
اجماليذكر أنثى اجماليذكر أنثى اجماليذكر أنثى 

156000156الرياضياتالرياضياتخليص-  العلوم و اآلداب 202001بكالوريوس

639000639الكيمياءالكيمياءخليص-  العلوم و اآلداب 202001بكالوريوس

011011الكيمياء الصناعيةالكيمياءخليص-  العلوم و اآلداب 202001بكالوريوس

38110003811اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية والترجمةخليص-  العلوم و اآلداب 202001بكالوريوس

األحياءعلوم األحياءخليص-  العلوم و اآلداب 202001بكالوريوس
11819

00011819

األعمال202001بكالوريوس

إدارة خدمات صحية 

ومستشفيات

إدارة خدمات صحية 

134000134ومستشفيات

352762000352762إدارة الموارد البشريةإدراة الموارد البشريةاألعمال202001بكالوريوس

0101000001010التسويقالتسويقاألعمال202001بكالوريوس

5490115510التمويل والتأمينالتمويل والتأميناألعمال202001بكالوريوس

152035000152035المحاسبةالمحاسبةاألعمال202001بكالوريوس

628000628إدارة األعمالإدارة األعمالاألعمال202001ماجستير

358000358إدارة الموارد البشريةإدارة الموارد البشريةاألعمال202001ماجستير

ريادة األعمال واالبداعاألعمال202001ماجستير

ريادة األعمال 

527000527واالبداع

املجموعغير سعودي املرحلة 

الدراسية

الفصل 

الدراس ي
التخصصالقسمالكلية

سعودي



نظم المعلومات اإلداريةاألعمال202001بكالوريوس

نظم المعلومات 

84120008412اإلدارية

152843000152843إدارة الموارد البشريةإدراة الموارد البشريةخليص- االعمال202001بكالوريوس

نظم المعلومات اإلداريةخليص- االعمال202001بكالوريوس

نظم المعلومات 

2182000021820اإلدارية

خليص- االعمال202001بكالوريوس

إدارة خدمات صحية 

ومستشفيات

إدارة خدمات صحية 

1361900013619ومستشفيات

358000358إدارة الموارد البشريةإدراة الموارد البشريةالكامل- االعمال 202001بكالوريوس

نظم المعلومات اإلداريةالكامل- االعمال 202001بكالوريوس

نظم المعلومات 

459000459اإلدارية

0505000005050التربية البدنيةالتربية البدنيةالتربية202001بكالوريوس

4604600046046التربية البدنيةالتربية البدنيةالتربية202001دبلوم عالي

13111320111312133التربية الخاصةالتربية الخاصةالتربية202001بكالوريوس

4131700041317الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنيةالتربية202001بكالوريوس

415000415القراءاتالدراسات القرآنيةالتربية202001بكالوريوس

0101000001010تقنيات التعليمتقنيات التعليمالتربية202001بكالوريوس

75120007512أصول التربيةأصول التربيةالتربية202001ماجستير

11000101اإلدارة والتخطيط التربوياإلدارة والتخطيط التربويالتربية202001ماجستير



011000011التربية البدنيةالتربية البدنيةالتربية202001ماجستير

141125000141125التربية الخاصةالتربية الخاصةالتربية202001ماجستير

2092900020929المناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسالتربية202001ماجستير

011000011تقنيات التعليمتقنيات التعليمالتربية202001ماجستير

2902900029029التصميم الداخليالتصميم الداخليالتصاميم والفنون202001بكالوريوس

4004020242042الرسم والفنونالرسم والفنونالتصاميم والفنون202001بكالوريوس

1901910120020تصميم االزياءتصميم األزياءالتصاميم والفنون202001بكالوريوس

الفنون اإلسالميةالرسم والفنونالتصاميم والفنون202001ماجستير

202000202الرسم والفنونالرسم والفنونالتصاميم والفنون202001دكتوراه

202001بكالوريوس

-الحاسبات وتقنية المعلومات

011100112نظم المعلوماتنظم المعلومات. ك

202001بكالوريوس

-الحاسبات وتقنية المعلومات

066100167تقنية المعلوماتتقنية المعلوماتخليص

202001بكالوريوس

-الحاسبات وتقنية المعلومات

022000022نظم المعلوماتنظم المعلوماتخليص

3403410135035اإلحصاءاالحصاءالعلوم202001بكالوريوس

202000202اإلحصاءاالحصاءالعلوم202001ماجستير



130181481001014018158األحياءاألحياءالعلوم202001بكالوريوس

404101505األحياءاألحياءالعلوم202001ماجستير

2653100026531الرياضياتالرياضياتالعلوم202001بكالوريوس

171700017017الفيزياءالفيزياءالعلوم202001بكالوريوس

42951010421052الكيمياءالكيمياءالعلوم202001بكالوريوس

الكيمياء الحيويةالعلوم202001بكالوريوس

الكيمياء الحيوية 

5105104051455التطبيقية

202000202الرياضياتالرياضياتالكامل- العلوم و اآلداب 202001بكالوريوس

055000055الكيمياء.الكيمياء التطبيقية وتالكيمياءالكامل- العلوم و اآلداب 202001بكالوريوس

34701040003470104القانونالقانون العامالقانون والدراسات القضائيه202001بكالوريوس

القرآن والدراسات اإلسالمية202001بكالوريوس

الشريعة والدراسات 

االسالمية

الشريعة والدراسات 

6306300063063االسالمية

القرآن والدراسات اإلسالمية202001ماجستير

الشريعة والدراسات 

االسالمية

الشريعة والدراسات 

303000303االسالمية

022000022التفسير وعلوم القرآنالتفسير وعلوم القرآنالقرآن والدراسات اإلسالمية202001ماجستير

2602600026026اللغة العربية وآدابها اللغة العربيةاللغات والترجمة202001بكالوريوس

4504540449049اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزيةاللغات والترجمة202001بكالوريوس



101000101اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزيةاللغات والترجمة202001ماجستير

303000303اللغة العربية وآدابهااللغة العربية وآدابهااللغات والترجمة202001ماجستير

044000044الهندسة الميكانيكيةالهـندسة الميكانيكيةالهندسة202001بكالوريوس

الهندسة202001بكالوريوس

الهندسة 

الحاسبات.الكهربائيةوهـ

الكهربائية .هـ

033000033الحاسبات.وهـ

314000314تقنية المعلوماتتقنية المعلوماتعلوم وهندسة الحاسب202001بكالوريوس

516011527علوم الحاسباتعلوم الحاسباتعلوم وهندسة الحاسب202001بكالوريوس

134000134نظم المعلوماتنظم المعلوماتعلوم وهندسة الحاسب202001بكالوريوس

101000101تقنية المعلوماتتقنية المعلوماتعلوم وهندسة الحاسب202001ماجستير

033000033األمن السيبرانياألمن السيبرانيعلوم وهندسة الحاسب202001ماجستير

1601600016016التاريخالتاريخالعلوم االجتماعية202001بكالوريوس

نظم المعلومات الجغرافيةالعلوم االجتماعية202001بكالوريوس

نظم المعلومات 

5205200052052الجغرافية

202000202علم  النفسعلم  النفسالعلوم االجتماعية202001ماجستير

العلوم اإلنسانية االغاثيةالهندسة202001دبلوم عالي

العلوم اإلنسانية 

19100001910االغاثية

1,0074181,425218221,0284261,454 خريجون الفصل الدراس ي األول


