسات القضائية واألنظمة

مبنى

د
قسم األنظمة

بوابة رقم ( ١ )

بوابة رقم ( ٣ )

كلية التصاميم و الفنون 
موقع البوابة 

مكتبة امللك عبدالله املركزية 

مكاتب إدارية

مقر  الطالبات بالزاهر

مبنى

ح

قسم التصميم الداخيل 

قسم التصميم الجرافيك 

قسم الفنون البرصية 

قسم السكن وإدارة املنزل 

قسم تصميم األزياء

مبنى

ب
مبنى

أ

مبنى

أ

بوابة رقم ( ٣ )

فصول دراسية

مبنى

ط

مقر الطالبات بالعزيزية

قسم إدارة األعامل

قسم التسويق

قسم السياحة و الفندقة 

قسم المحاسبة

الكلية التطبيقية كلية إدارة األعامل

مقر الطالبات بريع ذاخر 

موقع البوابة  موقع البوابة 

مقر الطالبات بالششة 

مبنى

أ
مبنى

ط

موقع البوابة موقع البوابة 
جميع برامج الدبلومات املدفوعة

@vrf_uqu وكالة الجامعة لشؤون الطالبات

مواقــع الكليــات يف مقـار 
الطالبات جامعة أم القرى

مبنى

ب + ج

vrf@uqu.edu.sa

الربامج الغري مدفوعه:
     دبلوم برمجة وعلوم الحاسب االيل

     دبلوم امن املعلومات

     دبلوم تكنولوجيا وحامية البيئة

الربامج الغري مدفوعه

   دبلوم التسويق التطبيقي 

   دبلوم االعامل املرصفيه و التمويل

   دبلوم املحاسبة املالية

الكلية التطبيقية

موقع البوابة 

مبنى
ط

السنة التأهيلية: جميع التخصصات ماعدا  
تخصصات كلية العلــوم التطبيقيــة (الزاهـر) 
و كليــة الفنــون و التصاميـــم (العزيزيـــة)



مواقــع الكليــات يف مقـار 
الطالبات جامعة أم القرى

مقر الطالبات بالجموم 

مقر الطالبات بالقنفذة

مقر أضم 

كلية الصيدلة 
كلية التمريض 

كلية العلوم الطبية التطبيقية

مبنـى
 الكليات
 الصحية 

موقع البوابة 

موقع البوابة 

كلية طب األسنان
UQU
DENT

موقع البوابة 

مبنـى 

Dكلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية

الكلية الجامعية بالقنفذة 

قسم الفيزياء

قسم الكيمياء

قسم االحياء

قسم الرياضيات 

قسم اللغه اإلنجليزية

قسم الدراسات االسالمية

قسم الرتبيه وعلم النفس 

قسم الرتبية األرسية

قسم اللغة العربية 

 مبنــــى 

الكليــــة 

الجامعية 

بالقنفذة

البوابة الرشقية 

البوابة الشاملية 

الكلية الجامعية بالجموم

مبنى

أ
مبنى

ب

موقع البوابة 

الكلية الجامعية بالليث

قسم اإلنجليزي

قسم الرياضيات

قسم الرتبية االرسية

قسم الكيمياء

اللغة العربية

قسم علوم الحاسب اآليل

موقع البوابة 

الكلية الجامعية بأضم 

موقع البوابة 

موقع البوابة 

موقع البوابة 

مقر كليات الطالبات بالعابدية 

مبنــــى 
كـــليـــة 
الحاسـب
بالقنفذة

مبنــــى 
كـــليـــة 
الطـــــب
بالقنفذة

قسم الخدمة االجتامعية 

قسم املحاسبه 

قسم اإلعالم

قسم علوم الحاسب اآليل 

قسم الرياضيات 

قسم الكيمياء 

قسم األحياء 

قسم الفيزياء

مقر الطالبات بالليث

الكلية الصحية بالليث:

قسم الصحة العامة

قسم الفيزياء

قسم الدعوة والثقافة

مبنى
ج

مبنى
قسم الخدمة االجتامعيةب

كلية الطب :
     قسم الطب والجراحة

كلية الحاسب اآليل :
      قسم علوم الحاسب اآليل

مبنى
أ

قسم اللغة العربية 
قسم الحاسب اآليل 

قسم العلوم االساسية 
قسم الرياضيات

قسم األحياء

مبنى

أ

مبنى

أ

مبنـى 

كلية الطب
مبنـى

 A

موقع البوابة 

@vrf_uqu vrf@uqu.edu.saوكالة الجامعة لشؤون الطالبات

موقع البوابة 

موقع البوابة 


