
االجماليذكر أنثى االجماليأنثى ذكر االجماليأنثى ذكر 

التكميلي لطلبة 

044000404الرسم والفنونالرسم والفنونالتصاميم والفنون201802الدراسات العليا

201802بكالوريوس

-  العلوم و اآلداب 

1194015900040119159الرياضياتالرياضياتخليص

201802بكالوريوس

-  العلوم و اآلداب 

236386000632386الكيمياءالكيمياءخليص

201802بكالوريوس

-  العلوم و اآلداب 

505000055الكيمياء الصناعيةالكيمياءخليص

201802بكالوريوس

-  العلوم و اآلداب 

خليص

اللغة اإلنجليزية 

105152257022154105259اللغة اإلنجليزيةوالترجمة

201802بكالوريوس

-  العلوم و اآلداب 

1809027000090180270األحياءعلوم األحياءخليص

201802بكالوريوس

اآلداب و العلوم 

03163160223180318التاريخالتاريخاإلنسانية

201802بكالوريوس

اآلداب و العلوم 

04504500114510451الجغرافياالجغرافيااإلنسانية

201802بكالوريوس

اآلداب و العلوم 

الخدمة االجتماعيةاإلنسانية

االجتماع والخدمة 

01681680331710171االجتماعية

201802بكالوريوس

اآلداب و العلوم 

اإلنسانية

الشريعة 

والدراسات 

االسالمية

الشريعة 

والدراسات 

04914910554960496االسالمية

201802بكالوريوس

اآلداب و العلوم 

اإلنسانية

اللغات االوروبية 

0333333018183510351اللغة اإلنجليزيةوآدابها

201802بكالوريوس

اآلداب و العلوم 

اإلنسانية

اللغة العربية 

وآدابها

اللغة العربية 

02822820332850285وآدابها

201802بكالوريوس

اآلداب و العلوم 

0949402296096علم النفسعلم النفساإلنسانية

201802بكالوريوس

اآلداب و العلوم 

0717100071071مستجد- آداب اإلنسانية

األعمال201802بكالوريوس

إدارة خدمات 

صحية ومستشفيات

إدارة خدمات 

622587101256388صحية ومستشفيات

األعمال201802بكالوريوس

إدراة الموارد 

البشرية

إدارة الموارد 

198212410123214199413البشرية

املجموعغير سعودي املرحلة 

الدراسية

الفصل 

الدراس ي
التخصصالقسمالكلية

سعودي



461056123124759التسويقالتسويقاألعمال201802بكالوريوس

37641011236638104التمويل والتأمينالتمويل والتأميناألعمال201802بكالوريوس

383233616033236383619القانونالقانوناألعمال201802بكالوريوس

1494819700048149197المحاسبةالمحاسبةاألعمال201802بكالوريوس

1206018011261121182مستجد- اعمال األعمال201802بكالوريوس

األعمال201802بكالوريوس

نظم المعلومات 

اإلدارية

نظم المعلومات 

493281101325082اإلدارية

011000101اإلعالماإلعالماالتصال واإلعالم201802بكالوريوس

الكامل- االعمال 201802بكالوريوس

إدراة الموارد 

البشرية

إدارة الموارد 

4622827400022846274البشرية

3703700003737القانونالقانونالكامل- االعمال 201802بكالوريوس

الكامل- االعمال 201802بكالوريوس

- الكامل- األعمال

3403400003434مستجد- أدبي.م

الكامل- االعمال 201802بكالوريوس

- الكامل- األعمال

2602600002626مستجد- علمي.م

الكامل- االعمال 201802بكالوريوس

- الكامل- االعمال

101000011مستجد

الكامل- االعمال 201802بكالوريوس

نظم المعلومات 

اإلدارية

نظم المعلومات 

30971270119830128اإلدارية

خليص- االعمال201802بكالوريوس

إدارة خدمات 

صحية ومستشفيات

إدارة خدمات 

102114216000114102216صحية ومستشفيات

خليص- االعمال201802بكالوريوس

إدراة الموارد 

البشرية

إدارة الموارد 

244354598000354244598البشرية

خليص- االعمال201802بكالوريوس

- خليص- أعمال 

066000606مستجد

خليص- االعمال201802بكالوريوس

نظم المعلومات 

اإلدارية

نظم المعلومات 

130133263000133130263اإلدارية



االقتصاد المنزلي201802بكالوريوس

- اقتصاد منزلي

- مسار علمي

022000202مستجد

0111100011011اإلدارة العامةاإلدارة العامةاالقتصاد واالدارة201802بكالوريوس

011000101العلوم اإلداريةالعلوم االداريةاالقتصاد واالدارة201802بكالوريوس

0202001121021العلوم اإلداريةاالقتصاد واالدارة201802بكالوريوس

255148403112149256405التربية البدنيةالتربية البدنيةالتربية201802بكالوريوس

38879917661388544930التربية الخاصةالتربية الخاصةالتربية201802بكالوريوس

593695000365995الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنيةالتربية201802بكالوريوس

2111300011213القراءاتالدراسات القرآنيةالتربية201802بكالوريوس

1089620401197108205تقنيات التعليمتقنيات التعليمالتربية201802بكالوريوس

66411071124267109مستجد-تربيةالتربية201802بكالوريوس

01781780991870187التصميم الداخليالتصميم الداخليالتصاميم والفنون201802بكالوريوس

0418418010104280428الرسم والفنونالرسم والفنونالتصاميم والفنون201802بكالوريوس

044022606العمارةالعمارةالتصاميم والفنون201802بكالوريوس



01101100441140114تصميم االزياءتصميم األزياءالتصاميم والفنون201802بكالوريوس

201802بكالوريوس

الحاسبات وتقنية 

.ك- المعلومات

الحاسب اآللي 

وتقنية المعلومات

الحاسبات وتقنية 

224000224المعلومات

201802بكالوريوس

الحاسبات وتقنية 

101626101161127نظم المعلوماتنظم المعلومات.ك- المعلومات

201802بكالوريوس

الحاسبات وتقنية 

1208920900089120209تقنية المعلوماتتقنية المعلوماتخليص-المعلومات

201802بكالوريوس

الحاسبات وتقنية 

خليص-المعلومات

خليص - الحاسبات

101000011مستجد- 

201802بكالوريوس

الحاسبات وتقنية 

331649000163349نظم المعلوماتنظم المعلوماتخليص-المعلومات

السنة التحضيرية201802بكالوريوس

- أدبي- تحضيري 

494897000484997(أ)خطة- الكامل 

السنة التحضيرية201802بكالوريوس

- أدبي- تحضيري 

444690000464490(ب)خطة- الكامل 

السنة التحضيرية201802بكالوريوس

- أدبي- تحضيري 

8510018500010085185(أ)خطة- خليص 

السنة التحضيرية201802بكالوريوس

- أدبي- تحضيري 

81961770009681177(ب)خطة- خليص 

السنة التحضيرية201802بكالوريوس

-علمي- تحضيري 

262450101242751(أ)خطة-  الكامل 

السنة التحضيرية201802بكالوريوس

-علمي- تحضيري 

262147000212647(ب)خطة-  الكامل 

السنة التحضيرية201802بكالوريوس

-علمي- تحضيري 

99501490005099149(أ)خطة-  خليص 

السنة التحضيرية201802بكالوريوس

-علمي- تحضيري 

95521471015296148(ب)خطة-  خليص 



السنة التحضيرية201802بكالوريوس

-أدبي.م- تحضيري

17566083501212672175847(أ) خطة

السنة التحضيرية201802بكالوريوس

-أدبي.م- تحضيري

171577748426579175754(ب) خطة

السنة التحضيرية201802بكالوريوس

- تحضيري

376576952122537601388989(أ)خطة- علمي.م

السنة التحضيرية201802بكالوريوس

- تحضيري

3996071,0061314276214121,033(ب)خطة- علمي.م

15701572020159159طب وجراحةالطب201802بكالوريوس

01351350331380138اإلحصاءاالحصاءالعلوم201802بكالوريوس

6814621402214868216الرياضياتالرياضياتالعلوم201802بكالوريوس

3816520320216540205الفيزياءالفيزياءالعلوم201802بكالوريوس

8525333816725986345الكيمياءالكيمياءالعلوم201802بكالوريوس

الكيمياء الحيويةالعلوم201802بكالوريوس

الكيمياء الحيوية 

102452550151526010270التطبيقية

1479851,132027271,0121471,159األحياءعلوم األحياءالعلوم201802بكالوريوس

022000202مستجد- علوم العلوم201802بكالوريوس

201802بكالوريوس

- العلوم و اآلداب 

312657000263157الرياضياتالرياضياتالكامل

201802بكالوريوس

- العلوم و اآلداب 

الكيمياءالكامل

الكيمياء التطبيقية 

1901900001919الكيمياء.وت

201802بكالوريوس

- العلوم و اآلداب 

الكامل

اللغة اإلنجليزية 

164157000411657اللغة اإلنجليزيةوالترجمة

201802بكالوريوس

- العلوم و اآلداب 

505000055األحياءعلوم األحياءالكامل

201802بكالوريوس

القانون والدراسات 

404000044القانونالقانون العامالقضائيه



10901096060115115الهندسة الميكانيكيةالهـندسة الميكانيكيةالهندسة201802بكالوريوس

7407420207676الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعيةالهندسة201802بكالوريوس

الهندسة201802بكالوريوس

الهندسة 

الحا.الكهربائيةوهـ

سبات

الكهربائية .هـ

8008030308383الحاسبات.وهـ

19201924040196196مستجد- الهندسةالهندسة201802بكالوريوس

201802بكالوريوس

علوم وهندسة 

117129246055134117251تقنية المعلوماتتقنية المعلوماتالحاسب

201802بكالوريوس

علوم وهندسة 

80811611348481165علوم الحاسباتعلوم الحاسباتالحاسب

201802بكالوريوس

علوم وهندسة 

000011101الحوسبةالحاسب

201802بكالوريوس

علوم وهندسة 

الحاسب

حاسبات وتقنية 

214162224432366مستجد-المعلومات 

201802بكالوريوس

علوم وهندسة 

8611319927912088208نظم المعلوماتنظم المعلوماتالحاسب

التربية201802دبلوم عالي

إدارة وأصول 

التربية

الدبلوم التربوي 

466473939022475466941العام

التربية201802دبلوم عالي

الدبلوم التربوي 

0121200012012العام

0404000040040الرسم والفنونالرسم والفنونالتصاميم والفنون201802دكتوراه

044000404األحياءعلوم األحياءالعلوم201802دكتوراه

201802ماجستير

-  العلوم و اآلداب 

3141700014317تقنية حيويةعلوم األحياءخليص

201802ماجستير

اآلداب و العلوم 

011000101الدراسات اإلسالميةالدراسات اإلسالميةاإلنسانية

201802ماجستير

اآلداب و العلوم 

اإلنسانية

الشريعة 

والدراسات 

االسالمية

الشريعة 

والدراسات 

0363602238038االسالمية

201802ماجستير

اآلداب و العلوم 

اإلنسانية

اللغات االوروبية 

0131301114014اللغة اإلنجليزيةوآدابها



201802ماجستير

اآلداب و العلوم 

اإلنسانية

اللغة العربية 

وآدابها

اللغة العربية 

0303002232032وآدابها

األعمال201802ماجستير

إدراة الموارد 

البشرية

إدارة الموارد 

412970033324173البشرية

1086317102265108173إدارة األعمالالتسويقاألعمال201802ماجستير

483381101334982التمويل والتأمينالتمويل والتأميناألعمال201802ماجستير

التربية201802ماجستير

إدارة وأصول 

222547000252247أصول التربيةالتربية

التربية201802ماجستير

اإلدارة و التخطيط 

التربوي

اإلدارة والتخطيط 

46100117411التربوي

2802800002828التربية البدنيةالتربية البدنيةالتربية201802ماجستير

212849022302151التربية الخاصةالتربية الخاصةالتربية201802ماجستير

11920011101121الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنيةالتربية201802ماجستير

66120006612القراءاتالدراسات القرآنيةالتربية201802ماجستير

المناهج والتدريسالتربية201802ماجستير

المناهج وطرق 

425698000564298التدريس

56110006511تقنيات التعليمتقنيات التعليمالتربية201802ماجستير

141731000171431علم النفس التربويعلم النفس التربويالتربية201802ماجستير

0171700017017الرسم والفنونالرسم والفنونالتصاميم والفنون201802ماجستير

044000404الفنون اإلسالميةالرسم والفنونالتصاميم والفنون201802ماجستير

0101000010010اإلحصاءاالحصاءالعلوم201802ماجستير

3212400021324الرياضياتالرياضياتالعلوم201802ماجستير

066000606الفيزياءالفيزياءالعلوم201802ماجستير



4303401131435الكيمياءالكيمياءالعلوم201802ماجستير

الكيمياء الحيويةالعلوم201802ماجستير

الكيمياء الحيوية 

563793123395796التطبيقية

0393901140040األحياءعلوم األحياءالعلوم201802ماجستير

5131800013518األحياء الدقيقةعلوم األحياءالعلوم201802ماجستير

1701710101818اإلدارة الهندسيةالهندسة الصناعيةالهندسة201802ماجستير

201802ماجستير

علوم وهندسة 

101626101161127تقنية المعلوماتتقنية المعلوماتالحاسب

201802ماجستير

علوم وهندسة 

3151802217320علوم الحاسباتعلوم الحاسباتالحاسب

201802ماجستير

علوم وهندسة 

191736011181937األمن السيبرانينظم المعلوماتالحاسب

6,72112,59419,3157522930512,8236,79619,620 مقيدون فصل دراس ي ثاني


