
االجماليذكر أنثى االجماليأنثى ذكر االجماليأنثى ذكر 
التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

201501العليا

اآلداب و 

العلوم 

505000055الجغرافياالجغرافيااإلنسانية

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

201501العليا

اآلداب و 

العلوم 

اإلنسانية

الدراسات 

اإلسالمية

الدراسات 

246000426اإلسالمية

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

201501العليا

اآلداب و 

العلوم 

75120005712علم المعلوماتعلم المعلوماتاإلنسانية

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

201501العليا

االقتصاد 

المنزلي

االقتصاد 

المنزلي التربوي

االقتصاد 

المنزلي 

055000505التربوي

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

201501العليا

االقتصاد 

044000404الغذاء والتغذيةالغذاء والتغذيةالمنزلي

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

201501العليا

االقتصاد 

المنزلي

الفنون  

اإلسالمية

الفنون 

077000707اإلسالمية

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

201501العليا

االقتصاد 

المنزلي

المالبس و 

النسيج

المالبس 

066000606والنسيج

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

201501العليا

االقتصاد 

دراسات الطفولةالمنزلي

دراسات 

022000202الطفولة

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

201501العليا

االقتصاد 

246000426إدارة األعمالإدارة األعمالواالدارة

املجموعغير سعودي املرحلة 

الدراسية

الفصل 

الدراس ي
التخصصالقسمالكلية

سعودي



التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

201501العليا

االقتصاد 

279000729اإلدارة العامةاإلدارة العامةواالدارة

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

201501العليا

االقتصاد 

91322112141024اإلقتصاداالقتصادواالدارة

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

201501العليا

التصاميم 

022000202الرسم والفنونالرسم والفنونوالفنون

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

الصيدلة201501العليا

النواتج الطبيعية 

011000101النواتج الطبيعيةوالطب البديل

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

الطب201501العليا

الكيمياء الحيوية 

السريرية

الكيمياء 

الحيوية 

055000505السريرية

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

101000011اإلحصاءاالحصاءالعلوم201501العليا

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

022000202الرياضياتالرياضياتالعلوم201501العليا

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

الفلكالعلوم201501العليا

علوم الفلك 

033000303والفضاء

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

055000505الفيزياءالفيزياءالعلوم201501العليا

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

6333901134640الكيمياءالكيمياءالعلوم201501العليا



التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

الكيمياء الحيويةالعلوم201501العليا

الكيمياء 

الحيوية 

033000303التطبيقية

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

2131500013215األحياءعلوم األحياءالعلوم201501العليا

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

الهندسة201501العليا

الهندسة 

الصناعية

الهندسة 

505202077الصناعية

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

الهندسة201501العليا

الهندسة 

ال.الكهربائيةوهـ

حاسبات

الكهربائية .هـ

1301310101414الحاسبات.وهـ

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

707000077الهندسة المدنيةالهندسة المدنيةالهندسة201501العليا

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

202000022الهندسة النوويةالهندسة النوويةالهندسة201501العليا

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

101000011هندسة الطيرانهندسة الطيرانالهندسة201501العليا

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

022000202األحياء البحريةاألحياء البحريةعلوم البحار201501العليا

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

011011202الفيزياء البحريةالفيزياء البحريةعلوم البحار201501العليا

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

201501العليا

علوم 

وهندسة 

505000055تقنية المعلوماتتقنية المعلوماتالحاسب



التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

201501العليا

علوم 

وهندسة 

268000628علوم الحاسباتعلوم الحاسباتالحاسب

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

201501العليا

علوم 

وهندسة 

نظم المعلوماتالحاسب

نظم المعلومات 

38111129413الحاسوبية

201501بكالوريوس

 العلوم و 

- اآلداب 

83411240004183124الرياضياتالرياضياتخليص

201501بكالوريوس

 العلوم و 

- اآلداب 

524395000435295الكيمياءالكيمياءخليص

201501بكالوريوس

 العلوم و 

- اآلداب 

خليص

اللغة اإلنجليزية 

132254386000254132386اللغة اإلنجليزيةوالترجمة

201501بكالوريوس

 العلوم و 

- اآلداب 

1577723400077157234األحياءعلوم األحياءخليص

201501بكالوريوس

 العلوم و 

- اآلداب 

خليص

خليص - آداب 

101000011مستجد- 

201501بكالوريوس

 العلوم و 

- اآلداب 

خليص

- اآلداب 

- خليص

2171900017219(أ)خطة- مستجد

201501بكالوريوس

 العلوم و 

- اآلداب 

خليص

- اآلداب

- خليص

- مستجد

46100006410(ب)خطة

201501بكالوريوس

 العلوم و 

- اآلداب 

خليص

-خليص- العلوم

-  مستجد

1261800061218(أ)خطة

201501بكالوريوس

 العلوم و 

- اآلداب 

خليص

-خليص- العلوم

-  مستجد

88160008816(ب)خطة



201501بكالوريوس

 العلوم و 

- اآلداب 

خليص

خليص - علوم 

224000224مستجد- 

201501بكالوريوس

اآلداب و 

العلوم 

0535300053053التاريخالتاريخاإلنسانية

201501بكالوريوس

اآلداب و 

العلوم 

0636300063063الجغرافياالجغرافيااإلنسانية

201501بكالوريوس

اآلداب و 

العلوم 

اإلنسانية

الخدمة 

االجتماعية

االجتماع 

والخدمة 

044000404االجتماعية

201501بكالوريوس

اآلداب و 

العلوم 

اإلنسانية

الدراسات 

اإلسالمية

الدراسات 

1818200081182اإلسالمية

201501بكالوريوس

اآلداب و 

العلوم 

اإلنسانية

اللغات 

االوروبية 

0303002232032اللغة اإلنجليزيةوآدابها

201501بكالوريوس

اآلداب و 

العلوم 

اإلنسانية

اللغات 

االوروبية 

011000101اللغة الفرنسيةوآدابها

201501بكالوريوس

اآلداب و 

العلوم 

اإلنسانية

اللغة العربية 

وآدابها

اللغة العربية 

1838401184185وآدابها

201501بكالوريوس

اآلداب و 

العلوم 

011000101علم النفسعلم النفساإلنسانية

201501بكالوريوس

اآلداب و 

العلوم 

0131300013013مستجد- آداب اإلنسانية

األعمال201501بكالوريوس

إدارة خدمات 

صحية 

ومستشفيات

إدارة خدمات 

صحية 

2002000002020ومستشفيات

707101088التسويقالتسويقاألعمال201501بكالوريوس

8108120208383القانونالقانوناألعمال201501بكالوريوس

4404410104545مستجد- اعمال األعمال201501بكالوريوس



201501بكالوريوس

- االعمال 

الكامل

- األعمال

-أدبي.م- الكامل

3394200039342 مستجد

201501بكالوريوس

- االعمال 

الكامل

- األعمال

- الكامل

606000066مستجد- علمي.م

201501بكالوريوس

- االعمال 

الكامل

- االعمال

60901500009060150مستجد- الكامل

201501بكالوريوس

- االعمال 

الكامل

نظم المعلومات 

اإلدارية

نظم المعلومات 

152162314000162152314اإلدارية

201501بكالوريوس

- االعمال

خليص

إدارة خدمات 

صحية 

ومستشفيات

إدارة خدمات 

صحية 

403474000344074ومستشفيات

201501بكالوريوس

- االعمال

خليص

إدراة الموارد 

البشرية

إدارة الموارد 

204218422000218204422البشرية

201501بكالوريوس

- االعمال

خليص

- االعمال

- خليص

1101100001111(أ)خطة- مستجد

201501بكالوريوس

- االعمال

خليص

- االعمال

- خليص

- مستجد

617000167(ب)خطة

201501بكالوريوس

- االعمال

خليص

نظم المعلومات 

اإلدارية

نظم المعلومات 

1266919500069126195اإلدارية

201501بكالوريوس

االقتصاد 

المنزلي

المالبس و 

النسيج

المالبس 

011000101والنسيج

201501بكالوريوس

االقتصاد 

المنزلي

- اقتصاد منزلي

- مسار ادبي

011000101مستجد

201501بكالوريوس

االقتصاد 

المنزلي

- اقتصاد منزلي

- مسار علمي

044000404مستجد

201501بكالوريوس

االقتصاد 

134000314اإلدارة العامةاإلدارة العامةواالدارة



201501بكالوريوس

االقتصاد 

044000404العلوم اإلداريةالعلوم االداريةواالدارة

201501بكالوريوس

االقتصاد 

واالدارة

-اقتصاد وإدارة 

-مسارعلمي

134000314مستجد

23502351010236236التربية البدنيةالتربية البدنيةالتربية201501بكالوريوس

2877321,019013137452871,032التربية الخاصةالتربية الخاصةالتربية201501بكالوريوس

التربية201501بكالوريوس

الدراسات 

القرآنية

الدراسات 

264470055492675القرآنية

التربية201501بكالوريوس

الدراسات 

0121201113013القراءاتالقرآنية

516000156مستجد-تربيةالتربية201501بكالوريوس

201501بكالوريوس

التصاميم 

التصميم الداخليوالفنون

التصميم 

048480141462062الداخلي

201501بكالوريوس

التصاميم 

0383800038038الرسم والفنونالرسم والفنونوالفنون

201501بكالوريوس

التصاميم 

05507712012العمارةالعمارةوالفنون

201501بكالوريوس

التصاميم 

033000303تصميم االزياءتصميم األزياءوالفنون

201501بكالوريوس

التصاميم 

والفنون

تصاميم وفنون 

-مسار ادبي- 

055000505مستجد

201501بكالوريوس

التصاميم 

والفنون

-تصاميم وفنون

- مسار علمي

022000202مستجد

011000101التمريضالتمريض201501بكالوريوس

201501بكالوريوس

الحاسبات 

وتقنية 

- المعلومات

.ك

الحاسب اآللي 

وتقنية 

المعلومات

الحاسبات 

وتقنية 

36721080007236108المعلومات

201501بكالوريوس

الحاسبات 

وتقنية 

- المعلومات

.ك

- الحاسبات

4204210104343مستجد- الكامل



201501بكالوريوس

الحاسبات 

وتقنية 

-المعلومات

1709926920299172271تقنية المعلوماتتقنية المعلوماتخليص

201501بكالوريوس

الحاسبات 

وتقنية 

-المعلومات

خليص

- الحاسبات

- خليص

516000156(أ)خطة- مستجد

201501بكالوريوس

الحاسبات 

وتقنية 

-المعلومات

خليص

- الحاسبات

- خليص

- مستجد

202000022(ب)خطة

201501بكالوريوس

الحاسبات 

وتقنية 

-المعلومات

2302300002323نظم المعلوماتنظم المعلوماتخليص

201501بكالوريوس

السنة 

التحضيرية

- تحضيري 

- الكامل - أدبي

53471000004753100(أ)خطة

201501بكالوريوس

السنة 

التحضيرية

- تحضيري 

- الكامل - أدبي

53501030005053103(ب)خطة

201501بكالوريوس

السنة 

التحضيرية

- تحضيري 

- خليص - أدبي

90601500006090150(أ)خطة

201501بكالوريوس

السنة 

التحضيرية

- تحضيري 

- خليص - أدبي

90601500006090150(ب)خطة

201501بكالوريوس

السنة 

التحضيرية

- تحضيري 

-الكامل - علمي

573794000375794(أ) خطة

201501بكالوريوس

السنة 

التحضيرية

- تحضيري 

-الكامل - علمي

513586000355186(ب) خطة

201501بكالوريوس

السنة 

التحضيرية

- تحضيري 

خليص - علمي

1299522400095129224(أ)خطة- 



201501بكالوريوس

السنة 

التحضيرية

- تحضيري 

خليص - علمي

1279021700090127217(ب)خطة- 

201501بكالوريوس

السنة 

التحضيرية

- تحضيري 

213000123مسار علمي

201501بكالوريوس

السنة 

التحضيرية

-تحضيري 

011000101مسارأدبي

201501بكالوريوس

السنة 

التحضيرية

- تحضيري

181432613347436184620(أ)خطة- أدبي.م

201501بكالوريوس

السنة 

التحضيرية

- تحضيري

- أدبي.م

17542760211112438176614(ب)خطة

201501بكالوريوس

السنة 

التحضيرية

- تحضيري

- علمي.م

451256707538259456715(أ)خطة

201501بكالوريوس

السنة 

التحضيرية

- تحضيري

- علمي.م

4412516927613257448705(ب)خطة

505000055طب وجراحةالطب201501بكالوريوس

15101513030154154طب وجراحةالطب201501بكالوريوس

033000303اإلحصاءاالحصاءالعلوم201501بكالوريوس

491261000124961الرياضياتالرياضياتالعلوم201501بكالوريوس

441256000124456الفيزياءالفيزياءالعلوم201501بكالوريوس

011000101الفيزياء الطبيةالفيزياءالعلوم201501بكالوريوس

612283011236184الكيمياءالكيمياءالعلوم201501بكالوريوس

الكيمياء الحيويةالعلوم201501بكالوريوس

الكيمياء 

الحيوية 

0121203315015التطبيقية



312960011303161األحياءعلوم األحياءالعلوم201501بكالوريوس

19100009110مستجد- علوم العلوم201501بكالوريوس

201501بكالوريوس

العلوم الطبية 

التطبيقية

تقنية المختبرات 

الطبية

تقنية 

المختبرات 

011000101الطبية

201501بكالوريوس

العلوم و 

- اآلداب 

152742000271542الرياضياتالرياضياتالكامل

201501بكالوريوس

العلوم و 

- اآلداب 

الكيمياءالكامل

الكيمياء 

التطبيقية 

1601600001616الكيمياء.وت

201501بكالوريوس

العلوم و 

- اآلداب 

الكامل

اللغة اإلنجليزية 

316293000623193اللغة اإلنجليزيةوالترجمة

201501بكالوريوس

العلوم و 

- اآلداب 

5005000005050األحياءعلوم األحياءالكامل

201501بكالوريوس

العلوم و 

- اآلداب 

الكامل

-الكامل - آداب 

91100001910 مستجد

201501بكالوريوس

العلوم و 

- اآلداب 

الكامل

-الكامل - علوم 

1721900021719 مستجد

101000011الحاسب اآلليالحاسب اآلليالمعلمين201501بكالوريوس

101000011اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزيةالمعلمين201501بكالوريوس

الهندسة201501بكالوريوس

الهـندسة 

الميكانيكية

الهندسة 

7907910108080الميكانيكية

الهندسة201501بكالوريوس

الهندسة 

الصناعية

الهندسة 

6206210106363الصناعية

الهندسة201501بكالوريوس

الهندسة 

ال.الكهربائيةوهـ

حاسبات

الكهربائية .هـ

7207210107373الحاسبات.وهـ

101000011مستجد- هندسة الهندسة201501بكالوريوس



8708720208989مستجد- الهندسةالهندسة201501بكالوريوس

201501بكالوريوس

علوم 

وهندسة 

5445800045458تقنية المعلوماتتقنية المعلوماتالحاسب

201501بكالوريوس

علوم 

وهندسة 

3813951624345علوم الحاسباتعلوم الحاسباتالحاسب

201501بكالوريوس

علوم 

وهندسة 

011044505الحوسبةالحاسب

201501بكالوريوس

علوم 

وهندسة 

الحاسب

حاسبات وتقنية 

-المعلومات 

841296011138497مستجد

201501بكالوريوس

علوم 

وهندسة 

5115220215354نظم المعلوماتنظم المعلوماتالحاسب

201501دبلوم عالي

اآلداب و 

العلوم 

اإلنسانية

الخدمة 

االجتماعية

البحث 

1701700001717االجتماعي

201501دبلوم عالي

االقتصاد 

واالدارة

إدراة الموارد 

البشرية

إدارة الموارد 

2502500002525البشرية

التربية201501دبلوم عالي

إدارة وأصول 

التربية

الدبلوم التربوي 

112151263033154112266العام

201501دبلوم عالي

الدراسات 

133153286156158134292التربية الخاصةالتربية الخاصةالعليا التربوية

201501دبلوم عالي

الدراسات 

العليا التربوية

المناهج 

والتدريس

الدبلوم التربوي 

7610818401110976185العام

201501دكتوراه

اآلداب و 

العلوم 

1982700081927التاريخالتاريخاإلنسانية

201501دكتوراه

اآلداب و 

العلوم 

اإلنسانية

الخدمة 

االجتماعية

االجتماع 

والخدمة 

011000101االجتماعية

201501دكتوراه

اآلداب و 

العلوم 

اإلنسانية

الخدمة 

98170008917علم االجتماعاالجتماعية



201501دكتوراه

اآلداب و 

العلوم 

اإلنسانية

الدراسات 

اإلسالمية

الدراسات 

512172448255580اإلسالمية

201501دكتوراه

اآلداب و 

العلوم 

اإلنسانية

اللغة العربية 

وآدابها

اللغة العربية 

202242314232346وآدابها

201501دكتوراه

اآلداب و 

العلوم 

321345112143347علم المعلوماتعلم المعلوماتاإلنسانية

201501دكتوراه

األرصادوالبي

ئة وزراعة 

000404044األرصاداألرصادالجافة.م

201501دكتوراه

األرصادوالبي

ئة وزراعة 

80820201010العلوم البيئيةالعلوم البيئيةالجافة.م

201501دكتوراه

األرصادوالبي

ئة وزراعة 

الجافة.م

زراعة المناطق 

الجافة

زراعة 

120121001002222المناطق الجافة

201501دكتوراه

األرصادوالبي

ئة وزراعة 

الجافة.م

علوم وإدارة 

موارد المياة

علوم وإدارة 

000101011موارد المياه

201501دكتوراه

التصاميم 

0202000020020الرسم والفنونالرسم والفنونوالفنون

011000101علم التشريحالتشريحالطب201501دكتوراه

الطب201501دكتوراه

علم وظائف 

األعضاء

علم وظائف 

101011112األعضاء

000112112اإلحصاءاالحصاءالعلوم201501دكتوراه

520255712271037الرياضياتالرياضياتالعلوم201501دكتوراه

033000303الفيزياءالفيزياءالعلوم201501دكتوراه

7202712315231942الكيمياءالكيمياءالعلوم201501دكتوراه

الكيمياء الحيويةالعلوم201501دكتوراه

الكيمياء 

الحيوية 

6131916622192241التطبيقية

26315718220334477األحياءعلوم األحياءالعلوم201501دكتوراه

الهندسة201501دكتوراه

الهـندسة 

الميكانيكية

الهندسة 

000101011الميكانيكية



الهندسة201501دكتوراه

الهندسة 

ال.الكهربائيةوهـ

حاسبات

الكهربائية .هـ

80830301111الحاسبات.وهـ

606000066الهندسة المدنيةالهندسة المدنيةالهندسة201501دكتوراه

101000011هندسة التعدينهندسة التعدينالهندسة201501دكتوراه

هندسة الطيرانالهندسة201501دكتوراه

هندسة الطيران 

101101022والفضاء

تصاميم البيئة201501دكتوراه

التخطيط 

الحضري 

واالقليمي

التخطيط 

الحضري 

000101011واإلقليمي

طب األسنانطب األسنان201501دكتوراه

طب أسنان 

000213123األطفال

طب األسنان201501دكتوراه

علوم طب 

األسنان الوقائي

طب أسنان 

101000011األطفال

 الجيوفيزياءعلوم االرض201501دكتوراه

الجيولوجيا 

-العامة

202202044جيوفيزياء

علوم االرض201501دكتوراه

الثروة المعدنية 

والصخور

-جيولوجيا عامة

ثروة 

000101011معدنيةوصخور

علوم االرض201501دكتوراه

البنائية .ج

واإلستشعار 

عن بعد

- جيولوجياعامة

202000022بنائية واستشعار

علوم االرض201501دكتوراه

جيولوجيا 

البترول 

والترسبات

جيولوجيا عامة 

بترول - 

000202022وترسبات

202404066األحياء البحريةاألحياء البحريةعلوم البحار201501دكتوراه

علوم البحار201501دكتوراه

الجيولوجيا 

البحرية

الجيولوجيا 

000101011البحرية

000505055الفيزياء البحريةالفيزياء البحريةعلوم البحار201501دكتوراه

202505077الكيمياء البحريةالكيمياء البحريةعلوم البحار201501دكتوراه



201501دكتوراه

علوم 

وهندسة 

961541571320علوم الحاسباتعلوم الحاسباتالحاسب

201501ماجستير

اآلداب و 

العلوم 

223254000322254التاريخالتاريخاإلنسانية

201501ماجستير

اآلداب و 

العلوم 

8364411237946الجغرافياالجغرافيااإلنسانية

201501ماجستير

اآلداب و 

العلوم 

الجغرافيااإلنسانية

نظم المعلومات 

271239000122739الجغرافية

201501ماجستير

اآلداب و 

العلوم 

اإلنسانية

الخدمة 

االجتماعية

اإلصالح 

543286011335487االسري

201501ماجستير

اآلداب و 

العلوم 

اإلنسانية

الخدمة 

االجتماعية

الخدمة 

1374718401148137185االجتماعية

201501ماجستير

اآلداب و 

العلوم 

اإلنسانية

الخدمة 

163248011331649علم االجتماعاالجتماعية

201501ماجستير

اآلداب و 

العلوم 

اإلنسانية

الدراسات 

اإلسالمية

الدراسات 

4812717517813449183اإلسالمية

201501ماجستير

اآلداب و 

العلوم 

اإلنسانية

اللغات 

االوروبية 

191433527162440اللغة اإلنجليزيةوآدابها

201501ماجستير

اآلداب و 

العلوم 

اإلنسانية

اللغة العربية 

وآدابها

اللغة العربية 

136477044681381وآدابها

201501ماجستير

اآلداب و 

العلوم 

203353033362056علم المعلوماتعلم المعلوماتاإلنسانية

201501ماجستير

اآلداب و 

العلوم 

163046022321648علم النفسعلم النفساإلنسانية

201501ماجستير

اآلداب و 

العلوم 

اإلنسانية

مهارات 

االتصال

مهارات 

033000303االتصال



201501ماجستير

األرصادوالبي

ئة وزراعة 

606202088األرصاداألرصادالجافة.م

201501ماجستير

األرصادوالبي

ئة وزراعة 

1001010101111العلوم البيئيةالعلوم البيئيةالجافة.م

201501ماجستير

األرصادوالبي

ئة وزراعة 

الجافة.م

زراعة المناطق 

الجافة

زراعة 

303202055المناطق الجافة

201501ماجستير

األرصادوالبي

ئة وزراعة 

الجافة.م

علوم وإدارة 

موارد المياة

علوم وإدارة 

404101055موارد المياه

201501ماجستير

االتصال 

العالقات العامةواإلعالم

االتصال 

78150008715واإلعالم

201501ماجستير

االقتصاد 

المنزلي

االقتصاد 

المنزلي التربوي

االقتصاد 

المنزلي 

0141401115015التربوي

201501ماجستير

االقتصاد 

0424203345045الغذاء والتغذيةالغذاء والتغذيةالمنزلي

201501ماجستير

االقتصاد 

المنزلي

الفنون  

اإلسالمية

الفنون 

0282801129029اإلسالمية

201501ماجستير

االقتصاد 

المنزلي

المالبس و 

النسيج

المالبس 

0343401135035والنسيج

201501ماجستير

االقتصاد 

دراسات الطفولةالمنزلي

دراسات 

0333301134034الطفولة

201501ماجستير

االقتصاد 

26911338211920122280402إدارة األعمالإدارة األعمالواالدارة

201501ماجستير

االقتصاد 

واالدارة

إدارة خدمات 

صحية 

ومستشفيات

إدارة خدمات 

صحية 

2636833107775263338ومستشفيات

201501ماجستير

االقتصاد 

315182123533285اإلدارة العامةاإلدارة العامةواالدارة

201501ماجستير

االقتصاد 

اإلدارة العامةواالدارة

اإلدارة العامة 

83521351125384137التنفيذية

201501ماجستير

االقتصاد 

203252235352257اإلقتصاداالقتصادواالدارة



201501ماجستير

االقتصاد 

العلوم السياسيةواالدارة

السياسة العامة 

5205200005252التنفيذية

201501ماجستير

االقتصاد 

28618974116535100المحاسبةالمحاسبةواالدارة

201501ماجستير

االقتصاد 

المحاسبةواالدارة

المحاسبة 

642892213296695المهنية

التربية201501ماجستير

إدارة وأصول 

46571030005746103أصول التربيةالتربية

التربية201501ماجستير

المناهج 

والتدريس

المناهج وطرق 

405595000554095التدريس

التربية201501ماجستير

علم النفس 

التربوي

علم النفس 

141428000141428التربوي

201501ماجستير

التصاميم 

0282800028028الرسم والفنونالرسم والفنونوالفنون

0313103334034التمريضالتمريضالتمريض201501ماجستير

415293415534598األنظمةاالنظمةالحقوق201501ماجستير

االنظمةالحقوق201501ماجستير

القانون)األنظمة

)90151052021592107

201501ماجستير

الدراسات 

1029119300091102193اإلدارة التربويةاإلدارة التربويةالعليا التربوية

201501ماجستير

الدراسات 

95851800008595180تقنيات التعليمتقنيات التعليمالعليا التربوية

201501ماجستير

الدراسات 

العليا التربوية

علم النفس 

التربوي

التوجيه 

واالرشاد 

107109216101109108217التربوي

961510161016الصيدالنياتالصيدالنياتالصيدلة201501ماجستير

الصيدلة201501ماجستير

النواتج الطبيعية 

3691127411النواتج الطبيعيةوالطب البديل

التشريحالطب201501ماجستير

التشريح التقني 

293665022382967واالنسجة

69151019716التعليم الطبيالتعليم الطبيالطب201501ماجستير

الطب201501ماجستير

الكائنات الدقيقة 

الطبية

علم الكائنات 

325000235الدقيقة الطبية



الطب201501ماجستير

الكيمياء الحيوية 

السريرية

الكيمياء 

الحيوية 

6283402230636السريرية

الطب201501ماجستير

طب األسرة 

87150007815الصحة العامةوالمجتمع

121022011111223علم األدويةعلم األدويةالطب201501ماجستير

الطب201501ماجستير

علم وظائف 

األعضاء

علم وظائف 

336000336األعضاء

4252909934438اإلحصاءاالحصاءالعلوم201501ماجستير

24143281049453الرياضياتالرياضياتالعلوم201501ماجستير

الفلكالعلوم201501ماجستير

علوم الفلك 

1151621316319والفضاء

7354204439746الفيزياءالفيزياءالعلوم201501ماجستير

810411235810911120الكيمياءالكيمياءالعلوم201501ماجستير

الكيمياء الحيويةالعلوم201501ماجستير

الكيمياء 

الحيوية 

151031185182312120141التطبيقية

201872074151920224226األحياءعلوم األحياءالعلوم201501ماجستير

201501ماجستير

العلوم الطبية 

التطبيقية

تقنية المختبرات 

الطبية

تقنية 

المختبرات 

203151235342256الطبية

الهندسة201501ماجستير

الهـندسة 

الميكانيكية

الهندسة 

2202230302525الميكانيكية

الهندسة201501ماجستير

الهندسة 

5705720205959اإلدارة الهندسيةالصناعية

الهندسة201501ماجستير

الهندسة 

الصناعية

الهندسة 

440441401405858الصناعية

الهندسة201501ماجستير

الهندسة 

ال.الكهربائيةوهـ

حاسبات

الكهربائية .هـ

430431901906262الحاسبات.وهـ



الهندسة201501ماجستير

الهندسة 

الكيميائية 

المواد.وهـ

الهندسة 

404202066الكيميائية

40470701111الهندسة المدنيةالهندسة المدنيةالهندسة201501ماجستير

606202088الهندسة النوويةالهندسة النوويةالهندسة201501ماجستير

الهندسة201501ماجستير

الحراريةوتقن.هـ

ية تحلية المياه

الحراريةوتق.هـ

707101088نية تحلية المياه

101101022هندسة التعدينهندسة التعدينالهندسة201501ماجستير

404000044هندسة الطيرانهندسة الطيرانالهندسة201501ماجستير

تصاميم البيئة201501ماجستير

التخطيط 

الحضري 

واالقليمي

التخطيط 

الحضري 

808000088واإلقليمي

505202077العمارةالعمارةتصاميم البيئة201501ماجستير

202000022طب األسنانالعالج التحفظيطب األسنان201501ماجستير

112112224تقويم األسنانتقويم األسنانطب األسنان201501ماجستير

طب األسنان201501ماجستير

طب أسنان 

األطفال

طب أسنان 

156011617األطفال

طب األسنان201501ماجستير

عالج الجذور 

224000224طب األسنانولب األسنان

طب األسنان201501ماجستير

علوم طب 

268000628تقويم األسناناألسنان الوقائي

طب األسنان201501ماجستير

علوم طب 

األسنان الوقائي

طب أسنان 

28100008210األطفال

 الجيوفيزياءعلوم االرض201501ماجستير

الجيولوجيا 

-العامة

202000022جيوفيزياء

 جيولوجيا المياهعلوم االرض201501ماجستير

-جيولوجيا عامة

101000011جيولوجيا المياه



علوم االرض201501ماجستير

الجيولوجيا 

الهندسية والبيئية

إدارة األزمات 

2202200002222والكوارث

علوم االرض201501ماجستير

الجيولوجيا 

الهندسية والبيئية

جيولوجيا عامة 

جيولوجيا -

606000066هندسية

علوم االرض201501ماجستير

جيولوجيا 

البترول 

والترسبات

جيولوجيا عامة 

بترول - 

404000044وترسبات

325821041115األحياء البحريةاألحياء البحريةعلوم البحار201501ماجستير

علوم البحار201501ماجستير

الجيولوجيا 

البحرية

الجيولوجيا 

101202033البحرية

011101112الفيزياء البحريةالفيزياء البحريةعلوم البحار201501ماجستير

077202729الكيمياء البحريةالكيمياء البحريةعلوم البحار201501ماجستير

201501ماجستير

علوم 

وهندسة 

527325712341044تقنية المعلوماتتقنية المعلوماتالحاسب

201501ماجستير

علوم 

وهندسة 

147185910198123104علوم الحاسباتعلوم الحاسباتالحاسب

201501ماجستير

علوم 

وهندسة 

نظم المعلوماتالحاسب

نظم المعلومات 

9293803332941الحاسوبية

201501ماجستير

معهد 

االقتصاد 

اإلسالمي

التمويل 

اإلسالمي

التمويل 

3103100003131اإلسالمي

201501ماجستير

معهد اللغة 

4323600032436اللغة اإلنجليزيةاالنجليزية

7,8537,67115,5243002725727,9438,15316,096 مقيدون فصل دراس ي أول


