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 التقرير اإلحصائي جلامعة اجلوف
 هـ1436/1437عن العام اجلامعي 
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 نينيوالف شامل إحصاءات أعضاء هيئة التدريس واملوظفني اإلداريني

 املقيدين واخلرجينيوالطالب 
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 سعادة الدكتور وكيل اجلامعةكلمة 

يف إطار ما هتدف إليه اجلامعة يف هذه املرحلة من تطوير وحتديث قواعد املعلومات، ورفع  
كفاءة التعامالت اإللكرتونية واليت من نتائجها األساسية حتسني مستوى البياانت اإلحصائية وتوفري 

د مت إعداد قاملزيد من البياانت عن جماالت أنشطة اجلامعة األكادميية واإلدارية واملالية وغريها. ف
هـ متضمناً 1436/1437اإلصدار الثاين من التقرير اإلحصائي جلامعة اجلوف عن العام اجلامعي 

البياانت واملعلومات اإلحصائية اليت تعترب املصدر الرئيس لوحدات اجلامعة املختلفة إلعداد التقارير 
كومية وغريها د اجلهات احلوالنشرات واملطوايت يف املناسبات املختلفة، ومبا حيقق إمكانية تزوي

ابإلحصاءات والبياانت الدقيقة ويف الوقت املناسب، كما أن هذه املعلومات والبياانت وما يصاحبها 
 اليت يستخدمها متخذ القرار.اهلامة من حتليل إحصائي تعترب أحد األدوات 

من  لكلوندعو هللا العلي القدير أن حيقق هذا العمل األهداف املرجوة منه، مع الشكر 
 ساهم وبذل جهداً يف سبيل إجنازه.

 وهللا املوفق،،،،،

 

 املكلف وكيل اجلامعة                

 بدر بن كرمي الزارعد.                
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 تقدمي...

مدير  لدكتورا مت تفعيل قسم اإلحصاء واملعلومات وإحلاقه إبدارة التخطيط وامليزانية بقرار معايل
لوحدة التحليل اإلحصائي اليت مت انشائها  اً كون امتدادليهـ 19/01/1434( واتريخ 4اجلامعة رقم )

 هـ.01/12/1430يف 

أهم العلوم اليت يستند إليها صناع القرار يف خمتلف مواقعهم ومهما  أحد ويعد علم اإلحصاء من
واقع الفعلي واضحة عن العلى تزويد صناع القرار بصورة من قدرة اختلف جمال عملهم؛ وذلك ملا ميتلكه 

 دراسته وحتليله من ملا متور استنادًا إليه األمقد تؤول بنية على توقع علمي ملا والتقديرات املستقبلية م
 بياانت، وكم من مشروع وقرار تغري اجتاهه ابلكلية انطالقاً من دراسٍة حتليلية أو نشرٍة إحصائية.

صائية بياانت ومؤشرات إحولسعي قسم اإلحصاء واملعلومات للقيام بدوره يف إصدار وتوفري 
امعة جب ني والفنيني والطالب املقيدين واخلرجينين أعضاء هيئة التدريس واملوظفني اإلداريمتجددة ع

بني االجتاه راً يومؤشووضعها على طاولة صناع القرار يف اجلامعة لتكون عوانً هلم يف أداء مهامهم،  اجلوف
صورة من  يعرضتقرير إحصائي دوري يف هناية كل عام جامعي  فتم إعدادالذي تسري اجلامعة حنوه؛ 

الستخدامها داخل اجلامعة ورمبا توزيعها على املهتمني عن العام املنقضي  ت للجامعةأرقام واحصاءا
 وبعض الدوائر احلكومية وشبه احلكومية يف املنطقة وخارجها.

وأخرياً نسأل املوىل سبحانه وتعاىل التوفيق والسداد يف كل أمر، وأن جيعل عملنا هذا شاشًة منرية 
 .ما فيه الصالحإىل لصناع القرار يسريون بنوره 

 رئيس قسم اإلحصاء واملعلومات 

 منصور بن عواد العقيلي السرحاين

٤
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 اهليكلة العامة جلامعة اجلوف
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 اجلزء األول:
 سام األكادمييةالكليات واألق بياانت -

  إحصاءات أعضاء هيئة التدريس -
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 عامة عن كليات وأقسام اجلامعة بياانت
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 الكليات وعدد األقسام يف كل كليةأمساء 

 عدد التخصصات  عدد األقسام  اسم الكلية  تسلسل
 1 11 كلية الطب  .1
 1 4 كلية طب األسنان  .2
 1 5 كلية الصيدلة  .3
 5 5 كلية العلوم الطبية التطبيقية  .4
 5 5 (مل تفعل بعد) كلية علوم التأهيل الطيب  .5
 5 5 (مل تفعل بعد) كلية التمريض  .6
 3 3 اهلندسةكلية   .7
 3 5 كلية علوم احلاسب واملعلومات  .8
 3 3 (مل تفعل بعد) كلية العمارة والتخطيط  .9

 4 5 كلية العلوم  .10
 7 7 كلية الرتبية  .11
 4 4 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية  .12
 2 5 (بعد مل تفعل) كلية العلوم واآلداب بدومة اجلندل  .13
 3 3 كلية الشريعة والقانون  .14
 1 11 (فعل بعدمل ت)كلية الطب والعلوم الطبية ابلقرايت  .15
 6 6 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت  .16
 13 14 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت  .17
 8 8 كلية العلوم واآلداب بطربجل  .18
 2 3 كلية اجملتمع  .19
 2 3 كلية اجملتمع ابلقرايت  .20
 1 1 كلية اجملتمع بطربجل  .21

 80 116 اجملموع

٩
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 األكادميية وأقسامهاأمساء الكليات 

 األقسام الكلية تسلسل
 (قسم مساند) قسم اجلراحة. - كلية الطب  .1

 (قسم مساند) قسم األمراض الباطنة. - مت تفعيل قسم الطب واجلراحة فقط 
 (قسم مساند) قسم أمراض النساء والوالدة. - 
 (قسم مساند) قسم أمراض العيون. - 
 (قسم مساند) واألنف واحلنجرة.قسم أمراض األذن  - 
 (قسم مساند) قسم أمراض األطفال. - 
 (قسم مساند) قسم علم األمراض. - 
 (قسم مساند) قسم األدوية والعالجات. - 
 (قسم مساند) قسم علم وظائف األعضاء. - 
 (قسم مساند) قسم التشريح. - 
 (قسم مساند) قسم طب اجملتمع والعائلة. - 

 
 (ندقسم مسا) جراحة الوجه والفكني وعلوم التشخيص. - األسنانطب كلية   .2

 (قسم مساند) قسم علوم االستعاضة السنية. - سنانواأل الفم وجراحة طبمت تفعيل  
 (قسم مساند) قسم وقاية األسنان. - 
 (قسم مساند) صالح األسنان.إقسم  - 

 
 (قسم مساند) قسم العقاقري. - كلية الصيدلة  .3

 (قسم مساند) قسم األدوية. - الصيدلة فقطمت تفعيل قسم  

١٠
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 األقسام الكلية تسلسل
 (قسم مساند) قسم الصيدلة اإلكلينيكية. - 
 (قسم مساند) قسم الكيمياء الصيدلية. - 
 (قسم مساند) قسم الصيدالنيات. - 

 
 .اإلكلينيكيةقسم علوم املختربات  - كلية العلوم الطبية التطبيقية   .4

 قسم العالج الطبيعي والتأهيل الصحي. -  
 قسم التمريض. - 
 (مل يفعل بعد) قسم األشعة والتصوير الطيب. - 
 (مل يفعل بعد) قسم تقنية األجهزة الطبية. - 

 
 قسم العالج الطبيعي. - فعل بعد()مل تكلية علوم التأهيل الطيب  .5

 قسم عالج السمع والتخاطب. -  
 قسم العالج الوظيفي. - 
 قسم العالج التنفسي. - 
 الصناعية واألجهزة املساعدة.قسم األطراف  - 

 
 قسم إدارة تعليم التمريض. - (مل تفعل بعد)كلية التمريض   .6

 قسم التمريض الباطين اجلراحي. -  
 قسم متريض صحة األمومة والطفولة. - 
 قسم متريض صحة اجملتمع. - 
 قسم متريض الصحة النفسية والعقلية. - 
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 األقسام الكلية تسلسل
 
 قسم اهلندسة املدنية. - كلية اهلندسة  .7

 قسم اهلندسة الكهرابئية. -  
 قسم اهلندسة امليكانيكية. - 

 
 قسم علوم احلاسب واملعلومات. - كلية علوم احلاسب واملعلومات  .8

 قسم نظم احلاسب. -  
 قسم هندسة احلاسب اآليل والشبكات. - 
 (مل يفعل بعد) قسم تقنية املعلومات. - 
 (مل يفعل بعد) قسم تقنية احلاسب. - 

 
 قسم العمارة وعلوم البناء. - ل بعد()مل تفع والتخطيط كلية العمارة  .9

 قسم التخطيط العمراين. -  
 قسم ختطيط املدن. - 

 
 قسم الفيزايء. - كلية العلوم  .10

 قسم الرايضيات. -  
 قسم األحياء. - 
 قسم الكيمياء. - 
 (مل يفعل بعد) قسم البيئة. - 
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 األقسام الكلية تسلسل
 قسم رايض األطفال. - كلية الرتبية  .11

 اخلاصة.قسم الرتبية  -  
 (قسم مساند). قسم املناهج وطرق التدريس - 
 (مؤجل القبول) قسم الرتبية وعلم النفس. - 
 (مؤجل القبول) قسم الرتبية الفنية. - 
 (مؤجل القبول) قسم الرتبية البدنية. - 
 (مؤجل القبول) قسم وسائل وتقنيات التعليم. - 

 
 األعمال.قسم إدارة  - كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية  .12

 قسم اللغة اإلجنليزية. -  
 قسم اللغة العربية. - 
 قسم احملاسبة. - 
  

 
 قسم الشريعة.  - كلية الشريعة والقانون  .13

 قسم القانون. -  
 (مل يفعل بعد) .واخلاص قسم القانون العام - 

 
 قسم اللغة اإلجنليزية. - لاجلند بدومة واآلداب العلوم كلية  .14

 قسم الرايضيات. - 
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 األقسام الكلية تسلسل
من خالل مركز  وتتم الدراسة حالياً  

 دراسات الطالبات بدومة اجلندل.
 قسم علوم احلاسب واملعلومات. -

 قسم إدارة األعمال. - 
 قسم االقتصاد املنزيل. - 

 
 قسم العلوم الطبية األساسية. - كلية الطب والعلوم الطبية ابلقرايت  .15

 قسم اجلراحة. - (مل تفعل بعد) 
 قسم طب األطفال. - 
 قسم طب الطوارئ. - 
 قسم طب األسرة واجملتمع. - 
 نفسي.تقسم العالج ال - 
 قسم الباطنية. - 
 قسم النساء والوالدة. - 
 قسم األشعة والتصوير الطيب. - 
 قسم التمريض العام. - 
 قسم عالج النطق والسمع. - 

 
 اإلكلينيكية. قسم علوم املختربات - ابلقرايت التطبيقية الطبية العلوم كلية  .16

 قسم العالج الطبيعي والتأهيل الصحي. -  
 قسم التمريض - 
 (مؤجل القبول) قسم التغذية اإلكلينيكية. - 
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 األقسام الكلية تسلسل
 (مؤجل القبول) قسم تقنية األجهزة الطبية. - 
 (مؤجل القبول) قسم األشعة والتصوير الطيب. - 

 
 قسم رايض األطفال. - كلية العلوم واآلداب ابلقرايت  .17

 اللغة العربية.قسم  -  
 قسم اللغة اإلجنليزية. - 
 قسم الرايضيات. - 
 قسم الكيمياء. - 
 قسم الفيزايء - 
 قسم علوم احلاسب واملعلومات. - 
 قسم الدراسات اإلسالمية. - 
 )دبلوم(برانمج التأهيل الرتبوي.  - 
 (مؤجل القبول) قسم الرتبية وعلم النفس. - 
 (القبولمؤجل ) قسم االقتصاد املنزيل. - 
 (مؤجل القبول) قسم إدارة األعمال. - 
 )مؤجل القبول(قسم املناهج وطرق التدريس.  - 
 )مؤجل القبول(قسم وسائل وتقنيات التعليم.  - 

 
  قسم اللغة اإلجنليزية. - كلية العلوم واآلداب بطربجل  .18

 قسم اللغة العربية. -  

١٥



 

 هـ6143/7143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 األقسام الكلية تسلسل
 )مؤجل القبول( قسم إدارة األعمال. - 
 الرايضيات.قسم  - 
 قسم علوم احلاسب واملعلومات. - 
 قسم الفيزايء. - 
 (مؤجل القبول) قسم االقتصاد املنزيل. - 
 قسم الكيمياء. - 

 
 قسم اللغة اإلجنليزية. - كلية اجملتمع بسكاكا  .19
 قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية. -  
 نتقايل()حاسب اقسم العلوم الطبيعية والتطبيقية  - 
 العلوم الطبية التطبيقية.قسم  - 
 )برانمج انتقايل(قسم اللغة اإلجنليزية.  - 
 

 قسم العلوم الطبيعية والتطبيقية. - كلية اجملتمع ابلقرايت  .20
 (انتقايل بية)خمتربات ط قسم العلوم الطبية التطبيقية. -  
 قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية. - 
 

 )برانمج انتقايل(قسم اللغة اإلجنليزية.  - كلية اجملتمع بطربجل  .21
 )برانمج أتهيلي(قسم اإلدارة املالية.  -  
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 إحصاءات عامة ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم
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 العدد الكلي

 العدد البيان
 1508 ومن يف حكمهم العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس

 

 أعضاء هيئة التدريس حسب اجلنس إمجايل عدد

 العدد اجلنس
 935 ذكر
 573 أنثى

 1508 اجملموع
 

 

ذكر
62%

أنثى
38%
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 يةاجلنسأعضاء هيئة التدريس حسب  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية
 777 اململكة العربية السعودية

 361 مصر
 103 األردن

 95 السودان
 73 اهلند

 36 ابكستان
 15 تونس

 9 املغرب
 9 موريتانيا
 8 اجلزائر
 4 سوراي
 4 كندا

 3 بنغالديش
 2 اليمن

 2 نيجرياي
 1 إسبانيا
 1 أسرتاليا
 1 السويد

 1 أملانيا
 1 كينيا

 1 ماليزاي
 1 نيبال

 1508 اجملموع
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0%
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24%

1%

0%

0%

إسبانيا أستراليا األردن الجزائر السودان

السويد ألمانيا المغرب المملكة العربية السعودية الهند

اليمن باكستان بنغالديش تونس سوريا

كندا كينيا ماليزيا مصر موريتانيا

نيبال نيجيريا
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 يةحسب اجلنس )ذكور( أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد اجلنسية
 427 اململكة العربية السعودية

 246 مصر
 65 السودان

 64 األردن
 55 اهلند

 26 ابكستان
 11 تونس

 9 موريتانيا
 7 اجلزائر
 5 املغرب
 4 سوراي
 4 كندا

 3 بنغالديش
 2 اليمن

 1 إسبانيا
 1 أسرتاليا
 1 السويد

 1 أملانيا
 1 كينيا
 1 نيبال

 1 نيجرياي

 935 اجملموع
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إسبانيا أستراليا األردن الجزائر السودان

السويد ألمانيا المغرب المملكة العربية السعودية الهند

اليمن باكستان بنغالديش تونس سوريا

كندا كينيا مصر موريتانيا نيبال
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٢٢
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 يةحسب اجلنس )إانث( أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد اجلنسية
 350 اململكة العربية السعودية

 115 مصر
 39 األردن

 30 السودان
 18 اهلند

 10 ابكستان
 4 املغرب
 4 تونس
 1 اجلزائر
 1 ماليزاي
 1 نيجرياي

 573 اجملموع
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 مقر العمل اجلغرايفحسب  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد املدينة

 1163 مدينة سكاكا

 241 حمافظة القرايت

 104 مركز طربجل

 1508 اجملموع
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 مقر العمل اجلغرايفحسب )ذكور(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد املدينة

 748 مدينة سكاكا

 122 حمافظة القرايت

 65 مركز طربجل

 935 اجملموع
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٢٥
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 مقر العمل اجلغرايفحسب )إانث(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد املدينة

 415 مدينة سكاكا

 119 حمافظة القرايت

 39 مركز طربجل

 573 اجملموع
 

 

72%

21%

7%

مدينة سكاكا محافظة القريات مركز طبرجل

٢٦
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 الكلياتحسب  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الكلية
 15 العلمية للكليات التحضريية السنة

 8 غري حمدد
 134 الرتبية كلية
 64 والقانون الشريعة كلية
 44 الصيدلة كلية
 85 الطب كلية
 203 العلوم كلية
 263 واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية
 101 التطبيقية الطبية العلوم كلية
 6 اجملتمع كلية
 75 اهلندسة كلية
 47 األسنان طب كلية
 118 واملعلومات احلاسب علوم كلية
 102 بطربجل واآلداب العلوم كلية
 2 بطربجل اجملتمع كلية
 34 ابلقرايت التطبيقية الطبية العلوم كلية
 193 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية
 14 ابلقرايت اجملتمع كلية

 1508 اجملموع
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٢٧
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 الكلياتحسب )ذكور(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الكلية
 7 العلمية للكليات التحضريية السنة

 7 غري حمدد
 71 الرتبية كلية
 50 والقانون الشريعة كلية
 33 الصيدلة كلية
 69 الطب كلية
 112 العلوم كلية
 146 واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية
 59 التطبيقية الطبية العلوم كلية
 2 اجملتمع كلية
 75 اهلندسة كلية
 38 األسنان طب كلية
 79 واملعلومات احلاسب علوم كلية
 64 بطربجل واآلداب العلوم كلية
 1 بطربجل اجملتمع كلية
 13 ابلقرايت التطبيقية الطبية العلوم كلية
 99 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية
 10 ابلقرايت اجملتمع كلية

 935 اجملموع
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 الكلياتحسب )إانث(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الكلية
 8 العلمية للكليات التحضريية السنة

 1 غري حمدد
 63 الرتبية كلية
 14 والقانون الشريعة كلية
 11 الصيدلة كلية
 16 الطب كلية
 91 العلوم كلية
 117 واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية
 42 التطبيقية الطبية العلوم كلية
 4 اجملتمع كلية
 9 األسنان طب كلية
 39 واملعلومات احلاسب علوم كلية
 38 بطربجل واآلداب العلوم كلية
 1 بطربجل اجملتمع كلية
 21 ابلقرايت التطبيقية الطبية العلوم كلية
 94 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية
 4 ابلقرايت اجملتمع كلية

 573 اجملموع
 

 

1% 0%

11% 2%
2%

3%

16%

20%
7%

1%

2%

7%

7%

0%

4%
16%

1%
السنة التحضيرية للكليات العلمية

غير محدد

كلية التربية

كلية الشريعة والقانون

كلية الصيدلة

كلية الطب

كلية العلوم

كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية المجتمع

٢٩



 

 هـ6143/7143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 املرتبة العلميةحسب  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد املرتبة العلمية
 37 أستاذ

 97 شاركأستاذ م
 533 ساعدأستاذ م
 346 حماضر
 478 معيد

 8 مستوى خامس –مدرس 
 9 مستوى سادس –مدرس 

 1508 اجملموع
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 املرتبة العلميةحسب )ذكور(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد املرتبة العلمية
 34 أستاذ

 86 شاركأستاذ م
 377 ساعدأستاذ م
 204 حماضر
 224 معيد

 5 مستوى خامس –مدرس 
 5 مستوى سادس –مدرس 

 935 اجملموع
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 املرتبة العلميةحسب )إانث(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد العلميةاملرتبة 
 3 أستاذ

 11 شاركأستاذ م
 156 ساعدأستاذ م
 142 حماضر
 254 معيد

 3 مستوى خامس –مدرس 
 4 مستوى سادس –مدرس 

 573 اجملموع
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 املؤهل العلميحسب  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد املؤهل العلمي

 621 دكتوراه

 356 ماجستري

 16 زمالة

 515 بكالوريوس

 1508 اجملموع
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 املؤهل العلميحسب )ذكور(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد املؤهل العلمي

 459 دكتوراه

 211 ماجستري

 16 زمالة

 249 بكالوريوس

 935 اجملموع
 

 

49%

22%

2%

27%

دكتوراه ماجستير زمالة بكالوريوس

٣٤



 

 هـ6143/7143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 العلمياملؤهل حسب )إانث(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد املؤهل العلمي

 162 دكتوراه

 145 ماجستري

 266 بكالوريوس

 573 اجملموع
 

 

28%

25%

47%

دكتوراه ماجستير بكالوريوس

٣٥
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 دولة احلصول على آخر مؤهلحسب  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الدولة

 644 اململكة العربية السعودية
 355 مصر

 109 األردن
 94 السودان

 76 اهلند
 61 املتحدة األمريكيةالوالايت 
 40 ابكستان

 29 اململكة املتحدة
 17 تونس
 13 ماليزاي
 9 املغرب

 9 كندا
 8 أسرتاليا
 8 فرنسا
 5 اجلزائر
 4 أملانيا
 4 ُعمان
 3 العراق
 3 سوراي
 2 الياابن
 1 إسبانيا

 1 البحرين
 1 السويد
 1 الصني

 1 الكويت
 1 إيطاليا

 1 بنغالديش
 1 تركيا

 1 روسيا االحتادية
 1 رومانيا
 1 كينيا
 1 نيبال

 1 نيجرياي
 1 نيوزيلندا

 1 هولندا
 1508 اجملموع

 

٣٦
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 دولة احلصول على آخر مؤهلحسب )ذكور(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الدولة

 319 اململكة العربية السعودية
 240 مصر

 65 السودان
 58 األردن

 58 اهلند
 54 الوالايت املتحدة األمريكية

 31 ابكستان
 24 اململكة املتحدة

 14 تونس
 11 ماليزاي
 8 كندا

 7 أسرتاليا
 7 فرنسا

 6 املغرب
 5 اجلزائر
 4 أملانيا
 4 ُعمان
 3 العراق
 3 سوراي
 2 الياابن

 1 البحرين
 1 السويد
 1 الصني
 1 إيطاليا

 1 بنغالديش
 1 تركيا

 1 روسيا االحتادية
 1 رومانيا
 1 كينيا
 1 نيبال

 1 نيوزيلندا
 1 هولندا

 935 اجملموع

 

٣٧
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 دولة احلصول على آخر مؤهلحسب )إانث(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الدولة
 325 اململكة العربية السعودية

 115 مصر
 51 األردن

 29 السودان
 18 اهلند

 9 ابكستان
 7 الوالايت املتحدة األمريكية

 5 اململكة املتحدة
 3 املغرب
 3 تونس
 2 ماليزاي
 1 إسبانيا
 1 أسرتاليا
 1 الكويت

 1 فرنسا
 1 كندا

 1 نيجرياي
 573 اجملموع

 

٣٨
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 نوع التعينيحسب  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد نوع التعيني

 777 )كادر أعضاء هيئة التدريس( وظيفة رمسية

 731 متعاقد

 1508 اجملموع
 

 

52%

48%

(كادر أعضاء هيئة التدريس)وظيفة رسمية  متعاقد

٣٩
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 نوع التعينيحسب )ذكور(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد نوع التعيني

 427 وظيفة رمسية )كادر أعضاء هيئة التدريس(

 508 متعاقد

 935 اجملموع
 

 

46%

54%

(كادر أعضاء هيئة التدريس)وظيفة رسمية  متعاقد

٤٠
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 نوع التعينيحسب )إانث(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد نوع التعيني

 223 وظيفة رمسية )كادر أعضاء هيئة التدريس(

 350 متعاقد

 573 اجملموع
 

 

39%

61%

(كادر أعضاء هيئة التدريس)وظيفة رسمية  متعاقد

٤١
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 الداينةسب ح أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الداينة

 1478 مسلم 

 6 نصراين
 2 هندوسي

 22 غري حمدد

 1508 اجملموع
 

 

98%

0%

0%
2%

مسلم  نصراني هندوسي غير محدد

٤٢
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الداينةسب )ذكور( ح أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الداينة

 915 مسلم 

 5 نصراين
 1 هندوسي

 14 غري حمدد

 935 اجملموع
 

 

مسلم 
98%

نصراني
1%

هندوسي
0% غير محدد

1%

مسلم  نصراني هندوسي غير محدد

٤٣
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 الداينةسب )إانث( ح أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الداينة

 563 مسلم 

 1 نصراين

 1 هندوسي

 8 غري حمدد

 573 اجملموع
 

 

مسلم 
98%

نصراني
0%

هندوسي
غير محدد0%

2%

مسلم  نصراني هندوسي غير محدد

٤٤
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 الكلية والقسم األكادميي التدريس حسبأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد الكلية/ القسم األكادميي

 15 السنة التحضريية للكليات العلمية

 15 السنة التحضريية لألقسام العلمية

 8 غري حمدد

 8 غري حمدد

 134 كلية الرتبية

 31 الرتبية اخلاصة

 8 الرتبية الفنية

 40 الرتبية وعلم النفس

 41 املناهج

 11 رايض األطفال

 3 غري حمدد

 64 كلية الشريعة والقانون

 64 القانون

 44 كلية الصيدلة

 44 الصيدلة

 85 كلية الطب

 85 الطب واجلراحة

 203 كلية العلوم

٤٥
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي

 40 األحياء

 94 الرايضيات

 35 الفيزايء

 34 الكيمياء

 263 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 24 إدارة األعمال

 137 الدراسات اإلسالمية

 1 القانون

 60 اللغة اإلجنليزية

 27 اللغة العربية

 14 احملاسبة

 101 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 30 التمريض

 16 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 50 اإلكلينيكيةعلوم املختربات 

 5 غري حمدد

 34 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت

 34 التمريض

 193 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

٤٦
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي

 31 احلاسب اآليل

 24 الدراسات اإلسالمية

 18 الرايضيات

 19 الفيزايء

 29 الكيمياء

 17 اللغة اإلجنليزية

 25 اللغة العربية

 27 رايض األطفال

 3 حمددغري 

 102 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 9 إدارة األعمال

 9 اإلعداد العام

 1 الرايضيات

 14 الفيزايء

 1 الكيمياء

 66 اللغة اإلجنليزية

 1 اللغة العربية

 1 غري حمدد

 6 كلية اجملتمع

٤٧
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي

 3 اإلدارة املالية

 2 احلاسب اآليل

 1 اللغة اإلجنليزية

 14 كلية اجملتمع ابلقرايت

 14 علوم املختربات الطبية

 2 كلية اجملتمع بطربجل

 2 اإلدارة املالية

 75 كلية اهلندسة

 42 اهلندسة الكهرابئية

 18 اهلندسة املدنية

 15 اهلندسة امليكانيكية

 47 كلية طب األسنان

 47 طب وجراحة الفم واألسنان

 118 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 88 واملعلوماتعلوم احلاسب 

 22 نظم احلاسب

 8 هندسة احلاسب اآليل والشبكات

 1508 اإلمجايل الكلي

 

٤٨
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 حسب الكلية والقسم األكادميي)ذكور(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 7 السنة التحضريية للكليات العلمية

 7 السنة التحضريية لألقسام العلمية

 7 حمددغري 

 7 غري حمدد

 71 كلية الرتبية

 17 الرتبية اخلاصة

 2 الرتبية الفنية

 22 الرتبية وعلم النفس

 28 املناهج

 2 غري حمدد

 50 كلية الشريعة والقانون

 50 القانون

 33 كلية الصيدلة

 33 الصيدلة

 69 كلية الطب

 69 الطب واجلراحة

 112 كلية العلوم

٤٩
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 21 األحياء

 51 الرايضيات

 23 الفيزايء

 17 الكيمياء

 146 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 19 إدارة األعمال

 75 الدراسات اإلسالمية

 1 القانون

 26 اللغة اإلجنليزية

 16 اللغة العربية

 9 احملاسبة

 59 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 6 التمريض

 11 العالج الطبيعي و التأهيل الصحي

 37 علوم املختربات اإلكلينيكية

 5 غري حمدد

 13 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت

 13 التمريض

٥٠
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 99 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 10 احلاسب اآليل

 18 الدراسات اإلسالمية

 7 الرايضيات

 14 الفيزايء

 15 الكيمياء

 9 اللغة اإلجنليزية

 19 اللغة العربية

 7 األطفالرايض 

 64 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 9 إدارة األعمال

 4 اإلعداد العام

 1 الرايضيات

 6 الفيزايء

 1 الكيمياء

 41 اللغة اإلجنليزية

 1 اللغة العربية

 1 غري حمدد

٥١
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 2 كلية اجملتمع

 1 اإلدارة املالية

 1 اللغة اإلجنليزية

 10 كلية اجملتمع ابلقرايت

 10 املختربات الطبيةعلوم 

 1 كلية اجملتمع بطربجل

 1 اإلدارة املالية

 75 كلية اهلندسة

 42 اهلندسة الكهرابئية

 18 اهلندسة املدنية

 15 اهلندسة امليكانيكية

 38 كلية طب األسنان

 38 طب وجراحة الفم واألسنان

 79 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 60 علوم احلاسب واملعلومات

 11 نظم احلاسب

 8 هندسة احلاسب اآليل والشبكات

 935 اإلمجايل الكلي

٥٢
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 حسب الكلية والقسم األكادميي)إانث(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 8 السنة التحضريية للكليات العلمية

 8 السنة التحضريية لألقسام العلمية

 1 غري حمدد

 1 غري حمدد

 63 كلية الرتبية

 14 الرتبية اخلاصة

 6 الرتبية الفنية

 18 الرتبية وعلم النفس

 13 املناهج

 11 رايض األطفال

 1 غري حمدد

 14 كلية الشريعة والقانون

 14 القانون

 11 كلية الصيدلة

 11 الصيدلة

 16 كلية الطب

 16 الطب واجلراحة

 91 كلية العلوم

 19 األحياء

 43 الرايضيات

٥٣
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 12 الفيزايء

 17 الكيمياء

 117 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 5 إدارة األعمال

 62 الدراسات اإلسالمية

 34 اللغة اإلجنليزية

 11 اللغة العربية

 5 احملاسبة

 42 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 24 التمريض

 5 العالج الطبيعي و التأهيل الصحي

 13 اإلكلينيكيةعلوم املختربات 

 21 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت

 21 التمريض

 94 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 21 احلاسب اآليل

 6 الدراسات اإلسالمية

 11 الرايضيات

 5 الفيزايء

 14 الكيمياء

 8 اللغة اإلجنليزية

 6 اللغة العربية

٥٤
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 20 رايض األطفال

 3 غري حمدد

 38 العلوم واآلداب بطربجلكلية 

 5 اإلعداد العام

 8 الفيزايء

 25 اللغة اإلجنليزية

 4 كلية اجملتمع

 2 اإلدارة املالية

 2 احلاسب اآليل

 4 كلية اجملتمع ابلقرايت

 4 علوم املختربات الطبية

 1 كلية اجملتمع بطربجل

 1 اإلدارة املالية

 9 كلية طب األسنان

 9 واألسنانطب وجراحة الفم 

 39 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 28 علوم احلاسب واملعلومات

 11 نظم احلاسب

 573 اإلمجايل الكلي

 

٥٥
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 إحصاءات عامة ألعضاء هيئة التدريس السعوديني
 ومن يف حكمهم

 

 

 

 

 

 

 

٥٦
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 ألعضاء هيئة التدريس السعوديني العدد الكلي

 العدد البيان
 777 ومن يف حكمهم التدريسالعدد الكلي ألعضاء هيئة 

 

 حسب اجلنسالسعوديني أعضاء هيئة التدريس  إمجايل عدد

 العدد اجلنس

 427 ذكر

 350 أنثى
 777 اجملموع

 

 

ذكر
55%

أنثى
45%

٥٧



 

 هـ6143/7143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 مقر العمل اجلغرايفحسب  السعوديني أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد املدينة

 649 مدينة سكاكا

 96 حمافظة القرايت

 32 مركز طربجل

 777 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
84%

محافظة القريات
12%

مركز طبرجل
4%

٥٨
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 مقر العمل اجلغرايفحسب )ذكور(  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد املدينة

 378 مدينة سكاكا

 36 حمافظة القرايت

 13 مركز طربجل

 427 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
89%

محافظة القريات
8%

مركز طبرجل
3%

٥٩
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 مقر العمل اجلغرايفحسب )إانث(  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد املدينة

 271 مدينة سكاكا

 60 حمافظة القرايت

 19 مركز طربجل

 350 اجملموع
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 الكلياتحسب  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد الكلية
 1 السنة التحضريية للكليات العلمية

 7 غري حمدد
 102 كلية الرتبية

 27 كلية الشريعة والقانون
 11 كلية الصيدلة

 31 كلية الطب
 129 كلية العلوم

 152 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية
 50 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 7 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت
 87 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت
 32 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 1 كلية اجملتمع
 2 كلية اجملتمع ابلقرايت

 42 كلية اهلندسة
 9 كلية طب األسنان

 87 كلية علوم احلاسب واملعلومات
 777 اجملموع

 

٦١
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13%
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4%

17%

20%
6%

1%

11%

4%

0%

0%
5%

1% 11%

السنة التحضيرية للكليات العلمية غير محدد كلية التربية

كلية الشريعة والقانون كلية الصيدلة كلية الطب

كلية العلوم كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات كلية العلوم واآلداب بالقريات كلية العلوم واآلداب بطبرجل

كلية المجتمع كلية المجتمع بالقريات كلية الهندسة

كلية طب األسنان كلية علوم الحاسب والمعلومات

٦٢
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 الكلياتحسب )ذكور(  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد الكلية
 1 السنة التحضريية للكليات العلمية

 6 حمددغري 
 54 كلية الرتبية

 21 كلية الشريعة والقانون
 10 كلية الصيدلة

 27 كلية الطب
 61 كلية العلوم

 64 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية
 29 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 1 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت
 33 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 13 واآلداب بطربجلكلية العلوم 
 2 كلية اجملتمع ابلقرايت

 42 كلية اهلندسة
 9 كلية طب األسنان

 54 كلية علوم احلاسب واملعلومات
 427 اجملموع

 

 

0% 1%

13%
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6%

14%
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3%

0%

10%

2% 13%

السنة التحضيرية للكليات العلمية

غير محدد

كلية التربية

كلية الشريعة والقانون

كلية الصيدلة

كلية الطب

كلية العلوم

كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات

كلية العلوم واآلداب بالقريات

كلية العلوم واآلداب بطبرجل

٦٣
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 الكلياتحسب )إانث(  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد الكلية
 1 غري حمدد

 48 كلية الرتبية
 6 الشريعة والقانونكلية 

 1 كلية الصيدلة
 4 كلية الطب
 68 كلية العلوم

 88 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية
 21 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 6 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت
 54 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت
 19 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 1 كلية اجملتمع
 33 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 350 اجملموع
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كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات

كلية العلوم واآلداب بالقريات

كلية العلوم واآلداب بطبرجل

كلية المجتمع

٦٤
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 املرتبة العلميةحسب  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد املرتبة العلمية
 1 أستاذ

 12 شاركأستاذ م
 86 ساعدأستاذ م
 183 حماضر
 478 معيد

 8 مستوى خامس –مدرس 
 9 مستوى سادس –مدرس 

 777 اجملموع
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 املرتبة العلميةحسب )ذكور(  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد املرتبة العلمية
 1 ذأستا

 12 شاركأستاذ م
 56 ساعدأستاذ م
 124 حماضر
 224 معيد

 5 مستوى خامس –مدرس 
 5 مستوى سادس –مدرس 

 427 اجملموع
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 املرتبة العلميةحسب )إانث(  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد املرتبة العلمية
 30 ساعدأستاذ م
 59 حماضر
 254 معيد

 3 مستوى خامس –مدرس 
 4 مستوى سادس –مدرس 

 350 اجملموع
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 العلمياملؤهل حسب  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد املؤهل العلمي

 76 دكتوراه

 182 ماجستري

 4 زمالة

 515 بكالوريوس

 777 اجملموع
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 املؤهل العلميحسب )ذكور(  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد املؤهل العلمي
 52 دكتوراه

 122 ماجستري
 4 زمالة

 249 بكالوريوس
 427 اجملموع
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 املؤهل العلميحسب )إانث(  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد املؤهل العلمي

 24 دكتوراه

 60 ماجستري

 266 بكالوريوس

 350 اجملموع
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 دولة احلصول على آخر مؤهلحسب  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد الدولة
 638 اململكة العربية السعودية

 59 الوالايت املتحدة األمريكية
 29 األردن

 21 اململكة املتحدة
 8 ماليزاي

 7 أسرتاليا
 4 ُعمان
 4 كندا

 3 ابكستان
 1 البحرين
 1 الكويت

 1 مصر
 1 نيوزيلندا

 777 اجملموع
 

 

أستراليا
1%

األردن
4%

البحرين
الكويت0%

0%

المملكة العربية السعودية
82%

المملكة المتحدة
3%

الواليات المتحدة األمريكية
8%

باكستان
0% ُعمان

0%

كندا
1%

ماليزيا
1%

مصر
0%

نيوزيلندا
0%

أستراليا األردن البحرين الكويت المملكة العربية السعودية

المملكة المتحدة الواليات المتحدة األمريكية باكستان ُعمان كندا

ماليزيا مصر نيوزيلندا

٧١



 

 هـ6143/7143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 دولة احلصول على آخر مؤهلحسب )ذكور(  السعودينيالتدريس أعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد الدولة
 313 اململكة العربية السعودية

 53 الوالايت املتحدة األمريكية
 17 األردن

 17 اململكة املتحدة
 7 ماليزاي

 6 أسرتاليا
 4 ُعمان
 4 كندا

 3 ابكستان
 1 البحرين

 1 مصر
 1 نيوزيلندا

 427 اجملموع
 

 

أستراليا
1%

األردن
4%

البحرين
0%

المملكة العربية السعودية
73%

المملكة المتحدة
4%

الواليات المتحدة األمريكية
13%

باكستان
1%

ُعمان
1%

كندا
1%

ماليزيا
2%

مصر
0% نيوزيلندا

0%

أستراليا األردن البحرين المملكة العربية السعودية

المملكة المتحدة الواليات المتحدة األمريكية باكستان ُعمان

كندا ماليزيا مصر نيوزيلندا

٧٢
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 دولة احلصول على آخر مؤهلحسب )إانث(  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد الدولة
 325 اململكة العربية السعودية

 12 األردن
 6 الوالايت املتحدة األمريكية

 4 اململكة املتحدة
 1 أسرتاليا
 1 الكويت

 1 ماليزاي
 350 اجملموع

 

 

أستراليا
األردن0%

4%

الكويت
0%

ةالمملكة العربية السعودي
93%

المملكة المتحدة
1%

ةالواليات المتحدة األمريكي
2%

ماليزيا
0%
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 حسب الكلية والقسم األكادمييالسعوديني  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الكلية/القسم األكادميي
 1 السنة التحضريية للكليات العلمية

 1 السنة التحضريية لألقسام العلمية

 7 غري حمدد

 7 غري حمدد

 102 كلية الرتبية

 28 الرتبية اخلاصة

 6 الرتبية الفنية

 24 وعلم النفسالرتبية 

 36 املناهج

 7 رايض األطفال

 1 غري حمدد

 27 كلية الشريعة والقانون

 27 القانون

 11 كلية الصيدلة

 11 الصيدلة

 31 كلية الطب

 31 الطب واجلراحة

٧٤
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 العدد الكلية/القسم األكادميي
 129 كلية العلوم

 28 األحياء

 55 الرايضيات

 28 الفيزايء

 18 الكيمياء

 152 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 11 إدارة األعمال

 74 الدراسات اإلسالمية

 1 القانون

 47 اللغة اإلجنليزية

 15 اللغة العربية

 4 احملاسبة

 50 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 16 التمريض

 8 العالج الطبيعي و التأهيل الصحي

 21 علوم املختربات اإلكلينيكية

 5 غري حمدد

 7 التطبيقية ابلقرايتكلية العلوم الطبية 

٧٥
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 العدد الكلية/القسم األكادميي
 7 التمريض

 87 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 24 احلاسب اآليل

 11 الدراسات اإلسالمية

 10 الرايضيات

 5 الفيزايء

 12 الكيمياء

 5 اللغة اإلجنليزية

 8 اللغة العربية

 10 رايض األطفال

 2 غري حمدد

 32 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 3 إدارة األعمال

 4 اإلعداد العام

 1 الرايضيات

 7 الفيزايء

 16 اللغة اإلجنليزية

 1 غري حمدد

٧٦
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 العدد الكلية/القسم األكادميي
 1 كلية اجملتمع

 1 اإلدارة املالية

 2 كلية اجملتمع ابلقرايت

 2 علوم املختربات الطبية

 42 كلية اهلندسة

 28 اهلندسة الكهرابئية

 10 اهلندسة املدنية

 4 اهلندسة امليكانيكية

 9 األسنانكلية طب 

 9 طب وجراحة الفم واألسنان

 87 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 65 علوم احلاسب واملعلومات

 18 نظم احلاسب

 4 هندسة احلاسب اآليل والشبكات

 777 اإلمجايل الكلي

 

 

 

٧٧
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 حسب الكلية والقسم األكادمييالسعوديني )ذكور(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد األكادمييالكلية/ القسم 
 1 السنة التحضريية للكليات العلمية

 1 السنة التحضريية لألقسام العلمية

 6 غري حمدد

 6 غري حمدد

 54 كلية الرتبية

 15 الرتبية اخلاصة

 1 الرتبية الفنية

 14 الرتبية وعلم النفس

 23 املناهج

 1 غري حمدد

 21 كلية الشريعة والقانون

 21 القانون

 10 الصيدلةكلية 

 10 الصيدلة

 27 كلية الطب

 27 الطب واجلراحة

 61 كلية العلوم

 12 األحياء

 24 الرايضيات

 18 الفيزايء

 7 الكيمياء

٧٨
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 العدد األكادمييالكلية/ القسم 
 64 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 7 إدارة األعمال

 30 الدراسات اإلسالمية

 1 القانون

 16 اللغة اإلجنليزية

 8 اللغة العربية

 2 احملاسبة

 29 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 4 التمريض

 5 العالج الطبيعي و التأهيل الصحي

 15 علوم املختربات اإلكلينيكية

 5 غري حمدد

 1 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت

 1 التمريض

 33 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 6 احلاسب اآليل

 9 الدراسات اإلسالمية

 2 الرايضيات

 2 الفيزايء

 3 الكيمياء

 3 اللغة اإلجنليزية

 5 اللغة العربية

 3 رايض األطفال

٧٩
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 العدد األكادمييالكلية/ القسم 
 13 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 3 إدارة األعمال

 2 اإلعداد العام

 1 الرايضيات

 6 اللغة اإلجنليزية

 1 غري حمدد

 2 كلية اجملتمع ابلقرايت

 2 علوم املختربات الطبية

 42 اهلندسةكلية 

 28 اهلندسة الكهرابئية

 10 اهلندسة املدنية

 4 اهلندسة امليكانيكية

 9 كلية طب األسنان

 9 طب وجراحة الفم واألسنان

 54 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 42 علوم احلاسب واملعلومات

 8 نظم احلاسب

 4 هندسة احلاسب اآليل والشبكات

 427 اإلمجايل الكلي

 

 

 

٨٠



 

 هـ6143/7143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 حسب الكلية والقسم األكادمييالسعوديني )إانث(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 1 غري حمدد

 1 غري حمدد

 48 كلية الرتبية

 13 الرتبية اخلاصة

 5 الرتبية الفنية

 10 الرتبية وعلم النفس

 13 املناهج

 7 رايض األطفال

 6 كلية الشريعة والقانون

 6 القانون

 1 كلية الصيدلة

 1 الصيدلة

 4 كلية الطب

 4 الطب واجلراحة

 68 كلية العلوم

 16 األحياء

 31 الرايضيات

٨١
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 10 الفيزايء

 11 الكيمياء

 88 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 4 إدارة األعمال

 44 الدراسات اإلسالمية

 31 اللغة اإلجنليزية

 7 اللغة العربية

 2 احملاسبة

 21 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 12 التمريض

 3 العالج الطبيعي و التأهيل الصحي

 6 علوم املختربات اإلكلينيكية

 6 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت

 6 التمريض

 54 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 18 احلاسب اآليل

 2 الدراسات اإلسالمية

 8 الرايضيات

٨٢
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 3 الفيزايء

 9 الكيمياء

 2 اللغة اإلجنليزية

 3 اللغة العربية

 7 رايض األطفال

 2 غري حمدد

 19 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 2 اإلعداد العام

 7 الفيزايء

 10 اللغة اإلجنليزية

 1 كلية اجملتمع

 1 اإلدارة املالية

 33 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 23 واملعلوماتعلوم احلاسب 

 10 نظم احلاسب

 350 اإلمجايل الكلي
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 :الثايناجلزء 
  اإلدارات والعمادات املساندة بياانت -

  املوظفني اإلداريني والفنينيإحصاءات  -
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 اإلدارات والعمادات املساندة يف اجلامعة:
 اإلدارة العامة/ العمادة املساندة تسلسل

 العامة جمللس اجلامعةاألمانة   .1
 مكتب معايل مدير اجلامعة  .2
 اجلامعةوكالة   .3
 اجلامعة للشؤون التعليمية وكالة  .4
 اجلامعة للجودة والتطوير وكالة  .5
 اجلامعة للدراسات العليا للبحث العلمي وكالة  .6
 والتسجيل القبول عمادة  .7
 الطالب شؤون عمادة  .8
 املكتبات شؤون عمادة  .9

 التحضريية السنة عمادة  .10
 العليا الدراسات عمادة  .11
 العلمي البحث عمادة  .12
 األكادميي واالعتماد اجلودة عمادة  .13
 بعد عن والتعليم اإللكرتوين التعلم عمادة  .14
 املستمر والتعليم اجملتمع خدمة عمادة  .15
 واملوظفني التدريس هيئة أعضاء شؤون عمادة  .16
 والتدريب االستشارية والدراسات البحوث معهد  .17
 والطاليب األكادميي اإلرشاد مركز  .18
 اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية  .19
 اإلدارة العامة للمشاريع والصيانة  .20
 اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واملشاريع التقنية  .21
 إدارة التخطيط وامليزانية  .22
 إدارة العالقات العامة واإلعالم اجلامعي  .23
 اإلدارة القانونية  .24
 إدارة املتابعة  .25
 املراقب املايل  .26
 إدارة فرع اجلامعة ابلقرايت وطربجل  .27

٨٥
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إحصاءات عامة للموظفني اإلداريني والفنيني 
 ابجلامعة
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 والفنيني اإلداريني للموظفني العدد الكلي

 العدد البيان
 911 والفنيني اإلداريني للموظفنيالعدد الكلي 

 

 حسب اجلنس اإلداريني والفنينياملوظفني  إمجايل عدد

 العدد اجلنس
 544 ذكر
 367 أنثى

 911 اجملموع
 

 

ذكر
60%

أنثى
40%
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 مقر العمل اجلغرايفحسب  املوظفني اإلداريني والفنيني إمجايل عدد

 العدد املدينة

 672 مدينة سكاكا

 36 حمافظة دومة اجلندل

 162 حمافظة القرايت

 41 مركز طربجل

 911 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
74%

محافظة دومة الجندل
4%

محافظة القريات
18%

مركز طبرجل
4%
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 مقر العمل اجلغرايفحسب )ذكور(  املوظفني اإلداريني والفنيني إمجايل عدد

 العدد املدينة

 454 مدينة سكاكا

 4 حمافظة دومة اجلندل

 61 حمافظة القرايت

 25 مركز طربجل

 544 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
83%

محافظة دومة الجندل
1%

محافظة القريات
11%

مركز طبرجل
5%
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 مقر العمل اجلغرايفحسب )إانث(  املوظفني اإلداريني والفنيني إمجايل عدد

 العدد املدينة

 218 مدينة سكاكا

 32 حمافظة دومة اجلندل

 101 حمافظة القرايت

 16 مركز طربجل

 367 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
59%

محافظة دومة الجندل
9%

محافظة القريات
28%

مركز طبرجل
4%

٩٠
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 الوظيفيةاملرتبة حسب  املوظفني اإلداريني والفنيني إمجايل عدد

 العدد املرتبة الوظيفية
 1 املمتازةاملرتبة  -وظيفة رمسية 

 2 املرتبة الثانية عشر -وظيفة رمسية 

 2 املرتبة احلادية عشر -وظيفة رمسية 

 8 املرتبة العاشرة -وظيفة رمسية 

 27 املرتبة التاسعة -وظيفة رمسية 

 76 املرتبة الثامنة -وظيفة رمسية 

 157 املرتبة السابعة -وظيفة رمسية 

 251 السادسة املرتبة -وظيفة رمسية 

 123 املرتبة اخلامسة -وظيفة رمسية 

 85 املرتبة الرابعة -وظيفة رمسية 

 33 املرتبة الثالثة -وظيفة رمسية 

 23 املرتبة الثانية -وظيفة رمسية 

 7 املرتبة األوىل -وظيفة رمسية 

 1 صيديل –وظائف صحية 

 4 طبيب اختصاصي –وظائف صحية 

 33 فين –وظائف صحية 

 3 مساعد صحي أ –وظائف صحية 

 9 فئة أ –بند العمال 

 1 فئة ب –بند العمال 

 2 فئة ج –بند العمال 

 5 فئة د –بند العمال 

 1 31الدرجة  –مستخدم 

 10 32الدرجة  –مستخدم 

 47 33الدرجة  –مستخدم 

 911 اجملموع

٩١
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 الوظيفيةاملرتبة حسب )ذكور(  املوظفني اإلداريني والفنيني إمجايل عدد

 العدد املرتبة الوظيفية
 1 املمتازةاملرتبة  -وظيفة رمسية 

 2 املرتبة الثانية عشر -وظيفة رمسية 

 2 املرتبة احلادية عشر -وظيفة رمسية 

 8 املرتبة العاشرة -وظيفة رمسية 

 17 املرتبة التاسعة -وظيفة رمسية 

 44 الثامنة املرتبة -وظيفة رمسية 

 84 املرتبة السابعة -وظيفة رمسية 

 137 املرتبة السادسة -وظيفة رمسية 

 84 املرتبة اخلامسة -وظيفة رمسية 

 66 املرتبة الرابعة -وظيفة رمسية 

 18 املرتبة الثالثة -وظيفة رمسية 

 12 املرتبة الثانية -وظيفة رمسية 

 5 املرتبة األوىل -وظيفة رمسية 

 17 فين –صحية وظائف 

 3 مساعد صحي أ –وظائف صحية 

 2 فئة أ –بند العمال 

 1 فئة ب –بند العمال 

 2 فئة ج –بند العمال 

 5 فئة د –بند العمال 

 1 31الدرجة  –مستخدم 

 3 32الدرجة  –مستخدم 

 30 33الدرجة  –مستخدم 

 544 اجملموع

٩٢
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 الوظيفيةاملرتبة حسب )إانث(  والفنيني املوظفني اإلداريني إمجايل عدد

 العدد املرتبة الوظيفية
 10 املرتبة التاسعة -وظيفة رمسية 

 32 املرتبة الثامنة -وظيفة رمسية 

 73 املرتبة السابعة -وظيفة رمسية 

 114 املرتبة السادسة -وظيفة رمسية 

 39 املرتبة اخلامسة -وظيفة رمسية 

 19 الرابعة املرتبة -وظيفة رمسية 

 15 املرتبة الثالثة -وظيفة رمسية 

 11 املرتبة الثانية -وظيفة رمسية 

 2 املرتبة األوىل -وظيفة رمسية 

 1 صيديل –وظائف صحية 

 4 طبيب اختصاصي –وظائف صحية 

 16 فين –وظائف صحية 

 7 فئة أ –بند العمال 

 7 32الدرجة  –مستخدم 

 17 33الدرجة  –مستخدم 

 367 اجملموع
 

٩٣
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 املؤهل العلميحسب  املوظفني اإلداريني والفنيني إمجايل عدد

 العدد املؤهل العلمي
 1 دكتوراه

 16 ماجستري
 1 دبلوم عايل
 332 بكالوريوس

 172 دبلوم
 389 اثنوية أو أقل

 911 اجملموع
 

 

دكتوراه
0%

ماجستير
2%

دبلوم عالي
0%

بكالوريوس
36%

دبلوم
19%

ثانوية أو أقل
43%

٩٤
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 املؤهل العلميحسب )ذكور(  والفنينياملوظفني اإلداريني  إمجايل عدد

 العدد املؤهل العلمي
 1 دكتوراه

 14 ماجستري
 140 بكالوريوس

 124 دبلوم
 265 اثنوية أو أقل

 544 اجملموع
 

 

دكتوراه
0% ماجستير

2%

بكالوريوس
26%

دبلوم
23%

ثانوية أو أقل
49%

٩٥
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 املؤهل العلميحسب )إانث(  املوظفني اإلداريني والفنيني إمجايل عدد

 العدد املؤهل العلمي
 2 ماجستري

 1 عايل دبلوم
 192 بكالوريوس

 48 دبلوم
 124 اثنوية أو أقل

 367 اجملموع
 

 

ماجستير
1%

دبلوم عالي
0%

بكالوريوس
52%

دبلوم
13%

ثانوية أو أقل
34%

٩٦
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 :الثالثاجلزء 
 الطالبإحصاءات  -

 

يف الفصل حمل التقرير هـ 1436/1437* مالحظة: الطالب املقيدين للعام 
صي  د مت ختقو  نفس الفصلخالل  من خترجوايشملون الدراسي األول والثاين 

 الرابع من هذا التقرير للخرجيني خالل العام الدراسي حمل التقرير. اجلزء
 

 

٩٧
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 إحصاءات عامة لطالب اجلامعة
 الفصل الثاين( –)الفصل األول 

 

 

 

 

 

 

 

٩٨
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 الفصل األول -طالب اجلامعة 

 

 

 

 

 

 

 

٩٩
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 الفصل األول لطالب العدد الكلي

 العدد البيان
 27834 للطالبالعدد الكلي 

 

 اجلنسحسب  الفصل األولطالب  إمجايل عدد

 العدد اجلنس
 12639 ذكر
 15195 أنثى

 27834 اجملموع
 

 

ذكر
45%

أنثى
55%

١٠٠



 

 هـ6143/7143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 نوع الدراسةحسب  طالب الفصل األول إمجايل عدد

 العدد نوع الدراسة

 24993 انتظام كلي

 2244 انتساب

 423 تعليم موازي

 174 غري مقيد

 27834 اجملموع
 

 

انتظام كلي
90%

انتساب
8%

تعليم موازي
1%

غير مقيد
1%

١٠١
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 نوع الدراسةحسب )ذكور( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد نوع الدراسة

 10348 انتظام كلي

 1862 انتساب

 311 تعليم موازي

 118 غري مقيد

 12639 اجملموع
 

 

انتظام كلي
82%

انتساب
15%

تعليم موازي
2% غير مقيد

1%

١٠٢
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 نوع الدراسةحسب )إانث( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد نوع الدراسة

 14645 انتظام كلي

 382 انتساب

 112 تعليم موازي

 56 غري مقيد

 15195 اجملموع
 

 

انتظام كلي
96%

انتساب
3%

تعليم موازي
1% غير مقيد

0%

١٠٣
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 اجلنسيةحسب  طالب الفصل األول إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 27556 السعودية العربية اململكة
 88 سوراي

 52 األردن
 46 اليمن

 28 السودان
 28 مصر

 12 فلسطني
 11 (بدون) انزحة قبائل

 4 ابكستان
 2 أفغانستان

 2 اجلزائر
 2 املغرب

 1 أسرتاليا
 1 الصومال

 1 العراق
 27834 اجملموع

 

١٠٤
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 اجلنسيةحسب )ذكور( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 12511 السعودية العربية اململكة

 34 سوراي

 21 اليمن

 19 السودان

 18 األردن

 13 مصر

 7 فلسطني

 7 (بدون) انزحة قبائل

 3 ابكستان

 2 اجلزائر

 2 املغرب

 1 الصومال

 1 العراق

 12639 اجملموع
 

١٠٥
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 اجلنسيةحسب )إانث( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 15045 السعودية العربية اململكة

 54 سوراي

 34 األردن

 25 اليمن

 15 مصر

 9 السودان

 5 فلسطني

 4 (بدون) انزحة قبائل

 2 أفغانستان

 1 أسرتاليا

 1 ابكستان

 15195 اجملموع

 

١٠٦
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 نوع الشهادة الثانويةحسب  طالب الفصل األول إمجايل عدد

 العدد نوع الشهادة الثانوية
 32 جتاري

 605 القرآن حتفيظ

 5 تطبيقي

 7695 اديب/شرعي

 19494 علمي/طبيعي

 3 النور معاهد

 27834 اجملموع
 

 

تجاري
0%

تحفيظ القرآن
2% تطبيقي

0%

ادبي/شرعي
28%

علمي/طبيعي
70%

معاهد النور
0%

١٠٧
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 نوع الشهادة الثانويةحسب )ذكور( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد نوع الشهادة الثانوية
 26 جتاري

 97 القرآن حتفيظ

 1 تطبيقي

 1674 اديب/شرعي

 10841 علمي/طبيعي

 12639 اجملموع
 

 

تجاري
0%

تحفيظ القرآن
1%

تطبيقي
0%

ادبي/شرعي
13%

علمي/طبيعي
86%

١٠٨
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 نوع الشهادة الثانويةحسب )إانث( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد نوع الشهادة الثانوية
 6 جتاري

 508 القرآن حتفيظ

 4 تطبيقي

 6021 اديب/شرعي

 8653 علمي/طبيعي

 3 النور معاهد

 15195 اجملموع
 

 

تجاري
0%

تحفيظ القرآن
3% تطبيقي

0%

ادبي/شرعي
40%

علمي/طبيعي
57%

معاهد النور
0%

١٠٩
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 مصدر الشهادة الثانويةحسب  طالب الفصل األول إمجايل عدد

 العدد الشهادة الثانويةمصدر 

 24731 سكاكا مدينة
 1374 عرعر مدينة

 751 حائل مدينة
 238 املنورة املدينة اإلدارية املنطقة

 180 املنورة املدينة مدينة
 147 الرايض مدينة

 146 تبوك مدينة
 100 الشرقية اإلدارية املنطقة

 57 بريدة مدينة
 51 الباطن حفر حمافظة

 27 جازان مدينة
 19 مشيط مخيس حمافظة

 5 الباحة مدينة
 5 جنران مدينة

 3 عسري اإلدارية املنطقة
 27834 اجملموع

 

١١٠
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 مصدر الشهادة الثانويةحسب )ذكور( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد مصدر الشهادة الثانوية

 10255 سكاكا مدينة
 970 عرعر مدينة

 723 حائل مدينة
 194 املنورة املدينة اإلدارية املنطقة

 131 املنورة املدينة مدينة
 101 الرايض مدينة

 77 تبوك مدينة
 50 بريدة مدينة

 49 الشرقية اإلدارية املنطقة
 45 الباطن حفر حمافظة

 20 جازان مدينة
 15 مشيط مخيس حمافظة

 3 عسري اإلدارية املنطقة
 3 الباحة مدينة

 3 جنران مدينة
 12639 اجملموع

 

١١١
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 مصدر الشهادة الثانويةحسب )إانث( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد مصدر الشهادة الثانوية

 14476 سكاكا مدينة

 404 عرعر مدينة

 69 تبوك مدينة

 51 الشرقية اإلدارية املنطقة

 49 املنورة املدينة مدينة

 46 الرايض مدينة

 44 املنورة املدينة اإلدارية املنطقة

 28 حائل مدينة

 7 جازان مدينة

 7 بريدة مدينة

 6 الباطن حفر حمافظة

 4 مشيط مخيس حمافظة

 2 الباحة مدينة

 2 جنران مدينة

 15195 اجملموع
 

١١٢
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 مقر الدراسة اجلغرايفحسب  طالب الفصل األول إمجايل عدد

 العدد املدينة

 17979 سكاكامدينة 

 370 حمافظة دومة اجلندل

 6314 حمافظة القرايت

 3171 مركز طربجل

 27834 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
65%

محافظة دومة الجندل
1%

محافظة القريات
23%

مركز طبرجل
11%

١١٣
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 مقر الدراسة اجلغرايفحسب )ذكور( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد املدينة

 10007 مدينة سكاكا

 1723 حمافظة القرايت

 909 مركز طربجل

 12639 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
79%

محافظة القريات
14%

مركز طبرجل
7%

١١٤
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 مقر الدراسة اجلغرايف حسب )إانث(طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد املدينة

 7972 مدينة سكاكا

 370 حمافظة دومة اجلندل

 4591 حمافظة القرايت

 2262 مركز طربجل

 15195 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
53%

محافظة دومة الجندل
2%

محافظة القريات
30%

مركز طبرجل
15%

١١٥
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 االلتحاقسنة حسب  طالب الفصل األول إمجايل عدد

 العدد سنة االلتحاق
1430 598 
1431 1563 
1432 3247 
1433 4945 
1434 5076 
1435 5634 
1436 6771 

 27834 اجملموع
 

 

1430
2%

1431
6%

1432
12%

1433
18%

1434
18%

1435
20%

1436
24%

١١٦
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 سنة االلتحاقحسب )ذكور( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد سنة االلتحاق
1430 260 
1431 877 
1432 1575 
1433 2195 
1434 1996 
1435 2358 
1436 3378 

 12639 اجملموع
 

 

1430
2%

1431
7%

1432
12%

1433
17%

1434
16%

1435
19%

1436
27%

١١٧
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 سنة االلتحاقحسب ( إانث)طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد سنة االلتحاق
1430 338 
1431 686 
1432 1672 
1433 2750 
1434 3080 
1435 3276 
1436 3393 

 15195 اجملموع
 

 

1430
2%

1431
5%

1432
11%

1433
18%

1434
20%

1435
22%

1436
22%

١١٨
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الكليةحسب  طالب الفصل األول عددإمجايل 

 العدد الكلية
 1208 العلمية للكليات التحضريية السنة
 167 رايتابلق العلمية للكليات التحضريية السنة
 2360 الرتبية كلية
 1341 والقانون الشريعة كلية
 436 الصيدلة كلية
 324 الطب كلية
 1549 العلوم كلية
 8092 واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية
 1057 التطبيقية الطبية العلوم كلية
 328 ابلقرايت التطبيقية الطبية العلوم كلية
 5550 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية
 2995 بطربجل واآلداب العلوم كلية
 222 اجملتمع كلية
 269 ابلقرايت اجملتمع كلية
 176 بطربجل اجملتمع كلية
 692 اهلندسة كلية
 153 األسنان طب كلية
 915 واملعلومات احلاسب علوم كلية

 27834 اجملموع

١١٩
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الكليةحسب )ذكور( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد الكلية
 679 العلمية للكليات التحضريية السنة
 76 رايتابلق العلمية للكليات التحضريية السنة
 600 الرتبية كلية
 889 والقانون الشريعة كلية
 272 الصيدلة كلية
 258 الطب كلية
 867 العلوم كلية
 4750 واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية
 400 التطبيقية الطبية العلوم كلية
 60 ابلقرايت التطبيقية الطبية العلوم كلية
 1434 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية
 822 بطربجل واآلداب العلوم كلية
 94 اجملتمع كلية
 153 ابلقرايت اجملتمع كلية
 87 بطربجل اجملتمع كلية
 692 اهلندسة كلية
 153 األسنان طب كلية
 353 واملعلومات احلاسب علوم كلية

 12639 اجملموع

١٢٠
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الكليةحسب )إانث( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد الكلية

 529 العلمية للكليات التحضريية السنة
 91 رايتابلق العلمية للكليات التحضريية السنة

 1760 الرتبية كلية
 452 والقانون الشريعة كلية

 164 الصيدلة كلية
 66 الطب كلية

 682 العلوم كلية
 3342 واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية

 657 التطبيقية الطبية العلوم كلية
 268 ابلقرايت التطبيقية الطبية العلوم كلية

 4116 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية
 2173 بطربجل واآلداب العلوم كلية

 128 اجملتمع كلية
 116 ابلقرايت اجملتمع كلية

 89 بطربجل اجملتمع كلية
 562 واملعلومات احلاسب علوم كلية

 15195 اجملموع

١٢١
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 العلمية املستهدفةالدرجة حسب  طالب الفصل األول إمجايل عدد

 العدد الدرجة العلمية املستهدفة

 40 ماجستري

 27125 بكالوريوس

 669 دبلوم

 27834 اجملموع

 

 

ماجستير
0%

بكالوريوس
98%

دبلوم
2%

١٢٢
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 الدرجة العلمية املستهدفةحسب )ذكور( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد الدرجة العلمية املستهدفة

 21 ماجستري

 12284 بكالوريوس

 334 دبلوم

 12639 اجملموع

 

 

ماجستير
0%

بكالوريوس
97%

دبلوم
3%

١٢٣
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 الدرجة العلمية املستهدفةحسب )إانث( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد الدرجة العلمية املستهدفة

 19 ماجستري

 14841 بكالوريوس

 335 دبلوم

 15195 اجملموع

 

 

ماجستير
0%

بكالوريوس
98%

دبلوم
2%

١٢٤
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الوضع العامحسب  طالب الفصل األول إمجايل عدد

 العدد الوضع العام

 1 متوىف
 15 مفصول لسبب إداري

 27660 مقيد
 158 منسحب

 27834 اجملموع
 

 

متوفى
0%

مطوي القيد
0%

مقيد
99%

منسحب
1%

١٢٥
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 الوضع العامحسب )ذكور( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد الوضع العام

 1 متوىف
 7 مفصول لسبب إداري

 12521 مقيد
 110 منسحب

 12639 اجملموع
 

 

متوفى
0%

مفصول لسبب إداري
0%

مقيد
99%

منسحب
1%

١٢٦
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 الوضع العامحسب )إانث( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد الوضع العام
 8 مفصول لسبب إداري

 15139 مقيد
 48 منسحب

 15195 اجملموع
 

 

مفصول لسبب إداري
0%

مقيد
100%

منسحب
0%

١٢٧
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 حالة التسجيلحسب  طالب الفصل األول إمجايل عدد

 العدد حالة التسجيل

 3 أخرى
 174 مقيد غري

 27062 مسجل
 443 معتذر

 152 مؤجل
 27834 اجملموع

 

 

أخرى
0%

غير مقيد
1%

مسجل
97%

معتذر
2%

مؤجل
0%

١٢٨
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 حالة التسجيلحسب )ذكور( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد حالة التسجيل

 2 أخرى
 118 غري مقيد

 12234 مسجل
 223 معتذر

 62 مؤجل
 12639 اجملموع

 

 

أخرى
0%

غير مقيد
1%

مسجل
97%

معتذر
2%

مؤجل
0%

١٢٩
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 التسجيلحالة حسب )إانث( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد حالة التسجيل

 1 أخرى
 56 غري مقيد

 14828 مسجل
 220 معتذر

 90 مؤجل
 15195 اجملموع

 

 

أخرى
0%

غير مقيد
0%

مسجل
98%

معتذر
1%

مؤجل
1%

١٣٠
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 التحويل من جهة أخرىحسب  طالب الفصل األول إمجايل عدد

 العدد التحويل

 27360 غري حمول من جهة تعليمية أخرى
 474 حمول من جهة تعليمية أخرى

 27834 اجملموع
 

 

غير محول من جهة تعليمية
أخرى

98%

محول من جهة تعليمية 
أخرى

2%

١٣١
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 التحويل من جهة أخرىحسب )ذكور( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد التحويل

 12327 غري حمول من جهة تعليمية أخرى
 312 حمول من جهة تعليمية أخرى

 12639 اجملموع
 

 

غير محول من جهة تعليمية
أخرى

98%

محول من جهة تعليمية 
أخرى

2%

١٣٢
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 أخرىالتحويل من جهة حسب )إانث( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد التحويل

 15033 غري حمول من جهة تعليمية أخرى
 162 حمول من جهة تعليمية أخرى

 15195 اجملموع
 

 

غير محول من جهة تعليمية
أخرى

99%

محول من جهة تعليمية 
أخرى

1%

١٣٣
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 اجلنسيةحسب طالب املنح للفصل األول  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 88 سوراي

 52 األردن

 46 اليمن

 28 السودان

 28 مصر

 12 فلسطني

 11 (بدون) انزحة قبائل

 4 ابكستان

 2 أفغانستان

 2 اجلزائر

 2 املغرب

 1 أسرتاليا

 1 الصومال

 1 العراق

 278 اجملموع
 

١٣٤
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 اجلنسيةحسب )ذكور(  للفصل األول طالب املنح إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 34 سوراي

 21 اليمن

 19 السودان

 18 األردن

 13 مصر

 7 فلسطني

 7 (بدون) انزحة قبائل

 3 ابكستان

 2 اجلزائر

 2 املغرب

 1 الصومال

 1 العراق

 128 اجملموع

 

١٣٥
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 اجلنسيةحسب )إانث( للفصل األول طالب املنح  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 54 سوراي

 34 األردن

 25 اليمن

 15 مصر

 9 السودان

 5 فلسطني

 4 (بدون) انزحة قبائل

 2 أفغانستان

 1 أسرتاليا

 1 ابكستان

 150 اجملموع
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 الكلية والتخصصحسب  طالب الفصل األول إمجايل عدد

 العدد الكلية/ التخصص
 1208 السنة التحضريية للكليات العلمية

 1208 السنة التحضريية

 167 السنة التحضريية للكليات العلمية ابلقرايت

 167 السنة التحضريية

 2360 الرتبيةكلية 

 155 االضطراابت السلوكية والتوحد

 426 التخلف العقلي تربوي

 447 الرتبية اخلاصة

 2 احلاسب اآليل

 5 الدراسات اإلسالمية

 3 اللغة اإلجنليزية

 2 اللغة العربية

 30 املناهج العامة

 1 دراسات قرآنية

 1048 رايض األطفال

 241 صعوابت التعلم

 1341 والقانونكلية الشريعة 

 685 الشريعة
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 العدد الكلية/ التخصص
 646 القانون

 10 فقه وأصوله

 436 كلية الصيدلة

 436 الصيدلة

 324 كلية الطب

 324 الطب واجلراحة

 1549 كلية العلوم

 463 األحياء

 293 الرايضيات

 193 الفيزايء

 183 الكيمياء

 417 عام

 8092 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 1182 إدارة األعمال

 112 اإلدارة املالية

 108 التسويق

 3667 الدراسات اإلسالمية

 1680 اللغة اإلجنليزية

 714 اللغة العربية

 629 احملاسبة
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 العدد الكلية/ التخصص
 1055 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 475 التمريض

 175 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 205 عام

 202 علوم املختربات اإلكلينيكية

 328 الطبية التطبيقية ابلقرايت كلية العلوم

 71 التمريض

 88 العالج الطبيعي و التأهيل الصحي

 60 عام

 109 علوم املختربات اإلكلينيكية

 5550 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 307 احلاسب اآليل

 297 الدراسات اإلسالمية

 229 الرايضيات

 214 الفيزايء

 180 الكيمياء

 1192 اللغة اإلجنليزية

 1539 اللغة العربية

 982 رايض األطفال

 610 عام
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 العدد الكلية/ التخصص
 2995 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 191 إدارة األعمال

 10 اإلدارة املالية

 151 احلاسب اآليل

 13 الدراسات اإلسالمية

 193 الرايضيات

 139 الفيزايء

 788 اللغة اإلجنليزية

 1206 اللغة العربية

 79 رايض األطفال

 225 عام

 222 كلية اجملتمع

 40 إدارة املوارد البشرية

 77 اإلدارة املالية

 39 احلاسب اآليل

 66 اللغة اإلجنليزية

 269 كلية اجملتمع ابلقرايت

 143 اإلدارة املالية

 61 احلاسب اآليل

 42 اللغة اإلجنليزية
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 العدد الكلية/ التخصص
 23 علوم املختربات اإلكلينيكية

 176 كلية اجملتمع بطربجل

 42 اإلدارة املالية

 134 اللغة اإلجنليزية

 692 كلية اهلندسة

 257 اهلندسة املدنية

 147 اهلندسة امليكانيكية

 1 عام

 195 هندسة القوى الكهرابئية

 92 اتصاالت و الكرتونيات -هندسة كهرابئية 

 153 كلية طب األسنان

 153 طب وجراحة الفم واألسنان

 915 واملعلوماتكلية علوم احلاسب 

 491 علوم احلاسب واملعلومات

 251 نظم احلاسب اآليل

 173 هندسة احلاسب اآليل والشبكات

 27834 اإلمجايل الكلي
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 الكلية والتخصصحسب )ذكور(  طالب الفصل األول إمجايل عدد

 عددال الكلية/ التخصص
 679 السنة التحضريية للكليات العلمية

 679 السنة التحضريية

 76 السنة التحضريية للكليات العلمية ابلقرايت

 76 السنة التحضريية

 600 كلية الرتبية

 31 االضطراابت السلوكية والتوحد

 188 التخلف العقلي تربوي

 216 الرتبية اخلاصة

 2 احلاسب اآليل

 2 اللغة اإلجنليزية

 15 املناهج العامة

 1 دراسات قرآنية

 145 صعوابت التعلم

 889 الشريعة والقانون كلية

 453 الشريعة

 430 القانون

 6 فقه وأصوله

 272 كلية الصيدلة

 272 الصيدلة

 258 كلية الطب

 258 الطب واجلراحة
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 عددال الكلية/ التخصص
 867 كلية العلوم

 294 األحياء

 218 الرايضيات

 75 الفيزايء

 63 الكيمياء

 217 عام

 4750 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 566 األعمالإدارة 

 31 اإلدارة املالية

 40 التسويق

 2682 الدراسات اإلسالمية

 704 اللغة اإلجنليزية

 426 اللغة العربية

 301 احملاسبة

 400 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 170 التمريض

 70 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 99 عام

 61 علوم املختربات اإلكلينيكية

 60 الطبية التطبيقية ابلقرايت كلية العلوم

 34 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 5 عام

 21 علوم املختربات اإلكلينيكية
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 عددال الكلية/ التخصص
 1434 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 81 احلاسب اآليل

 96 الدراسات اإلسالمية

 113 الرايضيات

 115 الفيزايء

 45 الكيمياء

 393 اللغة اإلجنليزية

 342 اللغة العربية

 249 عام

 822 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 191 إدارة األعمال

 10 اإلدارة املالية

 17 احلاسب اآليل

 43 الرايضيات

 33 الفيزايء

 220 اللغة اإلجنليزية

 226 اللغة العربية

 82 عام

 94 كلية اجملتمع

 7 إدارة املوارد البشرية

 34 اإلدارة املالية

 18 احلاسب اآليل

 35 اللغة اإلجنليزية
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 عددال الكلية/ التخصص
 153 كلية اجملتمع ابلقرايت

 51 اإلدارة املالية

 37 احلاسب اآليل

 42 اللغة اإلجنليزية

 23 علوم املختربات اإلكلينيكية

 87 كلية اجملتمع بطربجل

 42 اإلدارة املالية

 45 اللغة اإلجنليزية

 692 كلية اهلندسة

 257 اهلندسة املدنية

 147 امليكانيكيةاهلندسة 

 1 عام

 195 هندسة القوى الكهرابئية

 92 اتصاالت و الكرتونيات -هندسة كهرابئية 

 153 كلية طب األسنان

 153 طب وجراحة الفم واألسنان

 353 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 131 علوم احلاسب واملعلومات

 49 نظم احلاسب اآليل

 173 هندسة احلاسب اآليل والشبكات

 12639 اإلمجايل الكلي
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 الكلية والتخصصحسب ( إانث) طالب الفصل األول إمجايل عدد

 العدد الكلية/ التخصص

 529 السنة التحضريية للكليات العلمية

 529 السنة التحضريية

 91 السنة التحضريية للكليات العلمية ابلقرايت

 91 السنة التحضريية

 1760 كلية الرتبية

 124 السلوكية والتوحد االضطراابت

 238 التخلف العقلي تربوي

 231 الرتبية اخلاصة

 5 الدراسات اإلسالمية

 1 اللغة اإلجنليزية

 2 اللغة العربية

 15 املناهج العامة

 1048 رايض األطفال

 96 صعوابت التعلم

 452 كلية الشريعة والقانون
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 العدد الكلية/ التخصص

 232 الشريعة

 216 القانون

 4 فقه وأصوله

 164 الصيدلةكلية 

 164 الصيدلة

 66 كلية الطب

 66 الطب واجلراحة

 682 كلية العلوم

 169 األحياء

 75 الرايضيات

 118 الفيزايء

 120 الكيمياء

 200 عام

 3342 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 616 إدارة األعمال

 81 اإلدارة املالية

١٤٧
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 العدد الكلية/ التخصص

 68 التسويق

 985 الدراسات اإلسالمية

 976 اللغة اإلجنليزية

 288 اللغة العربية

 328 احملاسبة

 655 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 305 التمريض

 105 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 106 عام

 141 علوم املختربات اإلكلينيكية

 268 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت

 71 التمريض

 54 الصحي والتأهيلالعالج الطبيعي 

 55 عام

 88 علوم املختربات اإلكلينيكية

 4116 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

١٤٨
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 العدد الكلية/ التخصص

 226 احلاسب اآليل

 201 الدراسات اإلسالمية

 116 الرايضيات

 99 الفيزايء

 135 الكيمياء

 799 اللغة اإلجنليزية

 1197 اللغة العربية

 982 رايض األطفال

 361 عام

 2173 واآلداب بطربجلكلية العلوم 

 134 احلاسب اآليل

 13 الدراسات اإلسالمية

 150 الرايضيات

 106 الفيزايء

 568 اللغة اإلجنليزية

 980 اللغة العربية

١٤٩
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 العدد الكلية/ التخصص

 79 رايض األطفال

 143 عام

 128 كلية اجملتمع

 33 إدارة املوارد البشرية

 43 اإلدارة املالية

 21 احلاسب اآليل

 31 اللغة اإلجنليزية

 116 كلية اجملتمع ابلقرايت

 92 اإلدارة املالية

 24 احلاسب اآليل

 89 كلية اجملتمع بطربجل

 89 اللغة اإلجنليزية

 562 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 360 علوم احلاسب واملعلومات

 202 نظم احلاسب اآليل

 15195 اإلمجايل الكلي

 

١٥٠
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 الثاينالفصل  -طالب اجلامعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٥١
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 الفصل الثاين لطالب العدد الكلي

 العدد البيان
 28411 للطالبالعدد الكلي 

 

 اجلنسحسب  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد اجلنس
 13211 ذكر
 15200 أنثى

 28411 اجملموع
 

 

ذكر
46%

أنثى
54%

١٥٢
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 نوع الدراسةحسب  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد نوع الدراسة

 2047 انتساب

 24052 انتظام كلي

 359 تعليم موازي

 1953 غري مقيد

 28411 اجملموع
 

 

انتساب
7%

انتظام كلي
85%

تعليم موازي
1%

غير مقيد
7%

١٥٣
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 نوع الدراسةحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الدراسةنوع 

 1693 انتساب

 10191 انتظام كلي

 263 تعليم موازي

 1064 غري مقيد

 13211 اجملموع
 

 

انتساب
13%

انتظام كلي
77%

تعليم موازي
2%

غير مقيد
8%

١٥٤
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 نوع الدراسةحسب )إانث(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد نوع الدراسة

 354 انتساب

 13861 انتظام كلي

 96 تعليم موازي

 889 غري مقيد

 15200 اجملموع
 

 

انتساب
2%

انتظام كلي
91%

تعليم موازي
1%

غير مقيد
6%

١٥٥
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 اجلنسيةحسب  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية
 28078 السعودية العربية اململكة
 104 سوراي

 64 األردن
 53 اليمن
 38 مصر

 28 السودان
 20 فلسطني

 11 (بدون) انزحة قبائل
 4 ابكستان

 3 أفغانستان
 2 املغرب
 1 ارترياي

 1 أسرتاليا
 1 اجلزائر

 1 الصومال
 1 العراق
 1 لبنان

 28411 اجملموع
 

١٥٦
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 اجلنسيةحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 13061 السعودية العربية اململكة

 41 سوراي

 23 اليمن

 21 األردن

 20 السودان

 19 مصر

 9 فلسطني

 7 (بدون) انزحة قبائل

 3 ابكستان

 2 أفغانستان

 2 املغرب

 1 اجلزائر

 1 الصومال

 1 العراق

 13211 اجملموع
 

١٥٧
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 اجلنسيةحسب )إانث(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 15017 السعودية العربية اململكة

 63 سوراي

 43 األردن

 30 اليمن

 19 مصر

 11 فلسطني

 8 السودان

 4 (بدون) انزحة قبائل

 1 ارترياي

 1 أسرتاليا

 1 أفغانستان

 1 ابكستان

 1 لبنان

 15200 اجملموع
 

١٥٨
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 نوع الشهادة الثانويةحسب  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد نوع الشهادة الثانوية
 31 جتاري

 621 القرآن حتفيظ

 6 تطبيقي

 7921 اديب/شرعي

 19828 علمي/طبيعي

 4 النور معاهد

 28411 اجملموع
 

 

تجاري
0%

تحفيظ القرآن
2% تطبيقي

0%

ادبي/شرعي
28%

علمي/طبيعي
70%

معاهد النور
0%

١٥٩
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 نوع الشهادة الثانويةحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد نوع الشهادة الثانوية

 25 جتاري

 106 القرآن حتفيظ

 1 تطبيقي

 1796 اديب/شرعي

 11283 علمي/طبيعي

 13211 اجملموع
 

 

تجاري
0%

تحفيظ القرآن
1%

تطبيقي
0%

ادبي/شرعي
14%

علمي/طبيعي
85%

١٦٠
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 نوع الشهادة الثانويةحسب )إانث(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد نوع الشهادة الثانوية
 6 جتاري

 515 القرآن حتفيظ

 5 تطبيقي

 6125 اديب/شرعي

 8545 علمي/طبيعي

 4 النور معاهد

 15200 اجملموع
 

 

تجاري
0%

تحفيظ القرآن
4% تطبيقي

0%

ادبي/شرعي
40%

علمي/طبيعي
56%

معاهد النور
0%

١٦١
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 الثانويةمصدر الشهادة حسب  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد مصدر الشهادة الثانوية

 24769 سكاكا مدينة
 1497 عرعر مدينة

 953 حائل مدينة
 274 املنورة املدينة اإلدارية املنطقة

 272 املنورة املدينة مدينة
 169 الرايض مدينة

 168 تبوك مدينة
 108 الشرقية اإلدارية املنطقة

 72 الباطن حفر حمافظة
 71 بريدة مدينة

 23 مشيط مخيس حمافظة
 21 جازان مدينة

 6 جنران مدينة
 5 الباحة مدينة

 3 عسري اإلدارية املنطقة
 28411 اجملموع

 

١٦٢
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 مصدر الشهادة الثانويةحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد مصدر الشهادة الثانوية

 10396 سكاكا مدينة
 1064 عرعر مدينة

 919 حائل مدينة
 219 املنورة املدينة اإلدارية املنطقة

 192 املنورة املدينة مدينة
 113 الرايض مدينة

 90 تبوك مدينة
 64 الباطن حفر حمافظة

 59 بريدة مدينة
 52 الشرقية اإلدارية املنطقة

 19 مشيط مخيس حمافظة
 14 جازان مدينة

 4 جنران مدينة
 3 عسري اإلدارية املنطقة

 3 الباحة مدينة
 13211 اجملموع

 

١٦٣
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 مصدر الشهادة الثانويةحسب )إانث(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد مصدر الشهادة الثانوية

 14373 سكاكا مدينة

 433 عرعر مدينة

 80 املنورة املدينة مدينة

 78 تبوك مدينة

 56 الشرقية اإلدارية املنطقة

 56 الرايض مدينة

 55 املنورة املدينة اإلدارية املنطقة

 34 حائل مدينة

 12 بريدة مدينة

 8 الباطن حفر حمافظة

 7 جازان مدينة

 4 مشيط مخيس حمافظة

 2 الباحة مدينة

 2 جنران مدينة

 15200 اجملموع
 

١٦٤
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 مقر الدراسة اجلغرايفحسب  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد املدينة

 18115 مدينة سكاكا

 382 حمافظة دومة اجلندل

 6463 حمافظة القرايت

 3451 حمافظة طربجل

 28411 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
64%

محافظة دومة الجندل
1%

محافظة القريات
23%

مركز طبرجل
12%

١٦٥
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 مقر الدراسة اجلغرايفحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد املدينة

 10301 مدينة سكاكا

 1812 حمافظة القرايت

 1098 طربجلحمافظة 

 13211 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
78%

محافظة القريات
14%

محافظة طبرجل
8%

١٦٦
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 مقر الدراسة اجلغرايف حسب )إانث( الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد املدينة

 7814 مدينة سكاكا

 382 حمافظة دومة اجلندل

 4651 حمافظة القرايت

 2353 حمافظة طربجل

 15200 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
51%

محافظة دومة الجندل
3%

محافظة القريات
31%

محافظة طبرجل
15%

١٦٧
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 سنة االلتحاقحسب  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد سنة االلتحاق
1430 500 
1431 1179 
1432 2672 
1433 4990 
1434 5328 
1435 6067 
1436 7675 

 28411 اجملموع
 

 

1430
2%

1431
4%

1432
9%

1433
18%

1434
19%

1435
21%

1436
27%

١٦٨
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 سنة االلتحاقحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد سنة االلتحاق
1430 216 
1431 667 
1432 1350 
1433 2197 
1434 2156 
1435 2631 
1436 3994 

 13211 اجملموع
 

 

1430
2%

1431
5%

1432
10%

1433
17%

1434
16%

1435
20%

1436
30%

١٦٩
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 سنة االلتحاقحسب ( إانث) الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد سنة االلتحاق
1430 284 
1431 512 
1432 1322 
1433 2793 
1434 3172 
1435 3436 
1436 3681 

 15200 اجملموع
 

 

1430
2%

1431
3% 1432

9%

1433
18%

1434
21%

1435
23%

1436
24%

١٧٠
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 الكليةحسب  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الكلية
 1003 العلمية للكليات التحضريية السنة
 145 رايتابلق العلمية للكليات التحضريية السنة
 2075 الرتبية كلية
 1502 والقانون الشريعة كلية
 416 الصيدلة كلية
 327 الطب كلية
 1537 العلوم كلية
 8667 واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية
 969 التطبيقية الطبية العلوم كلية
 354 ابلقرايت التطبيقية الطبية العلوم كلية
 5647 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية
 3238 بطربجل واآلداب العلوم كلية
 255 اجملتمع كلية
 317 ابلقرايت اجملتمع كلية
 213 بطربجل اجملتمع كلية
 657 اهلندسة كلية
 154 األسنان طب كلية
 935 واملعلومات احلاسب علوم كلية

 28411 اجملموع

١٧١
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 الكليةحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الكلية
 592 العلمية للكليات التحضريية السنة
 71 رايتابلق العلمية للكليات التحضريية السنة
 509 الرتبية كلية
 1045 والقانون الشريعة كلية
 253 الصيدلة كلية
 261 الطب كلية
 845 العلوم كلية
 5135 واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية
 373 التطبيقية الطبية العلوم كلية
 63 ابلقرايت التطبيقية الطبية العلوم كلية
 1496 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية
 986 بطربجل واآلداب العلوم كلية
 123 اجملتمع كلية
 182 ابلقرايت اجملتمع كلية
 112 بطربجل اجملتمع كلية
 657 اهلندسة كلية
 154 األسنان طب كلية
 354 واملعلومات احلاسب علوم كلية

 13211 اجملموع

١٧٢
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 الكليةحسب )إانث(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الكلية

 411 العلمية للكليات التحضريية السنة
 74 رايتابلق العلمية للكليات التحضريية السنة

 1566 الرتبية كلية
 457 والقانون الشريعة كلية

 163 الصيدلة كلية
 66 الطب كلية

 692 العلوم كلية
 3532 واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية

 596 التطبيقية الطبية العلوم كلية
 291 ابلقرايت التطبيقية الطبية العلوم كلية

 4151 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية
 2252 بطربجل واآلداب العلوم كلية

 132 اجملتمع كلية
 135 ابلقرايت اجملتمع كلية

 101 بطربجل اجملتمع كلية
 581 واملعلومات احلاسب علوم كلية

 15200 اجملموع

١٧٣
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 الدرجة العلمية املستهدفةحسب  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الدرجة العلمية املستهدفة

 44 ماجستري

 27582 بكالوريوس

 785 دبلوم

 28411 اجملموع

 

 

ماجستير
0%

بكالوريوس
97%

دبلوم
3%

١٧٤
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 الدرجة العلمية املستهدفةحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الدرجة العلمية املستهدفة

 24 ماجستري

 12770 بكالوريوس

 417 دبلوم

 13211 اجملموع

 

 

ماجستير
0%

بكالوريوس
97%

دبلوم
3%

١٧٥
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 الدرجة العلمية املستهدفةحسب )إانث(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الدرجة العلمية املستهدفة

 20 ماجستري

 14812 بكالوريوس

 368 دبلوم

 15200 اجملموع

 

 

ماجستير
0%

بكالوريوس
98%

دبلوم
2%

١٧٦
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 الوضع العامحسب  الثاينالفصل طالب  إمجايل عدد

 العدد الوضع العام
 2 متوىف

 57 مطوي القيد
 798 أكادمييمفصول لسبب 

 26458 مقيد
 343 منسحب

 753 أخرى
 28411 اجملموع

 

 

متوفى
0%

مطوي القيد
0%

مفصول لسبب أكاديمي
3%

مقيد
93%

منسحب
1%

أخرى
3%

١٧٧
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 الوضع العامحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الوضع العام
 2 متوىف

 45 مطوي القيد
 318 أكادمييمفصول لسبب 

 12147 مقيد
 242 منسحب

 457 أخرى
 13211 اجملموع

 

 

متوفى
0%

مطوي القيد
0%

مفصول لسبب أكاديمي
2%

مقيد
92%

منسحب
2%

أخرى
4%

١٧٨
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 الوضع العامحسب )إانث(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الوضع العام
 45 مطوي القيد

 318 مفصول لسبب أكادميي
 12147 مقيد

 242 منسحب
 457 أخرى

 13211 اجملموع
 

 

مطوي القيد
0% مفصول لسبب أكاديمي

2%

مقيد
92%

منسحب
2%

أخرى
4%

١٧٩
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 حالة التسجيلحسب  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد حالة التسجيل

 1200 مقيد غري
 25770 مسجل

 493 معتذر
 192 مؤجل

 756 أخرى
 28411 اجملموع

 

 

غير مقيد
4%

مسجل
91%

معتذر
2%

مؤجل
1%

أخرى
2%

١٨٠
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 حالة التسجيلحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد حالة التسجيل

 607 مقيد غري
 11841 مسجل

 230 معتذر
 74 مؤجل

 459 أخرى
 13211 اجملموع

 

 

غير مقيد
5%

مسجل
90%

معتذر
2%

مؤجل
0%

أخرى
3%

١٨١
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 حالة التسجيلحسب )إانث(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد حالة التسجيل

 593 غري مقيد
 13929 مسجل

 263 معتذر
 118 مؤجل

 297 أخرى
 15200 اجملموع

 

 

غير مقيد
4%

مسجل
91%

معتذر
2%

مؤجل
1%

أخرى
2%

١٨٢
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 التحويل من جهة أخرىحسب  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد التحويل

 27959 غري حمول من جهة تعليمية أخرى
 452 حمول من جهة تعليمية أخرى

 28411 اجملموع
 

 

غير محول من جهة تعليمية
أخرى

98%

محول من جهة تعليمية 
أخرى

2%

١٨٣
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 التحويل من جهة أخرىحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد التحويل

 12922 أخرىغري حمول من جهة تعليمية 
 289 حمول من جهة تعليمية أخرى

 13211 اجملموع
 

 

غير محول من جهة تعليمية
أخرى

98%

محول من جهة تعليمية 
أخرى

2%

١٨٤
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 التحويل من جهة أخرىحسب )إانث(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد التحويل

 15037 غري حمول من جهة تعليمية أخرى
 163 حمول من جهة تعليمية أخرى

 15200 اجملموع
 

 

غير محول من جهة تعليمية
أخرى

99%

محول من جهة تعليمية 
أخرى

1%

١٨٥
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 اجلنسيةحسب طالب املنح للفصل األول  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 104 سوراي
 64 األردن

 53 اليمن
 38 مصر

 28 السودان
 20 فلسطني

 11 (بدون) انزحة قبائل
 4 ابكستان

 3 أفغانستان
 2 املغرب

 1 ارترياي
 1 أسرتاليا

 1 اجلزائر
 1 الصومال

 1 العراق
 1 لبنان

 333 اجملموع

١٨٦
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 اجلنسيةحسب )ذكور(  للفصل األول طالب املنح إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 41 سوراي

 23 اليمن

 21 األردن

 20 السودان

 19 مصر

 9 فلسطني

 7 (بدون) انزحة قبائل

 3 ابكستان

 2 أفغانستان

 2 املغرب

 1 اجلزائر

 1 الصومال

 1 العراق

 150 اجملموع
 

١٨٧
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 اجلنسيةحسب )إانث( للفصل األول طالب املنح  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 63 سوراي

 43 األردن

 30 اليمن

 19 مصر

 11 فلسطني

 8 السودان

 4 (بدون) انزحة قبائل

 1 ارترياي

 1 أسرتاليا

 1 أفغانستان

 1 ابكستان

 1 لبنان

 183 اجملموع
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 الكلية والتخصصحسب  الفصل الثاينطالب  عددإمجايل 

 العدد الكلية/ التخصص

 1003 السنة التحضريية للكليات العلمية

 1003 السنة التحضريية

 145 السنة التحضريية للكليات العلمية ابلقرايت

 145 السنة التحضريية

 2075 كلية الرتبية

 200 االضطراابت السلوكية والتوحد

 2 التاريخ

 326 التخلف العقلي تربوي

 417 الرتبية اخلاصة

 1 احلاسب اآليل

 5 الدراسات اإلسالمية

 1 اللغة اإلجنليزية

 5 اللغة العربية

 31 املناهج العامة

 930 رايض األطفال

 157 صعوابت التعلم

 1502 كلية الشريعة والقانون

 874 الشريعة
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 العدد الكلية/ التخصص
 615 القانون

 13 فقه وأصوله

 416 الصيدلةكلية 

 416 الصيدلة

 327 كلية الطب

 327 الطب واجلراحة

 1537 كلية العلوم

 487 األحياء

 304 الرايضيات

 240 الفيزايء

 235 الكيمياء

 271 عام

 8667 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 1269 إدارة األعمال

 145 اإلدارة املالية

 96 التسويق

 3892 الدراسات اإلسالمية

 1804 اللغة اإلجنليزية

 791 اللغة العربية

 670 احملاسبة
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 العدد الكلية/ التخصص
 969 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 394 التمريض

 160 العالج الطبيعي و التأهيل الصحي

 222 عام

 193 علوم املختربات اإلكلينيكية

 354 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت

 74 التمريض

 88 و التأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 77 عام

 115 علوم املختربات اإلكلينيكية

 5647 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 371 احلاسب اآليل

 304 الدراسات اإلسالمية

 302 الرايضيات

 266 الفيزايء

 244 الكيمياء

 1199 اللغة اإلجنليزية

 1599 اللغة العربية

 960 رايض األطفال

 402 عام
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 العدد الكلية/ التخصص
 3238 العلوم واآلداب بطربجلكلية 

 214 إدارة األعمال

 26 اإلدارة املالية

 204 احلاسب اآليل

 10 الدراسات اإلسالمية

 238 الرايضيات

 184 الفيزايء

 833 اللغة اإلجنليزية

 1359 اللغة العربية

 53 رايض األطفال

 117 عام

 255 كلية اجملتمع

 24 إدارة املوارد البشرية

 103 املالية اإلدارة

 45 احلاسب اآليل

 83 اللغة اإلجنليزية

 317 كلية اجملتمع ابلقرايت

 171 اإلدارة املالية

 75 احلاسب اآليل

 50 اللغة اإلجنليزية
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 العدد الكلية/ التخصص
 21 علوم املختربات الطبية

 213 كلية اجملتمع بطربجل

 55 اإلدارة املالية

 158 اللغة اإلجنليزية

 657 كلية اهلندسة

 248 املدنية اهلندسة

 142 اهلندسة امليكانيكية

 1 عام

 183 هندسة القوى الكهرابئية

 83 اتصاالت و الكرتونيات -هندسة كهرابئية 

 154 كلية طب األسنان

 154 طب وجراحة الفم واألسنان

 935 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 503 علوم احلاسب واملعلومات

 257 نظم احلاسب اآليل

 175 احلاسب اآليل والشبكاتهندسة 

 28411 اإلمجايل الكلي
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 الكلية والتخصصحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الكلية/ التخصص
 592 السنة التحضريية للكليات العلمية

 592 السنة التحضريية

 71 السنة التحضريية للكليات العلمية ابلقرايت

 71 السنة التحضريية

 509 الرتبيةكلية 

 62 االضطراابت السلوكية والتوحد

 151 التخلف العقلي تربوي

 193 الرتبية اخلاصة

 1 احلاسب اآليل

 1 الدراسات اإلسالمية

 1 اللغة العربية

 16 املناهج العامة

 84 صعوابت التعلم

 1045 كلية الشريعة والقانون

 629 الشريعة

 408 القانون

 8 فقه وأصوله

 253 الصيدلةكلية 

 253 الصيدلة

 261 كلية الطب

 261 الطب واجلراحة
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 العدد الكلية/ التخصص
 845 كلية العلوم

 295 األحياء

 221 الرايضيات

 83 الفيزايء

 74 الكيمياء

 172 عام

 5135 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 608 إدارة األعمال

 60 اإلدارة املالية

 36 التسويق

 2861 الدراسات اإلسالمية

 775 اللغة اإلجنليزية

 482 اللغة العربية

 313 احملاسبة

 373 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 135 التمريض

 65 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 110 عام

 63 علوم املختربات اإلكلينيكية

 63 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت

 34 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 3 عام

 26 علوم املختربات اإلكلينيكية
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 العدد الكلية/ التخصص
 1496 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 104 احلاسب اآليل

 98 الدراسات اإلسالمية

 134 الرايضيات

 144 الفيزايء

 71 الكيمياء

 386 اللغة اإلجنليزية

 379 اللغة العربية

 180 عام

 986 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 214 إدارة األعمال

 26 اإلدارة املالية

 34 احلاسب اآليل

 56 الرايضيات

 44 الفيزايء

 253 اللغة اإلجنليزية

 292 اللغة العربية

 67 عام

 123 كلية اجملتمع

 4 إدارة املوارد البشرية

 53 اإلدارة املالية

 22 احلاسب اآليل

 44 اللغة اإلجنليزية
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 العدد الكلية/ التخصص
 182 كلية اجملتمع ابلقرايت

 62 اإلدارة املالية

 49 احلاسب اآليل

 50 اللغة اإلجنليزية

 21 علوم املختربات الطبية

 112 كلية اجملتمع بطربجل

 55 اإلدارة املالية

 57 اللغة اإلجنليزية

 657 كلية اهلندسة

 248 اهلندسة املدنية

 142 اهلندسة امليكانيكية

 1 عام

 183 هندسة القوى الكهرابئية

 83 اتصاالت و الكرتونيات -هندسة كهرابئية 

 154 كلية طب األسنان

 154 طب وجراحة الفم واألسنان

 354 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 132 علوم احلاسب واملعلومات

 47 نظم احلاسب اآليل

 175 هندسة احلاسب اآليل والشبكات

 13211 اإلمجايل الكلي
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 الكلية والتخصصحسب ( إانث) الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الكلية/ التخصص

 411 السنة التحضريية للكليات العلمية

 411 السنة التحضريية

 74 السنة التحضريية للكليات العلمية ابلقرايت

 74 السنة التحضريية

 1566 كلية الرتبية

 138 االضطراابت السلوكية والتوحد

 2 التاريخ

 175 التخلف العقلي تربوي

 224 اخلاصةالرتبية 

 4 الدراسات اإلسالمية

 1 اللغة اإلجنليزية

 4 اللغة العربية

 15 املناهج العامة

 930 رايض األطفال

 73 صعوابت التعلم

 457 كلية الشريعة والقانون

 245 الشريعة

 207 القانون

 5 فقه وأصوله

 163 كلية الصيدلة
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 العدد الكلية/ التخصص

 163 الصيدلة

 66 كلية الطب

 66 الطب واجلراحة

 692 كلية العلوم

 192 األحياء

 83 الرايضيات

 157 الفيزايء

 161 الكيمياء

 99 عام

 3532 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 661 إدارة األعمال

 85 اإلدارة املالية

 60 التسويق

 1031 الدراسات اإلسالمية

 1029 اللغة اإلجنليزية

 309 اللغة العربية

 357 احملاسبة

 596 العلوم الطبية التطبيقيةكلية 

 259 التمريض

 95 العالج الطبيعي و التأهيل الصحي

 112 عام

١٩٩
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 العدد الكلية/ التخصص

 130 علوم املختربات اإلكلينيكية

 291 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت

 74 التمريض

 54 العالج الطبيعي و التأهيل الصحي

 74 عام

 89 علوم املختربات اإلكلينيكية

 4151 العلوم واآلداب ابلقرايتكلية 

 267 احلاسب اآليل

 206 الدراسات اإلسالمية

 168 الرايضيات

 122 الفيزايء

 173 الكيمياء

 813 اللغة اإلجنليزية

 1220 اللغة العربية

 960 رايض األطفال

 222 عام

 2252 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 170 احلاسب اآليل

 10 الدراسات اإلسالمية

 182 الرايضيات

 140 الفيزايء

٢٠٠
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 العدد الكلية/ التخصص

 580 اللغة اإلجنليزية

 1067 اللغة العربية

 53 رايض األطفال

 50 عام

 132 كلية اجملتمع

 20 إدارة املوارد البشرية

 50 اإلدارة املالية

 23 احلاسب اآليل

 39 اللغة اإلجنليزية

 135 كلية اجملتمع ابلقرايت

 109 اإلدارة املالية

 26 اآليلاحلاسب 

 101 كلية اجملتمع بطربجل

 101 اللغة اإلجنليزية

 581 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 371 علوم احلاسب واملعلومات

 210 نظم احلاسب اآليل

 15200 اإلمجايل الكلي

 

٢٠١
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 :الرابعاجلزء 
 إحصاءات اخلرجيني -

 
 

 

 

 

٢٠٢
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 اجلامعةخلرجيي إحصاءات عامة 

 

 

 

 

 

 

 

٢٠٣
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 للخرجيني خالل العام اجلامعي العدد الكلي

 العدد البيان
 4074 للخرجينيالعدد الكلي 

 

 اجلنسحسب  خالل العام اجلامعي اخلرجيني إمجايل عدد

 العدد اجلنس
 1852 ذكر
 2222 أنثى

 4074 اجملموع
 

 

ذكر
45%

أنثى
55%

٢٠٤
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 نوع الدراسةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي  إمجايل عدد

 العدد نوع الدراسة

 3490 انتظام كلي
 472 انتساب

 112 تعليم موازي
 4074 اجملموع

 

 

انتظام كلي
86%

انتساب
11%

تعليم موازي
3%

٢٠٥
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 نوع الدراسةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )ذكور(  عددإمجايل 

 العدد نوع الدراسة

 1340 انتظام كلي
 417 انتساب

 95 تعليم موازي
 1852 اجملموع

 

 

انتظام كلي
72%

انتساب
23%

تعليم موازي
5%

٢٠٦
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 نوع الدراسةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )إانث(  إمجايل عدد

 العدد نوع الدراسة

 2150 انتظام كلي
 55 انتساب

 17 تعليم موازي
 2222 اجملموع

 

 

انتظام كلي
97%

انتساب
2% تعليم موازي

1%

٢٠٧
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 الدرجة املمنوحةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي  إمجايل عدد

 العدد الدرجة املمنوحة

 4014 بكالوريوس
 60 دبلوم

 4074 اجملموع
 

 

بكالوريوس
99%

دبلوم
1%

٢٠٨
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 املمنوحةالدرجة حسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )ذكور(  إمجايل عدد

 العدد الدرجة املمنوحة

 1835 بكالوريوس
 17 دبلوم

 1852 اجملموع
 

 

بكالوريوس
99%

دبلوم
1%

٢٠٩
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 الدرجة املمنوحةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )إانث(  إمجايل عدد

 العدد الدرجة املمنوحة

 2179 بكالوريوس
 43 دبلوم

 2222 اجملموع
 

 

بكالوريوس
98%

دبلوم
2%

٢١٠
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 فصل التخرجحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي  إمجايل عدد

 العدد فصل التخرج

 1650 الفصل األول
 2264 الفصل الثاين

 160 الفصل الصيفي
 4074 اجملموع

 

 

الفصل األول
40%

الفصل الثاني
56%

الفصل الصيفي
4%

٢١١
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 فصل التخرجحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )ذكور(  إمجايل عدد

 العدد فصل التخرج
 863 الفصل األول

 910 الثاينالفصل 
 79 الفصل الصيفي

 1852 اجملموع
 

 

الفصل األول
47%

الفصل الثاني
49%

الفصل الصيفي
4%

٢١٢
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 فصل التخرجحسب ( إانثاخلرجيني خالل العام اجلامعي ) إمجايل عدد

 العدد فصل التخرج

 787 الفصل األول
 1354 الفصل الثاين

 81 الفصل الصيفي
 2222 اجملموع

 

 

الفصل األول
35%

الفصل الثاني
61%

الفصل الصيفي
4%

٢١٣
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 اجلنسيةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية
 4013 اململكة العربية السعودية

 17 سوراي
 11 مصر

 9 األردن
 9 اليمن

 5 السودان
 5 فلسطني

 2 أفغانستان
 1 اجلزائر

 1 دول العامل األخرى )غري حمدد(
 1 (بدون) انزحة قبائل

 4074 اجملموع
 

 
ةالمملكة العربية السعودي

99%

أفغانستان
0%

األردن
0%

الجزائر
0%

اليمن
0%

السودان
0% سوريا

1%

فلسطين
0%

غير )دول العالم األخرى 
(محدد

0%

(بدون)قبائل نازحة 
0%

مصر
0%

٢١٤
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 اجلنسيةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )ذكور(  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية
 1829 اململكة العربية السعودية

 7 سوراي
 4 اليمن

 4 فلسطني
 2 األردن

 2 السودان
 2 مصر

 1 اجلزائر
 1 دول العامل األخرى )غري حمدد(
 1852 اجملموع

 

 

ةالمملكة العربية السعودي
99%

األردن
0%

الجزائر
0%

اليمن
0%

السودان
0%

سوريا
1%

فلسطين
0%

غير )دول العالم األخرى 
(محدد

0%
مصر

0%

٢١٥
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 اجلنسيةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )إانث(  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية
 2184 اململكة العربية السعودية

 10 سوراي
 9 مصر

 7 األردن
 5 اليمن

 3 السودان
 2 أفغانستان
 1 فلسطني

 1 (بدون) انزحة قبائل
 2222 اجملموع

 

 
ةالمملكة العربية السعودي

98%

أفغانستان
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األردن
0%

اليمن
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 مقر الدراسة اجلغرايفحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي  إمجايل عدد

 العدد مقر الدراسة اجلغرايف
 3057 مدينة سكاكا

 5 حمافظة دومة اجلندل
 694 حمافظة القرايت

 318 طربجل حمافظة
 4074 اجملموع

 

 

مدينة سكاكا
75%

محافظة دومة الجندل
0%

محافظة القريات
17%

محافظة طبرجل
8%

٢١٧
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 اجلغرايفمقر الدراسة حسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )ذكور(  إمجايل عدد

 العدد مقر الدراسة اجلغرايف
 1609 مدينة سكاكا

 189 حمافظة القرايت

 54 حمافظة طربجل
 1852 اجملموع

 

 

مدينة سكاكا
87%

محافظة القريات
10%

محافظة طبرجل
3%

٢١٨
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 مقر الدراسة اجلغرايفحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )إانث(  إمجايل عدد

 العدد مقر الدراسة اجلغرايف
 1448 مدينة سكاكا
 5 اجلندلحمافظة دومة 

 505 حمافظة القرايت
 264 حمافظة طربجل

 2222 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
محافظة دومة الجندل65%

0%

محافظة القريات
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محافظة طبرجل
12%

٢١٩
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 الكليةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي  إمجايل عدد

 العدد الكلية

 877 الرتبية كلية

 175 والقانون الشريعة كلية

 71 الصيدلة كلية

 33 الطب كلية

 294 العلوم كلية

 1024 واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية

 287 بسكاكا التطبيقية الطبية العلوم كلية

 31 بسكاكا اجملتمع كلية

 148 اهلندسة كلية

 15 األسنان طب كلية

 107 واملعلومات احلاسب علوم كلية

 672 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية

 22 ابلقرايت اجملتمع كلية

 314 بطربجل واآلداب العلوم كلية

 4 بطربجل كلية اجملتمع

 4074 اجملموع

٢٢٠
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 الكليةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )ذكور(  إمجايل عدد

 العدد الكلية

 202 كلية الرتبية
 108 كلية الشريعة والقانون

 71 كلية الصيدلة
 33 كلية الطب

 193 كلية العلوم
 721 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 88 بسكاكا كلية العلوم الطبية التطبيقية
 6 كلية اجملتمع بسكاكا

 148 كلية اهلندسة
 15 كلية طب األسنان

 24 كلية علوم احلاسب واملعلومات
 183 ابلقرايت كلية العلوم واآلداب

 6 ابلقرايت كلية اجملتمع
 50 بطربجل كلية العلوم واآلداب

 4 بطربجل كلية اجملتمع
 1852 اجملموع

 

٢٢١
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 الكليةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )إانث(  إمجايل عدد

 العدد الكلية

 675 كلية الرتبية

 67 كلية الشريعة والقانون

 101 كلية العلوم

 303 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 199 بسكاكا كلية العلوم الطبية التطبيقية

 25 كلية اجملتمع بسكاكا

 83 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 489 ابلقرايت كلية العلوم واآلداب

 16 كلية اجملتمع ابلقرايت

 264 بطربجل كلية العلوم واآلداب

 2222 اجملموع

٢٢٢
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 الكلية والتخصصحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي  إمجايل عدد

 العدد الكلية/ القسم األكادميي

 877 كلية الرتبية

 2 التاريخ

 250 التخلف العقلي تربوي

 2 احلاسب اآليل

 5 الدراسات اإلسالمية

 2 اللغة اإلجنليزية

 5 اللغة العربية

 1 دراسات قرآنية

 428 رايض األطفال

 182 صعوابت التعلم

 175 كلية الشريعة والقانون

 24 الشريعة

 151 القانون

 71 كلية الصيدلة

 71 الصيدلة

 33 الطبكلية 

 33 الطب واجلراحة

٢٢٣



 

 هـ6143/7143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 294 كلية العلوم

 164 األحياء

 65 الرايضيات

 29 الفيزايء

 36 الكيمياء

 1024 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 55 اإلدارة املالية

 75 التسويق

 642 الدراسات اإلسالمية

 172 اللغة اإلجنليزية

 39 اللغة العربية

 41 احملاسبة

 148 كلية اهلندسة

 55 اهلندسة املدنية

 39 اهلندسة امليكانيكية

 48 هندسة القوى الكهرابئية

 6 اتصاالت و الكرتونيات -هندسة كهرابئية 

 15 كلية طب األسنان

٢٢٤
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 15 طب وجراحة الفم واألسنان

 107 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 63 علوم احلاسب واملعلومات

 32 نظم احلاسب اآليل

 12 احلاسب اآليل والشبكاتهندسة 

 672 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 55 احلاسب اآليل

 37 الدراسات اإلسالمية

 37 الرايضيات

 24 الفيزايء

 21 الكيمياء

 156 اللغة اإلجنليزية

 133 اللغة العربية

 209 رايض األطفال

 287 كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا

 168 التمريض

 52 العالج الطبيعي و التأهيل الصحي

 67 علوم املختربات اإلكلينيكية

٢٢٥
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 314 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 8 اإلدارة املالية

 29 احلاسب اآليل

 7 الدراسات اإلسالمية

 38 الرايضيات

 73 اللغة اإلجنليزية

 101 اللغة العربية

 58 رايض األطفال

 31 كلية اجملتمع بسكاكا

 21 املوارد البشرية إدارة

 10 اإلدارة املالية

 22 كلية اجملتمع ابلقرايت

 15 اإلدارة املالية

 7 احلاسب اآليل

 4 كلية اجملتمع بطربجل

 4 اإلدارة املالية

 4074 اإلمجايل الكلي
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 الكلية والتخصصحسب )ذكور( اخلرجيني خالل العام اجلامعي  إمجايل عدد

 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 202 كلية الرتبية

 92 التخلف العقلي تربوي

 2 احلاسب اآليل

 2 اللغة اإلجنليزية

 1 اللغة العربية

 1 دراسات قرآنية

 104 صعوابت التعلم

 108 كلية الشريعة والقانون

 10 الشريعة

 98 القانون

 71 كلية الصيدلة

 71 الصيدلة

 33 كلية الطب

 33 الطب واجلراحة

 193 العلومكلية 

 120 األحياء

 50 الرايضيات

 10 الفيزايء

 13 الكيمياء

 721 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 11 اإلدارة املالية

 33 التسويق

 554 الدراسات اإلسالمية

 77 اللغة اإلجنليزية

 23 اللغة العربية

 23 احملاسبة

 148 كلية اهلندسة

 55 اهلندسة املدنية

 39 امليكانيكيةاهلندسة 

 48 هندسة القوى الكهرابئية

 6 اتصاالت و الكرتونيات -هندسة كهرابئية 

 15 كلية طب األسنان

 15 طب وجراحة الفم واألسنان

 24 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 12 علوم احلاسب واملعلومات

 12 هندسة احلاسب اآليل والشبكات

 183 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 15 احلاسب اآليل

 26 الرايضيات

 19 الفيزايء

 5 الكيمياء

 78 اللغة اإلجنليزية
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 40 اللغة العربية

 88 كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا

 58 التمريض

 19 العالج الطبيعي و التأهيل الصحي

 11 علوم املختربات اإلكلينيكية

 50 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 8 املاليةاإلدارة 

 2 احلاسب اآليل

 8 الرايضيات

 14 اللغة اإلجنليزية

 18 اللغة العربية

 6 كلية اجملتمع بسكاكا

 4 إدارة املوارد البشرية

 2 اإلدارة املالية

 6 كلية اجملتمع ابلقرايت

 5 اإلدارة املالية

 1 احلاسب اآليل

 4 كلية اجملتمع بطربجل

 4 اإلدارة املالية

 1852 الكلي اإلمجايل

 

٢٢٩



 

 هـ6143/7143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الكلية والتخصصحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )إانث(  إمجايل عدد

 العدد الكلية/ القسم األكادميي

 675 كلية الرتبية

 2 التاريخ

 158 التخلف العقلي تربوي

 5 الدراسات اإلسالمية

 4 اللغة العربية

 428 رايض األطفال

 78 صعوابت التعلم

 67 والقانونكلية الشريعة 

 14 الشريعة

 53 القانون

 101 كلية العلوم

 44 األحياء

 15 الرايضيات

 19 الفيزايء

 23 الكيمياء

 303 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 44 اإلدارة املالية
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 42 التسويق

 88 الدراسات اإلسالمية

 95 اللغة اإلجنليزية

 16 اللغة العربية

 18 احملاسبة

 83 علوم احلاسب واملعلوماتكلية 

 51 علوم احلاسب واملعلومات

 32 نظم احلاسب اآليل

 489 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 40 احلاسب اآليل

 37 الدراسات اإلسالمية

 11 الرايضيات

 5 الفيزايء

 16 الكيمياء

 78 اللغة اإلجنليزية

 93 اللغة العربية

 209 رايض األطفال

 199 الطبية التطبيقية بسكاكا كلية العلوم
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 110 التمريض

 33 العالج الطبيعي و التأهيل الصحي

 56 علوم املختربات اإلكلينيكية

 264 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 27 احلاسب اآليل

 7 الدراسات اإلسالمية

 30 الرايضيات

 59 اللغة اإلجنليزية

 83 اللغة العربية

 58 رايض األطفال

 25 اجملتمع بسكاكاكلية 

 17 إدارة املوارد البشرية

 8 اإلدارة املالية

 16 كلية اجملتمع ابلقرايت

 10 اإلدارة املالية

 6 احلاسب اآليل

 2222 اإلمجايل الكلي
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