
االجماليذكرأنثى االجماليذكر أنثى االجماليذكر أنثى 

202002بكالوريوس

-  العلوم و اآلداب 

938470000047الرياضياتالرياضياتخليص

202002بكالوريوس

-  العلوم و اآلداب 

115160000016الكيمياءالكيمياءخليص

202002بكالوريوس

-  العلوم و اآلداب 

011000001الكيمياء الصناعيةالكيمياءخليص

202002بكالوريوس

-  العلوم و اآلداب 

خليص

اللغة اإلنجليزية 

1829471010048اللغة اإلنجليزيةوالترجمة

202002بكالوريوس

-  العلوم و اآلداب 

1621370000037األحياءعلوم األحياءخليص

األعمال202002بكالوريوس

إدارة خدمات 

صحية ومستشفيات

إدارة خدمات 

77140000014صحية ومستشفيات

األعمال202002بكالوريوس

إدراة الموارد 

البشرية

إدارة الموارد 

5816741010075البشرية

358000008التسويقالتسويقاألعمال202002بكالوريوس

1510250000025التمويل والتأمينالتمويل والتأميناألعمال202002بكالوريوس

1616320000032المحاسبةالمحاسبةاألعمال202002بكالوريوس

األعمال202002بكالوريوس

نظم المعلومات 

اإلدارية

نظم المعلومات 

710170000017اإلدارية

الكامل- االعمال 202002بكالوريوس

إدراة الموارد 

البشرية

إدارة الموارد 

7015850000085البشرية

الكامل- االعمال 202002بكالوريوس

نظم المعلومات 

اإلدارية

نظم المعلومات 

2817451010046اإلدارية

خليص- االعمال202002بكالوريوس

إدارة خدمات 

صحية ومستشفيات

إدارة خدمات 

2412360000036صحية ومستشفيات

خليص- االعمال202002بكالوريوس

إدراة الموارد 

البشرية

إدارة الموارد 

713110200000102البشرية

خليص- االعمال202002بكالوريوس

نظم المعلومات 

اإلدارية

نظم المعلومات 

4026660000066اإلدارية

1856740000074التربية البدنيةالتربية البدنيةالتربية202002بكالوريوس

املجموعغير سعودي سعودي املرحلة 

الدراسية

الفصل 

الدراس ي
التخصصالقسمالكلية



229823700000237التربية الخاصةالتربية الخاصةالتربية202002بكالوريوس

59140000014الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنيةالتربية202002بكالوريوس

202000002القراءاتالدراسات القرآنيةالتربية202002بكالوريوس

957660000066تقنيات التعليمتقنيات التعليمالتربية202002بكالوريوس

202002بكالوريوس

الحاسبات وتقنية 

.ك- المعلومات

الحاسب اآللي 

وتقنية المعلومات

الحاسبات وتقنية 

101000001المعلومات

202002بكالوريوس

الحاسبات وتقنية 

101000001نظم المعلوماتنظم المعلومات.ك- المعلومات

202002بكالوريوس

الحاسبات وتقنية 

228300000030تقنية المعلوماتتقنية المعلوماتخليص-المعلومات

202002بكالوريوس

الحاسبات وتقنية 

011000001نظم المعلوماتنظم المعلوماتخليص-المعلومات

026260000026طب وجراحةغير معرفالطب202002بكالوريوس

1411251010026الرياضياتالرياضياتالعلوم202002بكالوريوس

100101010011اإلحصاءاإلحصاءالعلوم202002بكالوريوس

247310000031الفيزياءالفيزياءالعلوم202002بكالوريوس

285330110034الكيمياءالكيمياءالعلوم202002بكالوريوس

الكيمياء الحيويةالعلوم202002بكالوريوس

الكيمياء الحيوية 

255301010031التطبيقية

1181613400000134األحياءعلوم األحياءالعلوم202002بكالوريوس

202002بكالوريوس

- العلوم و اآلداب 

413170000017الرياضياتالرياضياتالكامل

202002بكالوريوس

- العلوم و اآلداب 

الكيمياءالكامل

الكيمياء التطبيقية 

055000005الكيمياء.وت

202002بكالوريوس

- العلوم و اآلداب 

الكامل

اللغة اإلنجليزية 

135180000018اللغة اإلنجليزيةوالترجمة



202002بكالوريوس

- العلوم و اآلداب 

022000002األحياءعلوم األحياءالكامل

220220000022التاريخالتاريخ واآلثارالعلوم االجتماعية202002بكالوريوس

الخدمة االجتماعيةالعلوم االجتماعية202002بكالوريوس

االجتماع والخدمة 

690692020071االجتماعية

430431010044علم النفسعلم النفسالعلوم االجتماعية202002بكالوريوس

العلوم االجتماعية202002بكالوريوس

نظم المعلومات 

الجغرافية

نظم المعلومات 

390390000039الجغرافية

024240110025الهندسة الميكانيكيةالهـندسة الميكانيكيةالهندسة202002بكالوريوس

014140000014الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعيةالهندسة202002بكالوريوس

الهندسة202002بكالوريوس

الهندسة 

الحا.الكهربائيةوهـ

سبات

الكهربائية .هـ

015150000015الحاسبات.وهـ

202002بكالوريوس

علوم وهندسة 

3626622020064تقنية المعلوماتتقنية المعلوماتالحاسب

202002بكالوريوس

علوم وهندسة 

2415390000039علوم الحاسباتعلوم الحاسباتالحاسب

202002بكالوريوس

علوم وهندسة 

3813510000051نظم المعلوماتنظم المعلوماتالحاسب

350351010036التصميم الداخليالتصميم الداخليالتصاميم والفنون202002بكالوريوس

760763030079الرسم والفنونالرسم والفنونالتصاميم والفنون202002بكالوريوس

101000001العمارةالعمارةالتصاميم والفنون202002بكالوريوس

280280000028تصميم األزياءتصميم األزياءالتصاميم والفنون202002بكالوريوس

202002بكالوريوس

القانون والدراسات 

738015320000155القانونالقانون العامالقضائية



202002بكالوريوس

القرآن والدراسات 

اإلسالمية

الشريعة 

والدراسات 

اإلسالمية

الشريعة 

والدراسات 

590591010060اإلسالمية

410415050046اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزيةاللغات والترجمة202002بكالوريوس

260261000027اللغة العربية وآدابهااللغة العربيةاللغات والترجمة202002بكالوريوس

202002

- العلوم واآلداب 

خليص

اللغة اإلنجليزية 

011000001اللغة اإلنجليزيةوالترجمة

الهندسة202002

الهندسة الصناعية 

وهندسة النظم

العلوم اإلنسانية 

011000001اإلغاثية

404000004الرسم والفنونالرسم والفنونالتصاميم والفنون202002دكتوراه

202002

إدارة وأصول 

224000004أصول التربيةالتربية

202002

إدارة وأصول 

التربية

اإلدارة والتخطيط 

101101002التربوي

011000001التربية البدنيةالتربية البدنية202002

126180000018التربية الخاصةالتربية الخاصة202002

المناهج والتدريس202002

المناهج وطرق 

139220000022التدريس

202000002تقنيات التعليمتقنيات التعليم202002

505000005علم النفس التربويعلم النفس التربوي202002

296350000035اللياقة البدنيةالصحة الرياضيةعلوم الرياضة202002ماجستير

327410612300109إدارة األعمالإدارة األعمال202002

األعمال ماجستير

دبلوم عالي

التربيةماجستير



إدارة األعمال202002

ريادة األعمال 

1222340000034واإلبداع

202002

إدارة الموارد 

البشرية

إدارة الموارد 

2629550000055البشرية

404000004الرسم والفنون202002

101000001الفنون اإلسالمية202002

101000001اإلحصاءاإلحصاء202002

101000001الرياضياتالرياضيات202002

202000002الفيزياءالفيزياء202002

82100000010الكيمياءالكيمياء202002

101000001الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية202002

120120000012األحياء202002

101000001األحياء الدقيقة 202002

ماجستير
202002

علم النفس علم النفسالعلوم االجتماعية
73100000010

ماجستير
202002

العلوم الطبية 

التطبيقية

تقنية المختبرات 

الطبية
علم السموم

1924431010044

ماجستير

202002

القران والدراسات 

اإلسالمية
الدراسات اإلسالمية

الشريعة 

والدراسات 

اإلسالمية
303000003

األعمال

ماجستير

ماجستير

علوم األحياء

الرسم والفنون التصاميم والفنون

العلوم ماجستير



202002

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

606000006

202002

اللغة العربية وآدابهااللغة العربية

202000002

ماجستير

202002

الهندسة
الهندسة الصناعية 

وهندسة النظم
اإلدارة الهندسية

099000009

202002

األمن السيبرانياألمن السيبراني

1616320220034

202002

نظم وتقنية 

المعلومات
 تقنية المعلومات

711180000018

1,7558962,65127630002,684

ماجستير
علوم وهندسة 

الحاسب

خريجون الفصل الدراس ي الثاني

اللغات والترجمة ماجستير


