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مركز المعلومات اإلحصائية
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 الفصل األول - الطالب والطالبات

يتضمن هذا الفصل جميع المعلومات التي تخص الطالب والطالبات واإلنجازات التي تحققت بشأنها
١/١ـ بيانات إحصائية للطالب والطالبات بشكل عام من خالل ما يلي:

١/١/١ـ أعداد ونسب الطالب حسب المرحلة الدراسة:

دون الجامعيبكالوريوسدبلوم عالزمالةماجستيردكتوراهالمرحلة الدراسية
المتوسطة والثانوية

كليات المجتمع 
شهادات أخرىدبلوم دون جامعي(انتقالي +مشارك)

المجموع(سنة تحضيرية)

٠٢٣١٠٢٤٢٣٦٣٩٠١٧٥٥٢٤٨٢٣٦٤٢٨٢٦١عدد الطالب
١٠٠ ٪٨,٣٦ ٪٠,٨٨ ٪٦,٢١ ٪٠ ٪٨٣,٦٥ ٪٠,٠٨ ٪٠ ٪٠,٨٢ ٪٠ ٪النسبة

٢/١/١ـ أعداد الطالب حسب حاالتهم:

خريجمقيدمستجداحلالة
٨٠١٩٢٨٢٦١٤٩٥٢عدد الطالب

٣/١/١ـ أعداد ونسب الطالب حسب الجنسية:

املجموعغري سعوديسعودياجلنسية
٢٧٨٧٦٣٨٥٢٨٢٦١عدد الطالب

١٠٠ ٪١,٣٦ ٪٩٨,٦٤ ٪النسبة

٤/١/١ـ أعداد ونسب الطالب حسب الجنس:

املجموعأنثىذكراجلنس
١١٧٣٠١٦٥٣١٢٨٢٦١عدد الطلبة

١٠٠ ٪٥٨,٤٩ ٪٤١,٥١ ٪النسبة
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مركز المعلومات اإلحصائية

٢/١ـ بيانات إحصائية لحالة الطالب (مستجد، مقيد، خريج):

١/٢/١ـ أعداد الطالب حسب الحالة والمرحلة الدراسة:

حالة الطالب
املرحلة الدراسية

الربنامج زمالةماجستريدكتوراه
دون اجلامعي بكالوريوسدبلوم عالالتدرييب

املتوسطة والثانوية
كليات املجتمع 

شهادات أخرى دبلوم دون جامعي(انتقايل + مشارك)
املجموع(سنة حتضريية)

٠١٨١٢١٠٢٤٤٢٧٧٨١٨٤٠٢٢١٠٧٨٠١٩مستجد
٠٢٣١٢٤٢٣٦٣٩١٧٥٥٢٤٨٢٣٦٤٢٨٢٦١مقيد
٠٦٢٣٤٤٨٢٣٥٥٨٦٠٤٩٥٢خريج

الطالب المقيدون هم جميع الطالب (المستجدون والخريجون)
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مركز المعلومات اإلحصائية

٢/٢/١ـ ١ أعداد طالب البكالوريوس فما دون  ونسبهم حسب الحالة والكلية والجنس:

الكلية
حاالت الطلبة

خرجيونمقيدونمستجدون
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

٠٠٢٣٤٠الطب البشري باخلرج

١٦٢طب األسنان باخلرج

١٥٦٥٣٤٧٥٩١٦٠العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

٣٦٦١٨٠١١٢٠العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

٤٦٩٢١٦٨٤٤١الصيدلة باخلرج

٤٩٢٧٩اهلندسة باخلرج

١٦٠٢٢اهلندسة بوادي الدواسر

٤٨٤٣٤٥٧٦٩٩هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

٧٢١٢١٢١٨٦٥٧٨٦٢٥٤١٢٠إدارة األعمال باخلرج

٢٧٣٨٦٦٥٦إدارة األعمال حبوطة بين متيم

١٦٢١٧٥٨٩١٢٣٨٧١٥٢٥٥٦العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

٨٧٥٣٥٢٨١١٥٥٦٣٢٢٥٣العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بين متيم

٣٤٢٣٦٠١٠٠٠١٧٠٢١٠٤٣٦٣العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
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التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

١١

الكلية
حاالت الطلبة

خرجيونمقيدونمستجدون
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

١١١١٨٩٣٥٣٨٣٨٦٩١٦٨العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٢٦٧٥٢٣٦٩٠١٥٢٠٨٨٢٠١اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

٤٠٢٧٠٨كلية اآلداب والفنون التطبيقية بالدمل

١٣٢٢٩١٩٧٤٧٢٦٠٨التربية باخلرج

١٠١٥٣٩١التربية بالدمل

٢٦٥٨٨٢١٢١٢٩١التربية بوادي الدواسر

٥٧٩٣٠٩٩٣٢٨٢٤١٠٣٢٢٠املجتمع باخلرج

١٥٨٦٣٦١١٥٩٢٣املجتمع باألفالج

١١٨٧٨٤٩١٣٥٢٩١٤عمادة السنة التحضريية باخلرج

٧١٩٨السنة التحضريية بوادي الدواسر

٨٢٣٦٦٣٥٧٥٦٣١عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

١٦١٤٩٢٢معهد البحوث واخلدمات اإلستشارية

٤١٧٣٣٨٤٧١١٧٣٠١٦٥٣١١٥٠٥٣٤٤٧اإلمجايل

  •مالحظة: بالنسبة للكليات التي تتطلب سنة تحضيرية ال يوجد فيها طالب مستجدون
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  •مالحظة: بالنسبة للكليات التي تتطلب سنة تحضيرية ال يوجد فيها طالب مستجدون
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الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

١٣

٢/٢/١ـ٢ أعداد طالب  الدراسات العليا ونسبهم حسب الحالة والكلية والجنس:

الكلية
حاالت الطلبة

خرجيونمقيدونمستجدون
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

٧٣٧٣الطب البشري باخلرج

١٥١٥العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

٨٢٨٢الصيدلة باخلرج

١٤١٤اهلندسة باخلرج

١٦١٩١٦١٩هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

٤٩١٠٩العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

١٥٧٨٣٥١٠٢٤٢التربية باخلرج

٦٥١١٦٩١١٤٠٤٢اإلمجايل
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٣/٢/١ـ١  أعداد طالب البكالوريوس فما دون ونسبهم حسب الحالة والجنسية والجنس والكلية:
    

الكلية
خرجيونمقيدونمستجدون

غري سعوديسعوديغري سعوديسعوديغري سعوديسعودي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

٠٠٢٣٠٤الطب البشري باخلرج
١٥٩٣طب األسنان باخلرج

١٠٥٦٤٩٤٧٣٤٢٩١٦٠العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
٣٦٦١٧٩١١١١٩١العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

٤٦٣٢١٣٦٣٨٤٣٩٢الصيدلة باخلرج
٤٦٢٣٠٧٤٥اهلندسة باخلرج

١٤١١٩٢٢اهلندسة بوادي الدواسر
٤٥٧٣١٩٢٧٢٦٧٠٩٥٦٤هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

٧٠٢٢٠٤١٩٨١٨٢١٧٨١٤٤٥٢٤٨١٢٠٦إدارة األعمال باخلرج
٢٧٠٣٨٥٩٧٥٥١إدارة األعمال حبوطة بين متيم

١٦٠١٧٥٢٨٧٣٢٣٣٦١٨٥١١٤٦٥٤١٦١٥العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج
٨٧٥٣٢٣٢٨٠١٥٤٦١١٠٣٢٢٥٢١العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بين متيم

٣٣٤٣٥٧٧٣٩٩٥١٦٩٥٥٧١٠٤٣٦١٢العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
١١١١٨٨١٣٥٣٨٣٧١٦٩١٦٨العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٢٦٧٥١٩٤٦٨٦١٥١٤٤٦٨٦١٩٩٢٢اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
٣٩٨٤٧٠٥٣كلية اآلداب والفنون التطبيقية بالدمل

٠٠١٣٢١٨١٩٤٩١١٢٥٧٢٦٠٥٣التربية باخلرج
١٠٠٥١٠٣٩٠١التربية بالدمل
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الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

١٥

٣/٢/١ـ١  أعداد طالب البكالوريوس فما دون ونسبهم حسب الحالة والجنسية والجنس والكلية:
    

الكلية
خرجيونمقيدونمستجدون

غري سعوديسعوديغري سعوديسعوديغري سعوديسعودي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

٠٠٢٣٠٤الطب البشري باخلرج
١٥٩٣طب األسنان باخلرج

١٠٥٦٤٩٤٧٣٤٢٩١٦٠العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
٣٦٦١٧٩١١١١٩١العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

٤٦٣٢١٣٦٣٨٤٣٩٢الصيدلة باخلرج
٤٦٢٣٠٧٤٥اهلندسة باخلرج

١٤١١٩٢٢اهلندسة بوادي الدواسر
٤٥٧٣١٩٢٧٢٦٧٠٩٥٦٤هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

٧٠٢٢٠٤١٩٨١٨٢١٧٨١٤٤٥٢٤٨١٢٠٦إدارة األعمال باخلرج
٢٧٠٣٨٥٩٧٥٥١إدارة األعمال حبوطة بين متيم

١٦٠١٧٥٢٨٧٣٢٣٣٦١٨٥١١٤٦٥٤١٦١٥العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج
٨٧٥٣٢٣٢٨٠١٥٤٦١١٠٣٢٢٥٢١العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بين متيم

٣٣٤٣٥٧٧٣٩٩٥١٦٩٥٥٧١٠٤٣٦١٢العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
١١١١٨٨١٣٥٣٨٣٧١٦٩١٦٨العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٢٦٧٥١٩٤٦٨٦١٥١٤٤٦٨٦١٩٩٢٢اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
٣٩٨٤٧٠٥٣كلية اآلداب والفنون التطبيقية بالدمل

٠٠١٣٢١٨١٩٤٩١١٢٥٧٢٦٠٥٣التربية باخلرج
١٠٠٥١٠٣٩٠١التربية بالدمل
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صل األول
الف

مركز المعلومات اإلحصائية

الكلية
خرجيونمقيدونمستجدون

غري سعوديسعوديغري سعوديسعوديغري سعوديسعودي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

٢٦٥٨٨٠٢١٢١٢٩٠١التربية بوادي الدواسر
٥٧٩٣٠٩٩٣٠٨٢٢٢٢١٠٣٢١٧٣املجتمع باخلرج
١٥٨٦٣٦١١٥٩٢٣املجتمع باألفالج

١١٤٠٨٢١٤٧٢٨١٣٢٠٩٠٦٣٢٨عمادة السنة التحضريية باخلرج
٦٦٥٩٧١السنة التحضريية بوادي الدواسر

٧٩٣٦٣٦٣٥٢٥٥٦٣١عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
١٦١٤٩٢٢معهد البحوث واخلدمات اإلستشارية

٤٠٠٨٣٦٧٤٩٩٥٦١١٤١٨١٦٢٢٧٢١٨١٦٧١٤٧٥٣٤١٠٢٦٣٥اإلمجايل

• مالحظة: بالنسبة للكليات التي تتطلب سنة تحضيرية ال يوجد فيها طالب مستجدون
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٣/٢/١-٢ أعداد طالب الدراسات العليا ونسبهم حسب الحالة والجنسية والجنس والكلية:  

الكلية
خرجيونمقيدونمستجدون

غري سعوديسعوديغري سعوديسعوديغري سعوديسعودي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

٧٣٧٣الطب البشري باخلرج
١٥١٥العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

٨٢٨٢الصيدلة باخلرج
١٤١٤اهلندسة باخلرج

١٦١٩١٦١٩هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

٤٩١٠٩العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

١٥٧٨٣٥١٠٢٤٢التربية باخلرج

٦٥١١٦٩١١٤٠٤٢اإلمجايل

٤/٢/١- أعداد الطالب ونسبهم حسب الحالةوالجنسية:

حاالت الطلبة
اجلنسية

املجموع
غري سعوديسعودي

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
١٠٠٪٣٩,١٨٠١٩ ٪٧٠,٨٩١٥٥ ٪٧٨٦٤مستجدون
١٠٠٪٦٣,١٢٨٢٦١ ٪٤٦,٨٩٣٨٥ ٪٢٧٨٧٦مقيدون
١٠٠٪٣٢,١٤٩٥٢ ٪٧٧,٨٩٦١ ٪٤٨٩١خرجيون
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٣/٢/١-٢ أعداد طالب الدراسات العليا ونسبهم حسب الحالة والجنسية والجنس والكلية:  

الكلية
خرجيونمقيدونمستجدون

غري سعوديسعوديغري سعوديسعوديغري سعوديسعودي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

٧٣٧٣الطب البشري باخلرج
١٥١٥العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

٨٢٨٢الصيدلة باخلرج
١٤١٤اهلندسة باخلرج

١٦١٩١٦١٩هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

٤٩١٠٩العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

١٥٧٨٣٥١٠٢٤٢التربية باخلرج

٦٥١١٦٩١١٤٠٤٢اإلمجايل

٤/٢/١- أعداد الطالب ونسبهم حسب الحالةوالجنسية:

حاالت الطلبة
اجلنسية

املجموع
غري سعوديسعودي

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
١٠٠٪٣٩,١٨٠١٩ ٪٧٠,٨٩١٥٥ ٪٧٨٦٤مستجدون
١٠٠٪٦٣,١٢٨٢٦١ ٪٤٦,٨٩٣٨٥ ٪٢٧٨٧٦مقيدون
١٠٠٪٣٢,١٤٩٥٢ ٪٧٧,٨٩٦١ ٪٤٨٩١خرجيون



١٨

صل األول
الف

مركز المعلومات اإلحصائية

٥/٢/١ ـ أعداد الطالب ونسبهم حسب الحالةوالجنس:

حاالت الطلبة
اجلنس

املجموع
أنثىذكر

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
١٠٠٪٣٩,١٨٠١٩ ٪٧٠,٨٩١٥٥ ٪اجلنسمستجدون
١٠٠٪٦٣,١٢٨٢٦١ ٪٣٨٥أنثىذكرمقيدون
١٠٠٪٤٩٥٢النسبةالعددالنسبةالعددخرجيون

٤/٢/١ـ أعداد الطالبونسبهم حسب الحالةوالجنسية:

حاالت الطلبة
اجلنسية

املجموع
غري سعوديسعودي

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
١٠٠٪٣٩,١٨٠١٩ ٪٧٠,٨٩١٥٥ ٪٧٨٦٤مستجدون
١٠٠٪٦٣,١٢٨٢٦١ ٪٤٦,٨٩٣٨٥ ٪٢٧٨٧٦مقيدون
١٠٠٪٣٢,١٤٩٥٢ ٪٧٧,٨٩٦١ ٪٤٨٩١خرجيون
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أعداد الطالب ونسبهم حسب احلالة واجلنس:
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الف

مركز المعلومات اإلحصائية

٦/٢/١١ - تطور أعداد الطالب خالل السنوات الخمس األخيرة حسب مرحلة الدراسة:

معدل التغرياإلمجايلدبلوم دون اجلامعيشهادات أخرى (السنة التحضريية)كليات املجتمعالبكالوريوسدبلوم عالماجستريالعام اجلامعي
٢,١٧ ٪١٤٣٦٧٠١١٢٤٩٣٥١٠٨٥٢٠٨٠٢٨١٨١-١٤٣٧ 

١,٦٨ ٪١٤٣٧٨٣٣٧٢٥٤٥٢١٢٤٢١٨٥٠٢٨٦٦٤ – ١٤٣٨ 
٤,١٨ ٪١٤٣٨١١٢٣٠١٢٦٢٥١١٤٤١١٧٥٨٢٩٨٦٣-١٤٣٩ 
٣,٧٥٪١٤٣٩٩٨١٤٢٤٦٤٤١٧٠٥٢٠٧٥٢٠٦٢٨٧٤٢-١٤٤٠-
١,٦٧٪١٤٤٠٢٣١٢٤٢٣٦٣٩١٧٥٥٢٣٦٤٢٤٨٢٨٢٦١-١٤٤١-

٨/٢/١ - أعداد الخريجين ونسبهم حسب القسم والكلية:

القسمالكلية
عدد اخلرجيني

عدد اخلرجيني
غري سعوديسعودي

املجموعطالباتطالبأنثىذكرأنثىذكر
طب وجراحةالطب باخلرج

طب أسنان عامطب األسنان باخلرج

العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

األشعة والتصوير الطيب -  جتسري
١٠١٠١٠علوم املختربات الطبية

٢٢٢علوم املختربات الطبية - جتسري
١٤١٨١٤١٨٣٢األشعة والتصوير الطيب - التصوير املقطعي

٨٨٨األشعة والتصوير الطيب - التشخيص الطيب باملوجات فوق الصوتية
٣٦٢٢٣٦٢٢٥٨العالج الطبيعي

٣١٣١٣١تقنية األجهزة الطبية احليوية
١٠١٠١٠علوم التمريض 
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الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

٢١

القسمالكلية
عدد اخلرجيني

عدد اخلرجيني
غري سعوديسعودي

املجموعطالباتطالبأنثىذكرأنثىذكر

١٢١٢١٢علوم التمريضالعلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر
١١٧١١١٨١٩علوم املختربات الطبية 

٨٤٣٩٢٨٤٤١١٢٥العلوم الصيدليةالصيدلة باخلرج
٢٥٢٥٢٥اهلندسة امليكانيكية

٢٤٢٢٦٢٦اهلندسة الكهربائيةاهلندسة باخلرج
٢٥٣٢٨٢٨اهلندسة املدنية

٢٢٢٢٢٢اهلندسة الكهربائية اهلندسة بوادي الدواسر

هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

١٤٣١٢٤١٦٣٥٥١علوم احلاسب
٣٣٦٢٣٣٦٢٩٥نظم املعلومات

١١١نظم معلومات األعمال
٢٣٤٢٧٢٧هندسة احلاسب
أنظمة الشبكات

١١١نظم املعلومات املالية

إدارة األعمال باخلرج

١٦١٥٤١٦١٥٤٢١٥القانون
٢٩٢٩٢٩٢٩٥٨إدارة املوارد البشرية

٤٤٤نظم املعلومات اإلدارية
١١١مالية الشركات

٢٣٣٧٢٢٥٣٧٦٢املحاسبة
٦٦٦اإلدارة

٢٤٤٢٨٢٨التمويل واالستثمار

٣٥٣٥٣٥املحاسبةإدارة األعمال حبوطة بين متيم
٢٠١٢١٢١نظم املعلومات اإلدارية
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القسمالكلية
عدد اخلرجيني

عدد اخلرجيني
غري سعوديسعودي

املجموعطالباتطالبأنثىذكرأنثىذكر

١٢١٢١٢علوم التمريضالعلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر
١١٧١١١٨١٩علوم املختربات الطبية 

٨٤٣٩٢٨٤٤١١٢٥العلوم الصيدليةالصيدلة باخلرج
٢٥٢٥٢٥اهلندسة امليكانيكية

٢٤٢٢٦٢٦اهلندسة الكهربائيةاهلندسة باخلرج
٢٥٣٢٨٢٨اهلندسة املدنية

٢٢٢٢٢٢اهلندسة الكهربائية اهلندسة بوادي الدواسر

هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

١٤٣١٢٤١٦٣٥٥١علوم احلاسب
٣٣٦٢٣٣٦٢٩٥نظم املعلومات

١١١نظم معلومات األعمال
٢٣٤٢٧٢٧هندسة احلاسب
أنظمة الشبكات

١١١نظم املعلومات املالية

إدارة األعمال باخلرج

١٦١٥٤١٦١٥٤٢١٥القانون
٢٩٢٩٢٩٢٩٥٨إدارة املوارد البشرية

٤٤٤نظم املعلومات اإلدارية
١١١مالية الشركات

٢٣٣٧٢٢٥٣٧٦٢املحاسبة
٦٦٦اإلدارة

٢٤٤٢٨٢٨التمويل واالستثمار

٣٥٣٥٣٥املحاسبةإدارة األعمال حبوطة بين متيم
٢٠١٢١٢١نظم املعلومات اإلدارية
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مركز المعلومات اإلحصائية

القسمالكلية
عدد اخلرجيني

عدد اخلرجيني
غري سعوديسعودي

املجموعطالباتطالبأنثىذكرأنثىذكر

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

٣٧٧٠١٣٣٨٧٣١١١رياضيات
٥٥٦٢٢٧٥٨٦٥فيزياء

٧٠١٣٤٥٧٠١٣٩٢٠٩اللغة اإلجنليزية وأداا
١٤٠١١٤١١٤١األحياء
٣٤١٤١٣٤٣٧١٤٥١٨٢الكيمياء

العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بين متيم

٨٢٨٢٨٢الدراسات اإلسالمية
٢٠١٢١٢١اللغة العربية وآداا

٦٦٦الرياضيات
١٥١٥١٥الكيمياء

٣٢٨٦٣٢٨٦١١٨اللغة اإلجنليزية وأداا
٤٤٤األعمال اإللكترونية

٣٩٣٩٣٩نظم معلومات 

العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

٢٢٣١٢٢٣١٥٣رياضيات
١٤٨٦١١٤٨٧١٠١اللغة اإلجنليزية وأداا

٤٤٤٤٤٤اإلدارة املالية
٦١١٠٦١١٠١١٦الدراسات اإلسالمية

٧٩٨١٧٩٩١٠٦علوم احلاسب
٣٦٣٦٣٦اللغة العربية وآداا

١١١١١١القانون

العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل
٦٨٦٨٦٨الدراسات اإلسالمية

١٦٥١٦٥٢١الرياضيات
٢٤٢٤٢٤إدارة األعمال
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التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

٢٣

القسمالكلية
عدد اخلرجيني

عدد اخلرجيني
غري سعوديسعودي

املجموعطالباتطالبأنثىذكرأنثىذكر

العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل
١٢٥٢١٢٥٢٦٤اللغة اإلجنليزية وأداا
١٦٣١٦٣١٩اللغة العربية وأداا

١٤٠١٤٠٤١علوم احلاسب 

العلوم واآلداب بوادي الدواسر

١٥١٣١٥١٣٢٨الرياضيات
١٧٥١١١٧٥٢٦٩اللغة اإلجنليزية وأداا
٥٢٩٥١٥٢٩٦١٤٨اللغة العربية وأداا

٢٢٢٢٤٢٢٢٦علوم احلاسب
١٨١٨١٨الفيزياء

التربية باخلرج

اآلداب يف الدراسات االسالمية ختصص التفسري واحلديث
٢٢٢٢٤اآلداب يف التربية ختصص االدارة والتخطيط التربوي

٢٢٢مناهج وطرق التدريس
١٢١١٢١١٢١اللغة العربية

١٢١٧٥١٢١٧٥١٨٧الدراسات اإلسالمية 
٣٨٣٨٣٨٣٨٧٦صعوبات التعلم
٢٤٦٥٢٤٦٥٨٩التربية الفكرية

١١١األحياء
٢٠٣٣٢٠٦٢٠٦رياض األطفال

التربية بالدمل

١٥٩١٥٩١٥٩الدراسات اإلسالمية
٥٣١٥٤٥٤رياضيات

٤٥٤٥٤٥االقتصاد املرتيل
١٣٣١٣٣١٣٣اللغة العربية

الكيمياء
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القسمالكلية
عدد اخلرجيني

عدد اخلرجيني
غري سعوديسعودي

املجموعطالباتطالبأنثىذكرأنثىذكر

العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل
١٢٥٢١٢٥٢٦٤اللغة اإلجنليزية وأداا
١٦٣١٦٣١٩اللغة العربية وأداا

١٤٠١٤٠٤١علوم احلاسب 

العلوم واآلداب بوادي الدواسر

١٥١٣١٥١٣٢٨الرياضيات
١٧٥١١١٧٥٢٦٩اللغة اإلجنليزية وأداا
٥٢٩٥١٥٢٩٦١٤٨اللغة العربية وأداا

٢٢٢٢٤٢٢٢٦علوم احلاسب
١٨١٨١٨الفيزياء

التربية باخلرج

اآلداب يف الدراسات االسالمية ختصص التفسري واحلديث
٢٢٢٢٤اآلداب يف التربية ختصص االدارة والتخطيط التربوي

٢٢٢مناهج وطرق التدريس
١٢١١٢١١٢١اللغة العربية

١٢١٧٥١٢١٧٥١٨٧الدراسات اإلسالمية 
٣٨٣٨٣٨٣٨٧٦صعوبات التعلم
٢٤٦٥٢٤٦٥٨٩التربية الفكرية

١١١األحياء
٢٠٣٣٢٠٦٢٠٦رياض األطفال

التربية بالدمل

١٥٩١٥٩١٥٩الدراسات اإلسالمية
٥٣١٥٤٥٤رياضيات

٤٥٤٥٤٥االقتصاد املرتيل
١٣٣١٣٣١٣٣اللغة العربية

الكيمياء
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صل األول
الف

مركز المعلومات اإلحصائية

القسمالكلية
عدد اخلرجيني

عدد اخلرجيني
غري سعوديسعودي

املجموعطالباتطالبأنثىذكرأنثىذكر

التربية بوادي الدواسر

٨٥٩٨٨٥٩٨١٨٣الدراسات اإلسالمية
٣٨٣٨٣٨االقتصاد املرتيل
١١١٦١١١٦٢٧صعوبات التعلم
٢٥٣٢٢٥٣٢٥٧التربية الفكرية
١٠٦١١٠٧١٠٧رياض األطفال

املجتمع باخلرج

٣١٤٨٣١٤٨٧٩الشبكات واألنترنت
١٩١٩١٩املحاسبة

٢٢٢٢٢٢اللغة اإلجنليزية وأداا
١٩٦٤١٩٦٤٨٣برجمة علوم احلاسب

١٢١٠٥٣١٢١٠٨١٢٠إدارة مكتبية وسكرتارية
٩٩٩إدارة مكتبية وسكرتارية

٢٣٢٣٢٣الشبكات واإلنترنت

خدمة املجتمع والتعليم املستمر

١٥١٥١٥١٥٣٠اإلرشاد األسري
١٨١٨١٨اإلدارة املالية

٢٣٢٣٢٣املحاماة
١٦١٦١٦التحرير والسكرتارية

٢٢٢٢٢٢األمن والسالمة املهنيةمعهد البحوث واخلدمات االستشارية
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٩/٢/١ـ أعداد الطالب الذين تم طي قيدهم أو اعتذروا عن الجامعة خالل العام الدراسي (١٤٤١-١٤٤٠):

الطالب الذين مت طي قيدهم
املجموع

الطالب املعتذرون
املجموع غري سعوديسعوديغري سعوديسعودي

انثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر
١٠٦٤٣٠٤٣٤١٦١٤١٨١٦٢٦٨٧٣٣١٢١٢٥٥١
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٩/٢/١ـ أعداد الطالب الذين تم طي قيدهم أو اعتذروا عن الجامعة خالل العام الدراسي (١٤٤١-١٤٤٠):

الطالب الذين مت طي قيدهم
املجموع

الطالب املعتذرون
املجموع غري سعوديسعوديغري سعوديسعودي

انثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر
١٠٦٤٣٠٤٣٤١٦١٤١٨١٦٢٦٨٧٣٣١٢١٢٥٥١


