
االجماليذكر أنثى االجماليذكر أنثى االجماليذكر أنثى 

202002
 العلوم و اآلداب 

خليص- 
101000001تقنية حيويةعلوم األحياء

101000001تصميم األزياءتصميم األزياءالتصاميم والفنون202002

202000002الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيويةالعلوم202002

202002بكالوريوس
 العلوم و اآلداب 

خليص- 
3613717300000173الرياضياتالرياضيات

202002بكالوريوس
 العلوم و اآلداب 

خليص- 
4811590000059الكيمياءالكيمياء

202002بكالوريوس
 العلوم و اآلداب 

خليص- 
022000002الكيمياء الصناعيةالكيمياء

202002بكالوريوس
 العلوم و اآلداب 

خليص- 

اللغة اإلنجليزية 

والترجمة
1495820720200209اللغة اإلنجليزية

202002بكالوريوس
 العلوم و اآلداب 

خليص- 
379613310100134األحياءعلوم األحياء

1426320500000205علوم الرياضةالنشاط البدني علوم الرياضة202002بكالوريوس

202002

عمادة خدمة 

المجتمع والتعليم 

المستمر

التسجيل المزدوج 

لصطالب الثانوية
165211122

األعمال202002بكالوريوس
إدارة خدمات صحية 

ومستشفيات

إدارة خدمات 

صحية ومستشفيات
2641670000067

6912812130084إدارة األعمالإدارة األعمالاألعمال202002بكالوريوس

2120410000041إدارة سلسلة اإلمدادإدارة سلسلة اإلمداداألعمال202002بكالوريوس

التكميلي 

لطلبة 

الدراسات 

العليا

املجموعغير سعودي املرحلة 

الدراسية

الفصل 

الدراس ي
التخصصالقسمالكلية

سعودي



األعمال202002بكالوريوس
إدارة نظم 

المعلومات
5020700000070

األعمال202002بكالوريوس
نظم المعلومات 

اإلدارية
426310511200107

إدراة الموارد البشريةاألعمال202002بكالوريوس
إدارة الموارد 

البشرية
18613732322400327

824212410100125التسويقالتسويقاألعمال202002بكالوريوس

674110831400112التمويل والتأمينالتمويل والتأميناألعمال202002بكالوريوس

2918471010048المالية واإلقتصادالمالية واإلقتصاداألعمال202002بكالوريوس

9812722522400229المحاسبةالمحاسبةاألعمال202002بكالوريوس

101000001مستجد- اعمال األعمال202002بكالوريوس

األعمال202002بكالوريوس
مسار -األعمال 

مستجد-علمي 
46348073100090

األعمال202002بكالوريوس
مسار -األعمال 

مستجد-أدبي 
1755723221300235

اإلعالم الرقمي
- االتصال واالعالم

مستجد
024240110025

410411010042اإلعالم الرقمياإلعالم الرقمي

إدراة الموارد البشريةالكامل- االعمال 202002بكالوريوس
إدارة الموارد 

البشرية
1834522800000228

الكامل- االعمال 202002بكالوريوس
- الكامل- األعمال

مستجد- أدبي.م
4735820000082

الكامل- االعمال 202002بكالوريوس
- الكامل- األعمال

مستجد- علمي.م
3517520000052

إدارة نظم المعلوماتالكامل- االعمال 202002بكالوريوس
إدارة نظم 

المعلومات
055000005

االتصال واإلعالم202002بكالوريوس

إدارة نظم المعلومات



إدارة نظم المعلوماتالكامل- االعمال 202002بكالوريوس
نظم المعلومات 

اإلدرية
744111510100116

خليص- االعمال202002بكالوريوس
إدارة خدمات صحية 

ومستشفيات

إدارة خدمات 

صحية ومستشفيات
4046860110087

إدراة الموارد البشريةخليص- االعمال202002بكالوريوس
إدارة الموارد 

البشرية
16116432500000325

خليص- االعمال202002بكالوريوس
م - خليص- أعمال 

مستجد- أدبي
874813500000135

خليص- االعمال202002بكالوريوس
م - خليص- أعمال 

مستجد- علمي
6419831010084

خليص- االعمال202002بكالوريوس
إدارة نظم 

المعلومات
022220000022

خليص- االعمال202002بكالوريوس
نظم المعلومات 

اإلدارية
8110718800000188

26419545930300462التربية البدنيةالتربية البدنيةالتربية202002بكالوريوس

4823051220200514التربية الخاصةالتربية الخاصةالتربية202002بكالوريوس

1118290000029الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنيةالتربية202002بكالوريوس

33000003القراءاتالدراسات القرآنيةالتربية202002بكالوريوس

959519010100191تقنيات التعليمتقنيات التعليمالتربية202002بكالوريوس

22102211001000231التصميم الداخليالتصميم الداخليالتصاميم والفنون202002بكالوريوس

399039960600405الرسم والفنونالرسم والفنونالتصاميم والفنون202002بكالوريوس

158015830300161تصميم االزياءتصميم األزياءالتصاميم والفنون202002بكالوريوس

إدارة نظم المعلومات



260262020028تصميم الجرافيكجرافيكالتصاميم والفنون202002بكالوريوس

202002بكالوريوس
الحاسبات وتقنية 

.ك- المعلومات
012120000012تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

202002بكالوريوس
الحاسبات وتقنية 

.ك- المعلومات

- الكامل- الحاسبات

مستجد
505000005

202002بكالوريوس
الحاسبات وتقنية 

.ك- المعلومات
505000005نظم المعلوماتنظم المعلومات

202002بكالوريوس

الحاسبات وتقنية 

-المعلومات

خليص

939418700000187تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

202002بكالوريوس

الحاسبات وتقنية 

-المعلومات

خليص

-خليص - الحاسبات

 مستجد
617000007

202002بكالوريوس

الحاسبات وتقنية 

-المعلومات

خليص

2721480000048نظم المعلوماتنظم المعلومات

السنة التحضيرية202002بكالوريوس
- أدبي- تحضيري 

(أ)خطة- الكامل 
13210924100000241

السنة التحضيرية202002بكالوريوس
- أدبي- تحضيري 

(ب)خطة- الكامل 
13012925900000259

السنة التحضيرية202002بكالوريوس
- أدبي- تحضيري 

(أ)خطة- خليص 
14216931100000311

السنة التحضيرية202002بكالوريوس
- أدبي- تحضيري 

(ب)خطة- خليص 
13516129600000296

السنة التحضيرية202002بكالوريوس
- علمي- تحضيري 

(أ)خطة- الكامل 
4451950000095

السنة التحضيرية202002بكالوريوس
- علمي- تحضيري 

(ب)خطة- الكامل 
4744910000091



السنة التحضيرية202002بكالوريوس
- علمي- تحضيري 

(أ)خطة- خليص 
12111223300000233

السنة التحضيرية202002بكالوريوس
- علمي- تحضيري 

(ب)خطة- خليص 
13612526100000261

السنة التحضيرية202002بكالوريوس
- أدبي.م- تحضيري

(أ)خطة
7472269731231500988

السنة التحضيرية202002بكالوريوس
- أدبي.م- تحضيري

(ب)خطة
7692269958412001,007

السنة التحضيرية202002بكالوريوس
- تحضيري

(أ)خطة- علمي.م
8894791,368262450001,418

السنة التحضيرية202002بكالوريوس
- تحضيري

(ب)خطة- علمي.م
9304451,375361854001,429

38172210213213طب وجراحةالطب202002بكالوريوس

138013830300141اإلحصاءاالحصاءالعلوم202002بكالوريوس

127601872200189الرياضياتالرياضياتالعلوم202002بكالوريوس

1963623263900241الفيزياءالفيزياءالعلوم202002بكالوريوس

33149380911000390الكيمياءالكيمياءالعلوم202002بكالوريوس

الكيمياء الحيويةالعلوم202002بكالوريوس
الكيمياء الحيوية 

التطبيقية
392214131111200425

1,003971,10020020001,120األحياءعلوم األحياءالعلوم202002بكالوريوس

154015420200156التاريخالتاريخ واالثارالعلوم االجتماعية202002بكالوريوس

13001300000130التاريخ واالثارالتاريخ واالثارالعلوم االجتماعية202002بكالوريوس

الخدمة االجتماعيةالعلوم االجتماعية202002بكالوريوس
االجتماع والخدمة 

االجتماعية
451045150500456

4289352160600527علم النفسعلم النفسالعلوم االجتماعية202002بكالوريوس

العلوم االجتماعية202002بكالوريوس
نظم المعلومات 

الجغرافية

نظم المعلومات 

الجغرافية
403040320200405



202002بكالوريوس
العلوم الطبية 

التطبيقية
280280000028التمريضالتمريض

202002بكالوريوس
العلوم الطبية 

التطبيقية
2936651010066األشعة التطبيقية

202002بكالوريوس
العلوم الطبية 

التطبيقية
011110000011األشعة التشخيصية

202002بكالوريوس
-العلوم و اآلداب 

 الكامل
2531560000056الرياضياتالرياضيات

202002بكالوريوس
-العلوم و اآلداب 

 الكامل
الكيمياء

الكيمياء التطبيقية 

الكيمياء.وت
019190000019

202002بكالوريوس
-العلوم و اآلداب 

 الكامل

اللغة اإلنجليزية 

والترجمة
2912410000041اللغة اإلنجليزية

202002بكالوريوس
-العلوم و اآلداب 

 الكامل
088000008األحياءعلوم األحياء

202002بكالوريوس

القانون 

والدراسات 

القضائيه

6105951,20511112001,217القانونالقانون العام

202002بكالوريوس

القرآن 

والدراسات 

اإلسالمية

الشريعة والدراسات 

االسالمية

الشريعة 

والدراسات 

االسالمية

287028720200289

202002بكالوريوس
القرآن 

والدراسات 
154190000019قراءاتالقراءات

202002بكالوريوس
القرآن 

والدراسات 
3250820000082علوم القرانعلوم القران

30903091001000319اللغة اإلنجليزية اللغة اإلنجليزيةاللغات والترجمة202002بكالوريوس

235023520200237اللغة العربية وآدابها اللغة العربيةاللغات والترجمة202002بكالوريوس

310312020033الترجمةالترجمةاللغات والترجمة202002بكالوريوس

078780220080الهندسة الميكانيكيةالهـندسة الميكانيكيةالهندسة202002بكالوريوس

الهندسة202002بكالوريوس
الهندسة الصناعية 

وهندسة النظم
018318309900192الهندسة الصناعية

الهندسة202002بكالوريوس
الهندسة الكهربائية 

واإللكترونية

الكهربائية .هـ

الحاسبات.وهـ
012212209900131

الهندسة202002بكالوريوس
الهندسة الكيميائية 

المواد.وهـ
01971970101000207الهندسة الكيميائية

تقنية االشعة التطبيقية



06161010100071مستجد- الهندسةالهندسة202002بكالوريوس

202002بكالوريوس
علوم وهندسة 

الحاسب
2555801120082األمن السيبرانياألمن السيبراني

202002بكالوريوس
علوم وهندسة 

الحاسب
101921932200195تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

202002بكالوريوس
علوم وهندسة 

الحاسب

علوم الحاسب 

والذكاء االصطناعي
2540650110066الذكاء األصطناعي

202002بكالوريوس
علوم وهندسة 

الحاسب

علوم الحاسب 

والذكاء االصطناعي
1846641120066علوم الحاسب

202002بكالوريوس
علوم وهندسة 

الحاسب
714611731400121علوم الحاسباتعلوم الحاسبات

202002بكالوريوس
علوم وهندسة 

الحاسب

علوم وهندسة 

مستجد-الحاسب 
2941033972172800425

202002بكالوريوس
علوم وهندسة 

الحاسب
1034915231400156نظم المعلوماتنظم المعلومات

202002بكالوريوس
علوم وهندسة 

الحاسب
نظم وتقنية المعلومات

علوم البيانات 

وتحليلها
1936550000055

202002بكالوريوس
علوم وهندسة 

الحاسب
3097127461000137هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

202002بكالوريوس
علوم وهندسة 

الحاسب

هندسة الحاسب 

والشبكات

هندسة الحاسب 

والشبكات
3042720000072

011000001اللغة الفرنسية

011000001اللغة اإلنجليزية

الهندسة الصناعيةالهندسة
العلوم اإلنسانية 

اإلغاثية
011000001

420420000042الرسم والفنونالرسم والفنونالتصاميم والفنون

140140000014األحياءعلوم األحياءالعلوم

135180000018اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

257321010033تقنية حيويةعلوم األحياء

4613590000059اللياقة البدنيةالصحة الرياضية علوم الرياضة202002ماجستير

202002دكتوراه

202002ماجستير
 العلوم و اآلداب 

خليص- 

202002دبلوم عالي

اللغة اإلنجليزية 

والترجمة

 العلوم و اآلداب 

خليص- 



508313313400137إدارة األعمالإدارة األعمال

إدارة األعمال
ريادة االعمال 

واالبداع
3939780110079

014140000014إدارة المشاريعإدارة نظم المعلومات

إدراة الموارد البشرية
إدارة الموارد 

البشرية
496311221300115

1356690220071إدارة األعمالالتسويق

2619450000045أصول التربية

اإلدارة والتخطيط 

التربوي
448101009

اإلدارة و التخطيط 

التربوي

اإلدارة والتخطيط 

التربوي
527000007

015150000015التربية البدنيةالتربية البدنية

734511840400122التربية الخاصةالتربية الخاصة

المناهج والتدريس
المناهج وطرق 

التدريس
1015916000000160

2110311010032تقنيات التعليمتقنيات التعليم

505000005علم النفس التربويعلم النفس التربوي

260260000026الرسم والفنون

101000001الفنون اإلسالمية

707000007تصميم االزياءتصميم األزياء

160160000016اإلحصاءاالحصاء

398471120049الرياضياتالرياضيات

163190000019الفيزياءالفيزياء

3512471120049الكيمياءالكيمياء

الكيمياء الحيوية
الكيمياء الحيوية 

التطبيقية
263291010030

390390000039األحياءعلوم األحياء

2419430000043األحياء الدقيقةعلوم األحياء

التصاميم والفنون202002ماجستير
الرسم والفنون

العلوم202002ماجستير

إدارة وأصول التربية

األعمال202002ماجستير

التربية202002ماجستير



202002ماجستير
العلوم الطبية 

التطبيقية

تقنية المختبرات 

الطبية
4349922020094علم السموم

85130000013علم النفسعلم النفسالعلوم االجتماعية202002ماجستير

الدراسات اإلسالمية

الشريعة 

والدراسات 

االسالمية

480482020050

1413270220029القراءاتالقراءات

علوم القران
التفسير وعلوم 

القرآن
2222442130047

230230000023اللغة اإلنجليزية اللغة اإلنجليزية

400403030043اللغة العربية وآدابها اللغة العربية

031310220033اإلدارة الهندسيةالهندسة الصناعيةالهندسة202002ماجستير

4749960330099األمن السيبرانياألمن السيبراني

علوم الحاسب 

والذكاء االصطناعي
3015452130048علوم الحاسبات

011000001علوم الحاسباتعلوم الحاسبات

011000001األمن السيبرانينظم المعلومات

2019391010040تقنية المعلوماتنظم وتقنية المعلومات

15,3417,52722,8682931454380023,306

202002ماجستير

القرآن 

والدراسات 

اإلسالمية

202002ماجستير
علوم وهندسة 

الحاسب

اللغات والترجمة202002ماجستير

املقيدون للفصل الثاني


