
أعضاء هيئة التدريس 
ومن في حكمهم

الفصل الثالث



٩٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

يتضمن هذا الفصل المعلومات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 
١/٣ـ أعدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم حسب الكلية:

١/١/٣ـ حسب الكلية:
النسبة املئوية (٪)اإلمجايلالكلية

٤,٦١٪١٠٦الطب باخلرج
٣,٧٠٪٨٥طب األسنان باخلرج

٦,٠٩٪١٤٠العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
٠,٧٨٪١٨العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

٤,٠٩٪٩٤الصيدلة باخلرج
٤,٢٢٪٩٧اهلندسة باخلرج

١,٣٥٪٣١اهلندسة بوادي الدواسر
٥,٠٠٪١١٥هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

٦,٤٣٪١٤٨إدارة األعمال باخلرج
٢,٠٤٪٤٧إدارة األعمال باحلوطة

٩,٩٦٪٢٢٩العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج
٥,٧٠٪١٣١العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بين متيم

٥,٧٨٪١٣٣العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
٤,٨٧٪١١٢العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٩,٢٢٪٢١٢اآلداب والعلوم بوادي الدواسر



٩٧
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

يتضمن هذا الفصل المعلومات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 
١/٣ـ أعدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم حسب الكلية:

١/١/٣ـ حسب الكلية:
النسبة املئوية (٪)اإلمجايلالكلية

٤,٦١٪١٠٦الطب باخلرج
٣,٧٠٪٨٥طب األسنان باخلرج

٦,٠٩٪١٤٠العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
٠,٧٨٪١٨العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

٤,٠٩٪٩٤الصيدلة باخلرج
٤,٢٢٪٩٧اهلندسة باخلرج

١,٣٥٪٣١اهلندسة بوادي الدواسر
٥,٠٠٪١١٥هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

٦,٤٣٪١٤٨إدارة األعمال باخلرج
٢,٠٤٪٤٧إدارة األعمال باحلوطة

٩,٩٦٪٢٢٩العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج
٥,٧٠٪١٣١العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بين متيم

٥,٧٨٪١٣٣العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
٤,٨٧٪١١٢العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٩,٢٢٪٢١٢اآلداب والعلوم بوادي الدواسر



٩٨

مركز المعلومات اإلحصائية ث
ثال

 ال
صل

لف
ا

النسبة املئوية (٪)اإلمجايلالكلية
٩,٢٦٪٢١٣التربية باخلرج
٤,٧٤٪١٠٩التربية بالدمل

٢,٧٠٪٦٢التربية بوداي الدواسر
٢,٤٣٪٥٦املجتمع باخلرج

٠,٥٧٪١٣املجتمع باألفالج
٦,٤٨٪١٤٩عمادة السنة التحضريية باخلرج

١٠٠,٠٠٪٢٣٠٠اإلمجايل
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٩٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا ٢/١/٣ـ أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم ونسبهم حسب  اجلنسية واجلنس  والكلية:

الكلية
املجموعاجلنسية غري سعوديسعودي

النسبة ٪العددأنثىذكرأنثىذكر
٤,٦١٪٥٨٢٤٢٤١٠٦الطب باخلرج

٣,٧٠٪٥٨٥٠٢٢٨٥طب األسنان باخلرج
٦,٠٩٪٥٤٢٩٣٠٢٧١٤٠العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
٠,٧٨٪٢١٠١٥١٨العلوم الطبية التطبيقية بالوادي

٤,٠٩٪٤١١٥٢٦١٢٩٤الصيدلة باخلرج
٤,٢٢٪٥٥٠٤٢٠٩٧اهلندسة باخلرج
١,٣٥٪١٣٠١٨٠٣١اهلندسة بالوادي

٥,٠٠٪٣٨٢٥٣٥١٧١١٥اهلندسة وعلوم احلاسب باخلرج
٦,٤٣٪٦٠٢٢٥٣١٣١٤٨إدارة  األعمال باخلرج
٢,٠٤٪٢٩٠١٨٠٤٧إدارة  األعمال باحلوطة

٩,٩٦٪٤٢٧٣٧٠٤٤٢٢٩العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج
٥,٧٠٪١٦٧٠٩٣٦١٣١العلوم والدراسات اإلنسانية باحلوطة
٥,٧٨٪٣٨٢٨٣٣٣٤١٣٣العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
٤,٨٧٪٢٩٢٣٣١٢٩١١٢العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٩,٢٢٪٥٩٣٧٥٧٥٩٢١٢األداب والعلوم بوادي الدواسر
٩,٢٦٪٧٠١٠٧١٥٢١٢١٣التربية باخلرج
٤,٧٤٪٠٨٨١٢٠١٠٩التربية بالدمل

٢,٧٠٪١٥١٣٩٢٥٦٢التربية بوداي الدواسر
٢,٤٣٪٢٥٢٢٦٣٥٦املجتمع باخلرج
٠,٥٧٪٨٠٣٢١٣املجتمع باألفالج

٦,٤٨٪٢٢٦٨٤٣٧١٤٩السنة التحضريية باخلرج
١٠٠,٠٠٪٧١٢٥٦٦٦٠٢٤٢٠٢٣٠٠اإلمجايل



٩٨

مركز المعلومات اإلحصائية ث
ثال

 ال
صل

لف
ا

النسبة املئوية (٪)اإلمجايلالكلية
٩,٢٦٪٢١٣التربية باخلرج
٤,٧٤٪١٠٩التربية بالدمل

٢,٧٠٪٦٢التربية بوداي الدواسر
٢,٤٣٪٥٦املجتمع باخلرج

٠,٥٧٪١٣املجتمع باألفالج
٦,٤٨٪١٤٩عمادة السنة التحضريية باخلرج

١٠٠,٠٠٪٢٣٠٠اإلمجايل
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٩٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا ٢/١/٣ـ أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم ونسبهم حسب  اجلنسية واجلنس  والكلية:

الكلية
املجموعاجلنسية غري سعوديسعودي

النسبة ٪العددأنثىذكرأنثىذكر
٤,٦١٪٥٨٢٤٢٤١٠٦الطب باخلرج

٣,٧٠٪٥٨٥٠٢٢٨٥طب األسنان باخلرج
٦,٠٩٪٥٤٢٩٣٠٢٧١٤٠العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
٠,٧٨٪٢١٠١٥١٨العلوم الطبية التطبيقية بالوادي

٤,٠٩٪٤١١٥٢٦١٢٩٤الصيدلة باخلرج
٤,٢٢٪٥٥٠٤٢٠٩٧اهلندسة باخلرج
١,٣٥٪١٣٠١٨٠٣١اهلندسة بالوادي

٥,٠٠٪٣٨٢٥٣٥١٧١١٥اهلندسة وعلوم احلاسب باخلرج
٦,٤٣٪٦٠٢٢٥٣١٣١٤٨إدارة  األعمال باخلرج
٢,٠٤٪٢٩٠١٨٠٤٧إدارة  األعمال باحلوطة

٩,٩٦٪٤٢٧٣٧٠٤٤٢٢٩العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج
٥,٧٠٪١٦٧٠٩٣٦١٣١العلوم والدراسات اإلنسانية باحلوطة
٥,٧٨٪٣٨٢٨٣٣٣٤١٣٣العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
٤,٨٧٪٢٩٢٣٣١٢٩١١٢العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٩,٢٢٪٥٩٣٧٥٧٥٩٢١٢األداب والعلوم بوادي الدواسر
٩,٢٦٪٧٠١٠٧١٥٢١٢١٣التربية باخلرج
٤,٧٤٪٠٨٨١٢٠١٠٩التربية بالدمل

٢,٧٠٪١٥١٣٩٢٥٦٢التربية بوداي الدواسر
٢,٤٣٪٢٥٢٢٦٣٥٦املجتمع باخلرج
٠,٥٧٪٨٠٣٢١٣املجتمع باألفالج

٦,٤٨٪٢٢٦٨٤٣٧١٤٩السنة التحضريية باخلرج
١٠٠,٠٠٪٧١٢٥٦٦٦٠٢٤٢٠٢٣٠٠اإلمجايل
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١٠١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا ٣/١/٣ـ أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم ونسبهم حسب الكلية واجلنس:

 

الكلية
املجموعاجلنس أنثىذكر

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
٤,٦١٪٠,٦٢١٠٦٪٧,٤٩٦٪١٠٠الطب باخلرج

٣,٧٠٪٠,٥٢٨٥٪٥,٩٩٥٪٨٠طب األسنان باخلرج
٦,٠٩٪٥,٨١١٤٠٪٦,٢٩٥٦٪٨٤العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
٠,٧٨٪١,٦٦١٨٪٠,١٥١٦٪٢العلوم الطبية التطبيقية بالوادي

٤,٠٩٪٢,٨٠٩٤٪٥,٠١٢٧٪٦٧الصيدلة باخلرج
٤,٢٢٪٠,٠٠٩٧٪٧,٢٦٠٪٩٧اهلندسة باخلرج
١,٣٥٪٠,٠٠٣١٪٢,٣٢٠٪٣١اهلندسة بالوادي

٥,٠٠٪٤,٣٦١١٥٪٥,٤٦٤٢٪٧٣اهلندسة وعلوم احلاسب باخلرج
٦,٤٣٪٣,٦٣١٤٨٪٨,٤٦٣٥٪١١٣إدارة  األعمال باخلرج
٢,٠٤٪٠,٠٠٤٧٪٣,٥٢٠٪٤٧إدارة  األعمال باحلوطة

٩,٩٦٪١٢,١٤٢٢٩٪٨,٣٨١١٧٪١١٢العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج
٥,٧٠٪١١,٠٠١٣١٪١,٨٧١٠٦٪٢٥العلوم والدراسات اإلنسانية باحلوطة
٥,٧٨٪٦,٤٣١٣٣٪٥,٣١٦٢٪٧١العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
٤,٨٧٪٥,٣٩١١٢٪٤,٤٩٥٢٪٦٠العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٩,٢٢٪٩,٩٦٢١٢٪٨,٦٨٩٦٪١١٦األداب والعلوم بوادي الدواسر
٩,٢٦٪١١,٢٠٢١٣٪٠,٠٧١٠٨٪١التربية بالدمل
٤,٧٤٪١٣,٢٨١٠٩٪٦,٣٦١٢٨٪٨٥التربية باخلرج

٢,٧٠٪٣,٩٤٦٢٪١,٨٠٣٨٪٢٤التربية بوداي الدواسر
٢,٤٣٪٠,٥٢٥٦٪٣,٨٢٥٪٥١املجتمع باخلرج

٠,٥٧٪٠,٢١١٣٪٠,٨٢٢٪١١                 املجتمع باألفالج
٦,٤٨٪٦,٥٤١٤٩٪٦,٤٤٦٣٪٨٦السنة التحضريية باخلرج

١٠٠,٠٠٪١٠٠,٠٠٢٣٠٠٪١٠٠,٠٠٩٦٤٪١٣٣٦اإلمجايل
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١٠٣
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا ٤/١/٣ ـ ١أعداد أعضاء هيئة التدريس ونسبهم حسب الكلية والرتبة العلمية واجلنس:

 

الكلية

المجموعالرتبة العلمية

معيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ
مدرس

لغة
النسبةالعددأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

٤,٦١٪٣١٧١٥٦٣١٢١٢٢٠١٠٦الطب بالخرج
٣,٧٠٪٢٠٥٠٢٥٠١٥١٣٣٤٨٥طب األسنان بالخرج

٦,٠٩٪٥٠١٢٢٢٢١٦٢٧٢٢١٨١٦١٤٠العلوم الطبية التطبيقية بالخرج
٠,٧٨٪٠٠٠١١١٢٠٢٠٢١٨العلوم الطبية التطبيقية بالوادي

٤,٠٩٪٤٠١٦٢٣٠٧١٣٨٤١٠٩٤الصيدلة بالخرج
٤,٢٢٪٣٠٥٠٤٢٠٢٩٠١٨٠٩٧الهندسة بالخرج
١,٣٥٪٢٠٧٠٨٠٥٠٩٠٣١الهندسة بالوادي

٥,٠٠٪٥٠٧١٢٩١٢٢١٢٣١١٦١١٥هندسة وعلوم الحاسب بالخرج
٦,٤٣٪١٠٨١٤٧٩٢٩٤٢٨٢١١٤٨إدارة  األعمال بالخرج
٢,٠٤٪٠٠١٠١٢٠١٧٠١٧٠٤٧إدارة  األعمال بالحوطة

٩,٩٦٪٩٣٢١٨٤٤٤٣٢٠٣٥١٨٢٨٢٢٩العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج
٥,٧٠٪٠٠٤١٩١٥٧٥١٥٣٩١٣١العلوم والدراسات اإلنسانية  بالحوطة
٥,٧٨٪٣١٨٢٢١١٤٢١٢٨١٨١٧١٣٣العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
٤,٨٧٪٠٠٣١٢٣١٦١٦١٩١٨١٦١١٢العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٩,٢٢٪١٢١٥٢٣٦٣٤٣٣٣٧٣١٢٠١٢١٢األداب والعلوم بوادي الدواسر
٩,٢٦٪١١١٢٧١٤٢٨٥١١٠٣٦٩٢٦٢١٣التربية بالخرج
٤,٧٤٪٠٠١٢٠٢٦٠٤٧٠٣٣١٠٩التربية بالدلم

٢,٧٠٪٠٠٦٢٩١٥٤١٢٥٩٦٢التربية بوداي الدواسر
٢,٤٣٪٠٠٢٠١٣٢٢٤١١٢٢٥٦المجتمع بالخرج
٠,٥٧٪٠٠٢٠٣٢٦٠٠٠١٣المجتمع باألفالج

٦,٤٨٪٣٠٠٠٢٢٤٦١٥٩٠٠١٤٩السنة التحضيرية بالخرج
١٠٠,٠٠٪٥٢٨١٥٧٤٠٤٨٠٢٨١٣٧٠٣٨٦٢٧٦٢٤٩٠١٢٣٠٠اإلجمالي
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١٠٥

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا ٤/١/٣ ـ٢ أعداد أعضاء هيئة التدريس ونسبهم حسب الوالرتبة العلمية واجلنسية:

 

الكلية
المجموعالرتبة العلمية

مدرس لغةمعيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ
النسبةالعددغير سعوديسعوديغير سعوديسعوديغير سعوديسعوديغير سعوديسعوديغير سعوديسعوديغير سعوديسعودي

٤,٦١٪٠٤٤٤٣١٢٨٣١٠٢٢١٠٦الطب بالخرج
٣,٧٠٪٠٢٤١١٤١١٨٨٣٧٨٥طب األسنان بالخرج

٦,٠٩٪٢٣١١٣١٥٢٣٣١١٨٣٤١٤٠العلوم الطبية التطبيقية بالخرج
٠,٧٨٪٠٠٠١١١٢٠٢٢١٨العلوم الطبية التطبيقية بالوادي

٤,٠٩٪٠٤٧١١٢٥١٢١٠١١١٤٩٤الصيدلة بالخرج
٤,٢٢٪٠٣٠٥١٦٢٦٢١٨١٨٩٧الهندسة بالخرج
١,٣٥٪٠٢٠٧١٧٣٢٩٣١الهندسة بالوادي

٥,٠٠٪١٤٢٦١٤٢٧٢٩١٥١٧١١٥هندسة وعلوم الحاسب بالخرج
٦,٤٣٪٠١٣٦٩٤٧٢١١٢٤٩١٤٨إدارة  األعمال بالخرج
٢,٠٤٪٠٠٠١٠١٢١٢٥١٧٤٧إدارة  األعمال بالحوطة

٩,٩٦٪١١١٨٢١٢٣٦٤٣٧١٨٤٦٢٢٩العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج
٥,٧٠٪٠٠٢٣١٠١٤٣٠٢٨٤٤١٣١العلوم والدراسات اإلنسانية  بالحوطة
٥,٧٨٪١٣٠١٠١١٢٤١٩٣٠٣٥١٣٣العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
٤,٨٧٪٠٠٠٤٣٣٦١٥٢٠٣٤١١٢العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٩,٢٢٪٠٣٠١٧١٤٥٦٣١٣٩٥١١٢١٢األداب والعلوم بوادي الدواسر
٩,٢٦٪٧٥٣٢٩٥٩٢٠٤٤٢٣٥٢١٣التربية بالخرج
٤,٧٤٪٠٠٠٣١٣١٣٤٢٥٣٣١٠٩التربية بالدلم

٢,٧٠٪٠٠٢٦٤٢٠٨٨١٤٦٢التربية بوداي الدواسر
٢,٤٣٪٠٠٠٢٣١٢١٠١٥١٤٥٦المجتمع بالخرج
٠,٥٧٪٠٠١١٣٢٤٢٠١٣المجتمع باألفالج

٦,٤٨٪٠٣٠٠٠٢٦٢٨٩٢٠١٤٩السنة التحضيرية بالخرج
١٠٠,٠٠٪١٢٤٨٦٦١٣١٢٦٩٤٩٢٤٠٦٣٥٠٥٢٥٠٠١٢٣٠٠اإلجمالي



١٠٥
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا ٤/١/٣ ـ٢ أعداد أعضاء هيئة التدريس ونسبهم حسب الوالرتبة العلمية واجلنسية:

 

الكلية
المجموعالرتبة العلمية

مدرس لغةمعيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ
النسبةالعددغير سعوديسعوديغير سعوديسعوديغير سعوديسعوديغير سعوديسعوديغير سعوديسعوديغير سعوديسعودي

٤,٦١٪٠٤٤٤٣١٢٨٣١٠٢٢١٠٦الطب بالخرج
٣,٧٠٪٠٢٤١١٤١١٨٨٣٧٨٥طب األسنان بالخرج

٦,٠٩٪٢٣١١٣١٥٢٣٣١١٨٣٤١٤٠العلوم الطبية التطبيقية بالخرج
٠,٧٨٪٠٠٠١١١٢٠٢٢١٨العلوم الطبية التطبيقية بالوادي

٤,٠٩٪٠٤٧١١٢٥١٢١٠١١١٤٩٤الصيدلة بالخرج
٤,٢٢٪٠٣٠٥١٦٢٦٢١٨١٨٩٧الهندسة بالخرج
١,٣٥٪٠٢٠٧١٧٣٢٩٣١الهندسة بالوادي

٥,٠٠٪١٤٢٦١٤٢٧٢٩١٥١٧١١٥هندسة وعلوم الحاسب بالخرج
٦,٤٣٪٠١٣٦٩٤٧٢١١٢٤٩١٤٨إدارة  األعمال بالخرج
٢,٠٤٪٠٠٠١٠١٢١٢٥١٧٤٧إدارة  األعمال بالحوطة

٩,٩٦٪١١١٨٢١٢٣٦٤٣٧١٨٤٦٢٢٩العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج
٥,٧٠٪٠٠٢٣١٠١٤٣٠٢٨٤٤١٣١العلوم والدراسات اإلنسانية  بالحوطة
٥,٧٨٪١٣٠١٠١١٢٤١٩٣٠٣٥١٣٣العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
٤,٨٧٪٠٠٠٤٣٣٦١٥٢٠٣٤١١٢العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٩,٢٢٪٠٣٠١٧١٤٥٦٣١٣٩٥١١٢١٢األداب والعلوم بوادي الدواسر
٩,٢٦٪٧٥٣٢٩٥٩٢٠٤٤٢٣٥٢١٣التربية بالخرج
٤,٧٤٪٠٠٠٣١٣١٣٤٢٥٣٣١٠٩التربية بالدلم

٢,٧٠٪٠٠٢٦٤٢٠٨٨١٤٦٢التربية بوداي الدواسر
٢,٤٣٪٠٠٠٢٣١٢١٠١٥١٤٥٦المجتمع بالخرج
٠,٥٧٪٠٠١١٣٢٤٢٠١٣المجتمع باألفالج

٦,٤٨٪٠٣٠٠٠٢٦٢٨٩٢٠١٤٩السنة التحضيرية بالخرج
١٠٠,٠٠٪١٢٤٨٦٦١٣١٢٦٩٤٩٢٤٠٦٣٥٠٥٢٥٠٠١٢٣٠٠اإلجمالي



١٠٦

مركز المعلومات اإلحصائية ث
ثال

 ال
صل

لف
ا

٥/١/٣ ـ ١أعداد أعضاء هيئة التدريس ونسبهم حسب الواملؤهل العلمي واجلنس:

الكلية
المجموعالمؤهل العلمي بكالوريوسزمالة ، الدبلوم العاليماجستيردكتوراه

النسبةالعددأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
٤,٦١٪٥٤٣١٢١١٠١٢٤١١٠٦الطب بالخرج

٣,٧٠٪٢٣٠٢٢١٢٠٣٣٤٨٥طب األسنان بالخرج
٦,٠٩٪٣٥١٥٣١٣١١٨١٠١٤٠العلوم الطبية التطبيقية بالخرج
٠,٧٨٪١١٣١٢١١٨العلوم الطبية التطبيقية بالوادي

٤,٠٩٪٤٤٨١٦١٤٧٥٩٤الصيدلة بالخرج
٤,٢٢٪٤٤٠٢٧٠٢٦٠٩٧الهندسة بالخرج
١,٣٥٪١٦٠٧٠٨٠٣١الهندسة بالوادي

٥,٠٠٪٤١١٤٢١٢٥١١٣١١٥الهندسة وعلوم الحاسب بالخرج
٦,٤٣٪٥٣١٠٣٤١٥٢٦١٠١٤٨إدارة  األعمال بالخرج
٢,٠٤٪١٣٠١٩٠١٥٠٤٧إدارة  األعمال بالحوطة

٩,٩٦٪٧٢٥٣٢٥٥٠١٥١٤٢٢٩العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج
٥,٧٠٪١٣٢٢٨٥٨٤٢٦١٣١العلوم والدراسات اإلنسانية  بالحوطة
٥,٧٨٪٣٣٢٠٢٢٣١١٦١١١٣٣العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
٤,٨٧٪٢٧١٨١٩٢٣١٤١١١١٢العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٩,٢٢٪٥١٣٨٣٥٤١٣٠١٧٢١٢األداب والعلوم بوادي الدواسر
٩,٢٦٪٦٤٥٥١٣٥٢٨٢١٢١٣التربية بالخرج
٤,٧٤٪١٢٤٠٥٠٠٣٤١٠٩التربية بالدلم

٢,٧٠٪١٣٢١٦١٠٥٧٦٢التربية بوداي الدواسر
٢,٤٣٪١٥٢٢٧٣٩٠٥٦المجتمع بالخرج
٠,٥٧٪٤٢٦٠١٠١٣المجتمع باألفالج

٦,٤٨٪٢٦٤٥٠٤٤١٠١٥١٤٩السنة التحضيرية بالخرج
١٠٠,٠٠٪٦٤٣٣٢٢٤٠١٤٥١١٢١٢٨٠١٩٠٢٣٠٠اإلجمالي

١٠٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا



١٠٧
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا



١٠٨

مركز المعلومات اإلحصائية ث
ثال

 ال
صل

لف
ا

٦/١/٣ـ تطور أعدد أعضاء هيئة التدريس خالل السنوات اخلمس األخرية موزعني حسب الرتبة العلمية واجلنسية:

السنة

الرتبة العلمية

معدل التغييراالجمالي مساعد باحثمدرس لغةمعيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

غير سعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
غير سعوديسعودي

غير سعوديسعودي
سعودي

٤٪٩٪٢٨٩٣٢١٠٣٠-٠٤-١٤٣٧/١٤٣٦٢٤٨٢٥١٥٠٩٢٥٤٠٢٧٠٢٦٠٥٤٠

٩٪١٣٪٢٦١٠٦٠١١٢١-٠٤-١٤٣٨/١٤٣٧٥٥٥١٧١٠١١٢٩٥٤٨٣٦٩٤١٧٥٤٠

٤,١٪١٨٪١٢٤٦١٠٧٥-٤٢٤-١٤٣٩/١٤٣٨١٠٥٢٣٩١٢٢٢١٤٥٠٢٣٦٥٤٠٨٦١٤-

٣,٣٥٪-١,٠٤٪١٢١٣١٠٠٠--٠٢-١٤٤٠/١٤٣٩١٣٥٧٥٤١٣٢٢٣٩٤٩٤٣٧٠٣١٥٥٣٧

٢,٢٠٪٥,٣٦٪١٢٧٨١٠٢٢--٠١-١٤٤١/١٤٤٠١٢٤٦٦٦١٣١٢٦٩٤٧١٣٧٨٢٦٩٥٢٥

* معدل التغري = ((السنة احلالية - السنة املاضية )/ السنة املاضية) ×١٠٠

١٠٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا ٢/٣ـ نسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم إىل أعداد الطالب :

نسبة أعضاء هيئة التدريس المجموعمن في حكمهم عدا المبتعثينأعضاء هيئة التدريسأعداد الطالبالكليةم
إلى أعداد الطالب

نسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 
عدا المبتعثين إلى أعداد الطالب

٢٤٤٦٨٣٨١٠٦٤:١٢:١الطب بالخرج١

١٦٢٢٥٦٠٨٥٦:١٢:١طب األسنان بالخرج٢

١١٣٤٥٠٩٠١٤٠٢٣:١٨:١العلوم الطبية التطبيقية بالخرج٣

١٤١١٤٤١٨١٠:١٨:١العلوم الطبية التطبيقية بالوادي٤

٦٩٥٥٢٤٢٩٤١٣:١٧:١الصيدلة بالخرج٥

٥٠٦٤٤٥٣٩٧١٢:١٥:١الهندسة بالخرج٦

١٦٠١٦١٥٣١١٠:١٥:١الهندسة بالوادي٧

٨٦٤٥٥٦٠١١٥١٦:١٨:١هندسة وعلوم الحاسب بالخرج٨

٢٦٥١٦٣٨٥١٤٨٤٢:١١٨:١إدارة األعمال بالخرج٩

٨٦٦١٣٣٤٤٧٦٧:١١٨:١إدارة األعمال بالحوطة١٠

العلوم والدراسات اإلنسانية ١١
٣٢٩٧١٢٥١٠٤٢٢٩٢٦:١١٤:١بالخرج



١٠٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا ٢/٣ـ نسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم إىل أعداد الطالب :

نسبة أعضاء هيئة التدريس المجموعمن في حكمهم عدا المبتعثينأعضاء هيئة التدريسأعداد الطالبالكليةم
إلى أعداد الطالب

نسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 
عدا المبتعثين إلى أعداد الطالب

٢٤٤٦٨٣٨١٠٦٤:١٢:١الطب بالخرج١

١٦٢٢٥٦٠٨٥٦:١٢:١طب األسنان بالخرج٢

١١٣٤٥٠٩٠١٤٠٢٣:١٨:١العلوم الطبية التطبيقية بالخرج٣

١٤١١٤٤١٨١٠:١٨:١العلوم الطبية التطبيقية بالوادي٤

٦٩٥٥٢٤٢٩٤١٣:١٧:١الصيدلة بالخرج٥

٥٠٦٤٤٥٣٩٧١٢:١٥:١الهندسة بالخرج٦

١٦٠١٦١٥٣١١٠:١٥:١الهندسة بالوادي٧

٨٦٤٥٥٦٠١١٥١٦:١٨:١هندسة وعلوم الحاسب بالخرج٨

٢٦٥١٦٣٨٥١٤٨٤٢:١١٨:١إدارة األعمال بالخرج٩

٨٦٦١٣٣٤٤٧٦٧:١١٨:١إدارة األعمال بالحوطة١٠

العلوم والدراسات اإلنسانية ١١
٣٢٩٧١٢٥١٠٤٢٢٩٢٦:١١٤:١بالخرج



١١٠

مركز المعلومات اإلحصائية ث
ثال

 ال
صل

لف
ا

نسبة أعضاء هيئة التدريس المجموعمن في حكمهم عدا المبتعثينأعضاء هيئة التدريسأعداد الطالبالكليةم
إلى أعداد الطالب

نسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 
عدا المبتعثين إلى أعداد الطالب

العلوم والدراسات اإلنسانية ١٢
١٨٣٧٣٥٩٦١٣١٥٢:١١٤:١بالحوطة

العلوم والدراسات اإلنسانية ١٣
٢٧٠٢٥٣٨٠١٣٣٥١:١٢٠:١باألفالج

العلوم والدراسات اإلنسانية ١٤
١١٩١٤٥٦٧١١٢٢٦:١١١:١بالسليل

٢٢١٠٨٩١٢٣٢١٢٢٥:١١٠:١اآلداب والعلوم بوادي الدواسر١٥

٢٣٤٠١١٩٩٤٢١٣٢٠:١١١:١التربية بالخرج١٦

١٠١٥٢٥٨٤١٠٩٤١:١٩:١التربية بالدلم١٧

١١٤٧٣٤٢٨٦٢٣٤:١١٩:١التربية بوداي الدواسر١٨

١٧٥٦١٧٣٩٥٦١٠٣:١٣١:١المجتمع بالخرج١٩
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١١١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا ٣/٣ ـ أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم من املعينني و املعارين ومن مت ترقيتهم أو حصلوا على تفرغ علمي خالل الفترة من ١٤٤٠/١٠/١٠ اىل ١٤٤١/٠٩/٢١هـ:

الكلية
الرتبة العلمية

املجموع لكل كليةجمموع الذكور واإلناثأستاذ مشاركمعيدحماضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذمعيدحماضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ املعاروناملرقوناملعينون
العلوم والدراسات 
اإلنسانية باخلرج

١٥٤٢١٢٣٣ذكر ١١٠٧١٢٢١أنثى

٥١٢ ٥ذكرالتربية باخلرج ١٤٢٧أنثى

١١٤ذكرالصيدلة ٢١٣أنثى

٤١٢٣١٠١٠ذكرالطب البشري أنثى
العلوم الطبية التطبيقية 

باخلرج
١٥٣٩١٥ذكر ١٢٢١٦أنثى

٢٢١٢٧١١ذكرإدارة االعمال باخلرج ٤٤أنثى

٢ذكراملجتمع باخلرج ١١٢أنثى

١٥١٢٩٩ذكراهلندسة باخلرج أنثى
هندسة وعلوم احلاسب 

باحلرج
٣٣٦ذكر ٢١٣أنثى

٢١٣٣ذكرطب االسنان باخلرج أنثى
إدارة االعمال حبوطة بين 

متيم
١١١ذكر أنثى
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