
االجماليذكر أنثى االجماليأنثى ذكر االجماليأنثى ذكر 
التكميلي لطلبة 

201801الدراسات العليا

-  العلوم و اآلداب 

19100009110تقنية حيويةعلوم األحياءخليص

التكميلي لطلبة 

044000404الرسم والفنونالرسم والفنونالتصاميم والفنون201801الدراسات العليا

التكميلي لطلبة 

011000101الفيزياءالفيزياءالعلوم201801الدراسات العليا

التكميلي لطلبة 

022000202الكيمياءالكيمياءالعلوم201801الدراسات العليا

201801بكالوريوس

-  العلوم و اآلداب 

1273916610139128167الرياضياتالرياضياتخليص

201801بكالوريوس

-  العلوم و اآلداب 

316495303643498الكيمياءالكيمياءخليص

201801بكالوريوس

-  العلوم و اآلداب 

505000055الكيمياء الصناعيةالكيمياءخليص

201801بكالوريوس

-  العلوم و اآلداب 

خليص

اللغة اإلنجليزية 

117167284101167118285اللغة اإلنجليزيةوالترجمة

201801بكالوريوس

-  العلوم و اآلداب 

2079029700090207297األحياءعلوم األحياءخليص

201801بكالوريوس

-  العلوم و اآلداب 

خليص

- خليص - آداب 

202000022مستجد

201801بكالوريوس

-  العلوم و اآلداب 

خليص

- خليص - علوم 

101000011مستجد

201801بكالوريوس

اآلداب و العلوم 

03063060333090309التاريخالتاريخاإلنسانية

201801بكالوريوس

اآلداب و العلوم 

04694690224710471الجغرافياالجغرافيااإلنسانية

201801بكالوريوس

اآلداب و العلوم 

الخدمة االجتماعيةاإلنسانية

االجتماع والخدمة 

0888801189089االجتماعية

201801بكالوريوس

اآلداب و العلوم 

اإلنسانية

الشريعة 

والدراسات 

االسالمية

الشريعة 

والدراسات 

04994990555040504االسالمية

201801بكالوريوس

اآلداب و العلوم 

اإلنسانية

اللغات االوروبية 

0281281019193000300اللغة اإلنجليزيةوآدابها

املجموعغير سعودي املرحلة 

الدراسية

الفصل 

الدراس ي
التخصصالقسمالكلية

سعودي



201801بكالوريوس

اآلداب و العلوم 

اإلنسانية

اللغات االوروبية 

011000101اللغة الفرنسيةوآدابها

201801بكالوريوس

اآلداب و العلوم 

اإلنسانية

اللغة العربية 

وآدابها

اللغة العربية 

02962960443000300وآدابها

201801بكالوريوس

اآلداب و العلوم 

0787800078078علم النفسعلم النفساإلنسانية

201801بكالوريوس

اآلداب و العلوم 

0252500025025مستجد- آداب اإلنسانية

األعمال201801بكالوريوس

إدارة خدمات 

صحية ومستشفيات

إدارة خدمات 

611778101176279صحية ومستشفيات

األعمال201801بكالوريوس

إدراة الموارد 

البشرية

إدارة الموارد 

193164357123166194360البشرية

4714810114849التسويقالتسويقاألعمال201801بكالوريوس

344276112433578التمويل والتأمينالتمويل والتأميناألعمال201801بكالوريوس

381139520011140381521القانونالقانوناألعمال201801بكالوريوس

1443317720233146179المحاسبةالمحاسبةاألعمال201801بكالوريوس

7720928615621478292مستجد- اعمال األعمال201801بكالوريوس

األعمال201801بكالوريوس

مسار - األعمال 

022000202مستجد- أدبي

األعمال201801بكالوريوس

مسار - األعمال

011000101مستجد- علمي 

األعمال201801بكالوريوس

نظم المعلومات 

اإلدارية

نظم المعلومات 

432366101234467اإلدارية

الكامل- االعمال 201801بكالوريوس

إدراة الموارد 

البشرية

إدارة الموارد 

4023127100023140271البشرية

3203200003232القانونالقانونالكامل- االعمال 201801بكالوريوس

الكامل- االعمال 201801بكالوريوس

- الكامل- األعمال

5105100005151مستجد- أدبي.م



الكامل- االعمال 201801بكالوريوس

- الكامل- األعمال

3203200003232مستجد- علمي.م

الكامل- االعمال 201801بكالوريوس

- الكامل- االعمال

101000011مستجد

الكامل- االعمال 201801بكالوريوس

نظم المعلومات 

اإلدارية

نظم المعلومات 

28981260119928127اإلدارية

خليص- االعمال201801بكالوريوس

إدارة خدمات 

صحية ومستشفيات

إدارة خدمات 

1239621900096123219صحية ومستشفيات

خليص- االعمال201801بكالوريوس

إدراة الموارد 

البشرية

إدارة الموارد 

232252484000252232484البشرية

011000101التمويلالتمويل والتأمينخليص- االعمال201801بكالوريوس

خليص- االعمال201801بكالوريوس

- خليص- أعمال 

01721720001720172مستجد

خليص- االعمال201801بكالوريوس

نظم المعلومات 

اإلدارية

نظم المعلومات 

1437521800075143218اإلدارية

011000101العلوم األسريةالعلوم األسريةاالقتصاد المنزلي201801بكالوريوس

033000303الغذاء والتغذيةالغذاء والتغذيةاالقتصاد المنزلي201801بكالوريوس

044000404المالبس والنسيجالمالبس و النسيجاالقتصاد المنزلي201801بكالوريوس

االقتصاد المنزلي201801بكالوريوس

- اقتصاد منزلي

011000101مستجد- مسار ادبي

االقتصاد المنزلي201801بكالوريوس

- اقتصاد منزلي

- مسار علمي

022000202مستجد

0121200012012اإلدارة العامةاإلدارة العامةاالقتصاد واالدارة201801بكالوريوس

066000606العلوم اإلداريةالعلوم االداريةاالقتصاد واالدارة201801بكالوريوس

االقتصاد واالدارة201801بكالوريوس

-اقتصاد وإدارة 

000011101مستجد-مسارعلمي



0151501116016العلوم اإلداريةاالقتصاد واالدارة201801بكالوريوس

28902891010290290التربية البدنيةالتربية البدنيةالتربية201801بكالوريوس

401,1641,204610171,174461,221التربية الخاصةالتربية الخاصةالتربية201801بكالوريوس

72561280225872130الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنيةالتربية201801بكالوريوس

2121400012214القراءاتالدراسات القرآنيةالتربية201801بكالوريوس

1105416400054110164تقنيات التعليمتقنيات التعليمالتربية201801بكالوريوس

2112210112223مستجد-تربيةالتربية201801بكالوريوس

01811810991900190التصميم الداخليالتصميم الداخليالتصاميم والفنون201801بكالوريوس

03793790883870387الرسم والفنونالرسم والفنونالتصاميم والفنون201801بكالوريوس

044022606العمارةالعمارةالتصاميم والفنون201801بكالوريوس

0838304487087تصميم االزياءتصميم األزياءالتصاميم والفنون201801بكالوريوس

التصاميم والفنون201801بكالوريوس

- تصاميم وفنون 

033000303مستجد-مسار ادبي

التصاميم والفنون201801بكالوريوس

- تصاميم وفنون

022000202مستجد-مسار علمي

201801بكالوريوس

الحاسبات وتقنية 

.ك- المعلومات

الحاسب اآللي 

وتقنية المعلومات

الحاسبات وتقنية 

336000336المعلومات



201801بكالوريوس

الحاسبات وتقنية 

131831101181432نظم المعلوماتنظم المعلومات.ك- المعلومات

201801بكالوريوس

الحاسبات وتقنية 

1349422810194135229تقنية المعلوماتتقنية المعلوماتخليص-المعلومات

201801بكالوريوس

الحاسبات وتقنية 

351651000163551نظم المعلوماتنظم المعلوماتخليص-المعلومات

السنة التحضيرية201801بكالوريوس

- أدبي- تحضيري 

72581300005872130(أ)خطة- الكامل 

السنة التحضيرية201801بكالوريوس

- أدبي- تحضيري 

70541240005470124(ب)خطة- الكامل 

السنة التحضيرية201801بكالوريوس

- أدبي- تحضيري 

123126249022128123251(أ)خطة- خليص 

السنة التحضيرية201801بكالوريوس

- أدبي- تحضيري 

117111228000111117228(ب)خطة- خليص 

السنة التحضيرية201801بكالوريوس

-علمي- تحضيري 

382563000253863(أ)خطة-  الكامل 

السنة التحضيرية201801بكالوريوس

-علمي- تحضيري 

402565000254065(ب)خطة-  الكامل 

السنة التحضيرية201801بكالوريوس

-علمي- تحضيري 

1256318800063125188(أ)خطة-  خليص 

السنة التحضيرية201801بكالوريوس

-علمي- تحضيري 

1155416920254117171(ب)خطة-  خليص 

السنة التحضيرية201801بكالوريوس

-أدبي.م- تحضيري

2778111,088013138242771,101(أ) خطة

السنة التحضيرية201801بكالوريوس

-أدبي.م- تحضيري

3107111,021163197143261,040(ب) خطة

السنة التحضيرية201801بكالوريوس

- تحضيري

5006801,1801329427095131,222(أ)خطة- علمي.م



السنة التحضيرية201801بكالوريوس

- تحضيري

4776781,1551518336964921,188(ب)خطة- علمي.م

15901592020161161طب وجراحةالطب201801بكالوريوس

01561560441600160اإلحصاءاالحصاءالعلوم201801بكالوريوس

8116624712316882250الرياضياتالرياضياتالعلوم201801بكالوريوس

551862411601618671257الفيزياءالفيزياءالعلوم201801بكالوريوس

92248340281025694350الكيمياءالكيمياءالعلوم201801بكالوريوس

الكيمياء الحيويةالعلوم201801بكالوريوس

الكيمياء الحيوية 

0186186010101960196التطبيقية

1519051,056024249291511,080األحياءعلوم األحياءالعلوم201801بكالوريوس

325000235مستجد- علوم العلوم201801بكالوريوس

201801بكالوريوس

- العلوم و اآلداب 

302959000293059الرياضياتالرياضياتالكامل

201801بكالوريوس

- العلوم و اآلداب 

الكيمياءالكامل

الكيمياء التطبيقية 

2202200002222الكيمياء.وت

201801بكالوريوس

- العلوم و اآلداب 

الكامل

اللغة اإلنجليزية 

174360000431760اللغة اإلنجليزيةوالترجمة

201801بكالوريوس

- العلوم و اآلداب 

808000088األحياءعلوم األحياءالكامل

201801بكالوريوس

- العلوم و اآلداب 

الكامل

- الكامل - آداب 

101000011مستجد

11401147070121121الهندسة الميكانيكيةالهـندسة الميكانيكيةالهندسة201801بكالوريوس

011000101الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعيةالهندسة201801بكالوريوس

8008030308383الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعيةالهندسة201801بكالوريوس

الهندسة201801بكالوريوس

الهندسة 

الحا.الكهربائيةوهـ

سبات

الكهربائية .هـ

8208230308585الحاسبات.وهـ

18401843030187187مستجد- الهندسةالهندسة201801بكالوريوس

201801بكالوريوس

علوم وهندسة 

1018518625790103193تقنية المعلوماتتقنية المعلوماتالحاسب

201801بكالوريوس

علوم وهندسة 

94491433365297149علوم الحاسباتعلوم الحاسباتالحاسب

201801بكالوريوس

علوم وهندسة 

000011101الحوسبةالحاسب



201801بكالوريوس

علوم وهندسة 

الحاسب

حاسبات وتقنية 

2415017453815329182مستجد-المعلومات 

201801بكالوريوس

علوم وهندسة 

91671581677392165نظم المعلوماتنظم المعلوماتالحاسب

التربية201801دبلوم عالي

إدارة وأصول 

التربية

الدبلوم التربوي 

5236501,1730226525231,175العام

التربية201801دبلوم عالي

الدبلوم التربوي 

0121200012012العام

0383800038038الرسم والفنونالرسم والفنونالتصاميم والفنون201801دكتوراه

044000404األحياءعلوم األحياءالعلوم201801دكتوراه

201801ماجستير

-  العلوم و اآلداب 

19100009110تقنية حيويةعلوم األحياءخليص

201801ماجستير

اآلداب و العلوم 

011000101الدراسات اإلسالميةالدراسات اإلسالميةاإلنسانية

201801ماجستير

اآلداب و العلوم 

اإلنسانية

الشريعة 

والدراسات 

االسالمية

الشريعة 

والدراسات 

0343402236036االسالمية

201801ماجستير

اآلداب و العلوم 

اإلنسانية

اللغات االوروبية 

0111101112012اللغة اإلنجليزيةوآدابها

201801ماجستير

اآلداب و العلوم 

اإلنسانية

اللغة العربية 

وآدابها

اللغة العربية 

0303002232032وآدابها

األعمال201801ماجستير

إدراة الموارد 

البشرية

إدارة الموارد 

413172033344175البشرية

1116317402265111176إدارة األعمالالتسويقاألعمال201801ماجستير

523486101345387التمويل والتأمينالتمويل والتأميناألعمال201801ماجستير

التربية201801ماجستير

إدارة وأصول 

395493000543993أصول التربيةالتربية

التربية201801ماجستير

اإلدارة و التخطيط 

التربوي

اإلدارة والتخطيط 

66120117613التربوي

3403400003434التربية البدنيةالتربية البدنيةالتربية201801ماجستير

202747022292049التربية الخاصةالتربية الخاصةالتربية201801ماجستير

11920011101121الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنيةالتربية201801ماجستير

66120006612القراءاتالدراسات القرآنيةالتربية201801ماجستير



المناهج والتدريسالتربية201801ماجستير

المناهج وطرق 

49701190007049119التدريس

66120006612تقنيات التعليمتقنيات التعليمالتربية201801ماجستير

212546000252146علم النفس التربويعلم النفس التربويالتربية201801ماجستير

0161600016016الرسم والفنونالرسم والفنونالتصاميم والفنون201801ماجستير

044000404الفنون اإلسالميةالرسم والفنونالتصاميم والفنون201801ماجستير

0101000010010اإلحصاءاالحصاءالعلوم201801ماجستير

3222500022325الرياضياتالرياضياتالعلوم201801ماجستير

055000505الفيزياءالفيزياءالعلوم201801ماجستير

5293402231536الكيمياءالكيمياءالعلوم201801ماجستير

الكيمياء الحيويةالعلوم201801ماجستير

الكيمياء الحيوية 

583795123395998التطبيقية

0424202244044األحياءعلوم األحياءالعلوم201801ماجستير

7142100014721األحياء الدقيقةعلوم األحياءالعلوم201801ماجستير

1701710101818اإلدارة الهندسيةالهندسة الصناعيةالهندسة201801ماجستير

201801ماجستير

علوم وهندسة 

101828101181129تقنية المعلوماتتقنية المعلوماتالحاسب

201801ماجستير

علوم وهندسة 

5162102218523علوم الحاسباتعلوم الحاسباتالحاسب

201801ماجستير

علوم وهندسة 

281846011192847األمن السيبرانينظم المعلوماتالحاسب

7,57813,10920,68712123735913,3467,69921,046 مقيدون فصل دراس ي أول


