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 التقرير اإلحصائي جلامعة اجلوف
 هـ1437/1438عن العام اجلامعي 
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 نينيوالف شامل إحصاءات أعضاء هيئة التدريس واملوظفني اإلداريني

 املقيدين واخلرجينيوالطالب 
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 سعادة الدكتور وكيل اجلامعةكلمة 

الذي هـ 1438-1437اجلوف عن العام اجلامعي  ةقدم لكم التقرير االحصائي السنوي جلامعأيسرين 
ذي يهدف اىل توفري  وال ،على التوايل الرابعة ةللسن وامليزانيةالتخطيط  إدارة واملعلومات يفعده قسم االحصاء أ

 .اجلامعةاليت مصدرها قواعد بياانت و  الضرورية اإلحصائيةالبياانت  كافة

 العامة ورسم السياساتيف وضع  املسامهة نهأمن ش واملعلومات اإلحصائيةتوفري هذه البياانت إن 
اخلاص، و من مؤسسات القطاع العام  واملهتمني ابإلحصاءلصناع القرار  ا  عالعتبارها مرج للجامعة، ابإلضافة

واملؤشرات  يف توفري املزيد من البياانت واملعلومات ةجلامعاوسوف تستمر ، فراد من ابحثني ودارسنياأل وكذلك
 للمهتمني. و  املعنيةاجلهات  ةكافلاتحتها إوحتديثها و  اإلحصائية

 -ومنسوبيهاوخرجييها  ايف طالهب ممثله  - اجلامعةاليت يوفرها هذا التقرير عن  اإلحصائيةتعترب البياانت 
ومؤشرات تتسم  ةيليتوفري بياانت تفصيف  اجلامعةوهي تعكس التزام  للجامعة،عن الوضع احلايل  ة  حقيقي ة  صور 

 . احلداثةو  ابلدقة

 شك وضوح مطلق سيساهم مبا الو  وبشفافية كاملةبنشر هذا التقرير بشكل دوري  اجلامعةن قيام إ
حصائي ولصناع اإل نأكما سيقدم للمعنيني ابلشومات  وقطاع اإلحصاء واملعل  التعليمية البيئةفيه يف حتسني 

 . اجلامعةعن  ة  حقيقي ة  صور  اجلامعةالقرار يف 

 ما مات علىواملعلو قسم االحصاء العاملني يف  لألخوةتقدم ابلشكر والتقدير أن أال إوهنا ال يسعين 
 لونه من جهد واضح يف حتقيق هذا االجناز.ذبيبذلوه و 

 وهللا املوفق،،،،،

 وكيل اجلامعة                     

 بدر بن كرمي الزارعد.                
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 تقدمي...

أهم العلوم اليت يستند إليها صناع القرار يف خمتلف مواقعهم ومهما  أحد يعد علم اإلحصاء من
لي واقع الفعواضحة عن الاختلف جمال عملهم؛ وذلك ملا ميتلكه من قدرة على تزويد صناع القرار بصورة 

 دراسته وحتليله من ملا متإليه األمور استنادا  قد تؤول بنية على توقع علمي ملا والتقديرات املستقبلية م
 بياانت، وكم من مشروع وقرار تغري اجتاهه ابلكلية انطالقا  من دراسٍة حتليلية أو نشرٍة إحصائية.

ية بقرار إبدارة التخطيط وامليزانمت تفعيل قسم اإلحصاء واملعلومات وإحلاقه ومن هذا املنطلق، 
لوحدة التحليل  ا  كون امتدادليهـ 19/01/1434( واتريخ 4مدير اجلامعة رقم ) الدكتور معايل

 هـ.01/12/1430اإلحصائي اليت مت انشائها يف 

صائية بياانت ومؤشرات إحولسعي قسم اإلحصاء واملعلومات للقيام بدوره يف إصدار وتوفري 
امعة جبأعضاء هيئة التدريس واملوظفني اإلداريني والفنيني و  املقيدين واخلرجينيالطالب ن متجددة ع

بني االجتاه را  يومؤشووضعها على طاولة صناع القرار يف اجلامعة لتكون عوان  هلم يف أداء مهامهم،  اجلوف
ة من صور  يعرضتقرير إحصائي دوري يف هناية كل عام جامعي  فتم إعدادالذي تسري اجلامعة حنوه؛ 
الستخدامها داخل اجلامعة ورمبا توزيعها على املهتمني عن العام املنقضي  أرقام واحصاءات للجامعة

 وبعض الدوائر احلكومية وشبه احلكومية يف املنطقة وخارجها.

وأخريا  نسأل املوىل سبحانه وتعاىل التوفيق والسداد يف كل أمر، وأن جيعل عملنا هذا شاشة  منرية 
 .إىل ما فيه الصالحلصناع 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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 أمساء الكليات وعدد األقسام يف كل كلية

 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 كلية اهلندسة  .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
 5 5 العلوم اإلدارية واإلنسانيةكلية   .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 العلوم واآلداب بطربجلكلية   .18
 2 3 كلية اجملتمع  .19
 2 3 كلية اجملتمع ابلقرايت  .20
 1 1 كلية اجملتمع بطربجل  .21

 81 117 اجملموع
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 األكادميية وأقسامهاأمساء الكليات 

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

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

 
 (ندقسم مسا) جراحة الوجه والفكني وعلوم التشخيص. - طب األسنانكلية   .2

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

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

 (قسم مساند) قسم األدوية. - مت تفعيل قسم الصيدلة فقط 

١٠



 

 هـ7143/8143الجامعي  للعامالتقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 األقسام الكلية تسلسل
 (قسم مساند) قسم الصيدلة اإلكلينيكية. - 
 (قسم مساند) قسم الكيمياء الصيدلية. - 
 (مساندقسم ) 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. - 
 قسم األطراف الصناعية واألجهزة املساعدة. - 

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

 قسم التمريض الباطين اجلراحي. -  
 والطفولة.قسم متريض صحة األمومة  - 
 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. -  
 هندسة احلاسب اآليل والشبكات.قسم  - 
 (مل يفعل بعد) قسم تقنية املعلومات. - 
 (مل يفعل بعد) قسم تقنية احلاسب. - 

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

 قسم التخطيط العمراين. -  
 قسم ختطيط املدن. - 

 
 قسم الفيزايء. - كلية العلوم  .10

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

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

 
 قسم الدراسات اإلسالمية - كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية  .12

 قسم إدارة األعمال. -  
 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. - 

١٣



 

 هـ7143/8143الجامعي  للعامالتقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 األقسام الكلية تسلسل
وتتم الدراسة حاليا  من خالل مركز  

 دراسات الطالبات بدومة اجلندل.
 قسم علوم احلاسب واملعلومات. -

 قسم إدارة األعمال. - 
 املنزيل.قسم االقتصاد  - 

 
 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. - 
 الطيب.قسم األشعة والتصوير  - 
 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

 قسم اللغة العربية. -  
 قسم اللغة اإلجنليزية. - 
 قسم الرايضيات. - 
 قسم الكيمياء. - 
 قسم الفيزايء - 
 قسم علوم احلاسب واملعلومات. - 
 اإلسالمية.قسم الدراسات  - 
 )دبلوم(برانمج التأهيل الرتبوي.  - 
 (مؤجل القبول) قسم الرتبية وعلم النفس. - 
 (مؤجل القبول) 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. -  
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 األقسام الكلية تسلسل
 قسم إدارة األعمال. - 
 قسم الرايضيات. - 
 قسم علوم احلاسب واملعلومات. - 
 قسم الفيزايء. - 
 (مؤجل القبول) قسم االقتصاد املنزيل. - 
 )مؤجل القبول( قسم الكيمياء. - 

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

 قسم العلوم الطبيعية والتطبيقية. - كلية اجملتمع ابلقرايت  .20
 (انتقايل بية)خمتربات ط الطبية التطبيقية.قسم العلوم  -  
 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
 1528 ومن يف حكمهم العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس

 

 أعضاء هيئة التدريس حسب اجلنس إمجايل عدد

 العدد اجلنس
 956 ذكر
 572 أنثى

 1528 اجملموع
 

 

ذكر
63%

أنثى
37%
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 يةاجلنسأعضاء هيئة التدريس حسب  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية
 805 اململكة العربية السعودية

 346 مصر
 93 السودان

 91 األردن
 69 اهلند

 39 تونس
 25 ابكستان

 16 اجلزائر
 9 موريتانيا
 8 املغرب
 6 اليمن
 4 سوراي
 4 كندا

 4 بنغالديش
 2 نيجرياي
 2 ماليزاي

 1 أسرتاليا
 1 السويد

 1 أملانيا
 1 كينيا
 1 نيبال

 1528 اجملموع
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53%
23%

6%

6%

5%

3% 2%

1% 1%
1%

0%

0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%

0% 0%

0%

المملكة العربية السعودية مصر السودان

األردن الهند تونس

باكستان الجزائر موريتانيا

المغرب اليمن سوريا

كندا بنغالديش نيجيريا

ماليزيا أستراليا السويد

ألمانيا كينيا نيبال

٢٠



 

 هـ7143/8143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 يةحسب اجلنس )ذكور( أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد اجلنسية
 445 اململكة العربية السعودية

 236 مصر
 67 السودان

 59 األردن
 50 اهلند

 29 تونس
 19 ابكستان

 14 اجلزائر
 9 موريتانيا

 6 اليمن
 5 املغرب
 4 سوراي
 4 كندا

 3 بنغالديش
 1 نيبال

 1 أسرتاليا
 1 السويد
 1 نيجرياي
 1 كينيا
 1 أملانيا

 956 اجملموع
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المملكة العربية السعودية مصر السودان

األردن الهند تونس

باكستان الجزائر موريتانيا

اليمن المغرب سوريا

كندا بنغالديش نيبال

أستراليا السويد نيجيريا

كينيا ألمانيا

٢٢
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 يةحسب اجلنس )إانث( أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 360 اململكة العربية السعودية

 110 مصر

 32 األردن

 26 السودان

 19 اهلند

 10 تونس

 6 ابكستان

 3 املغرب

 2 اجلزائر

 2 ماليزاي

 1 نيجرياي

 1 بنغالديش

 572 اجملموع

 

٢٣
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المملكة العربية السعودية مصر األردن

السودان الهند تونس

باكستان المغرب الجزائر

ماليزيا نيجيريا

٢٤
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 مقر العمل اجلغرايفحسب  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد املدينة

 1158 مدينة سكاكا

 262 حمافظة القرايت

 108 مركز طربجل

 1528 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
76%

محافظة القريات
17%

مركز طبرجل
7%

٢٥
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 مقر العمل اجلغرايفحسب )ذكور(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد املدينة

 751 مدينة سكاكا

 138 حمافظة القرايت

 67 مركز طربجل

 956 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
79%

محافظة القريات
14%

مركز طبرجل
7%

٢٦
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 مقر العمل اجلغرايفحسب )إانث(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد املدينة

 407 مدينة سكاكا

 124 حمافظة القرايت

 41 مركز طربجل

 572 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
71%

محافظة القريات
22%

مركز طبرجل
7%

٢٧
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 الكلياتحسب  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الكلية
 239 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية
 219 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 206 كلية العلوم
 134 كلية الرتبية

 119 كلية علوم احلاسب واملعلومات
 108 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 99 كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا
 92 كلية الطب

 75 كلية اهلندسة
 69 كلية الشريعة والقانون

 56 كلية طب األسنان
 44 الصيدلة كلية

 34 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت
 15 السنة التحضريية للكليات العلمية

 9 كلية اجملتمع ابلقرايت
 6 غري حمدد

 4 كلية اجملتمع بسكاكا
 1528 اجملموع

 

٢٨
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1% 0% 0%

كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية كلية العلوم واآلداب بالقريات

كلية العلوم كلية التربية

كلية علوم الحاسب والمعلومات كلية العلوم واآلداب بطبرجل

كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا كلية الطب

كلية الهندسة كلية الشريعة والقانون

كلية طب األسنان كلية الصيدلة

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات السنة التحضيرية للكليات العلمية

كلية المجتمع بالقريات غير محدد

كلية المجتمع بسكاكا

٢٩
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 الكلياتحسب )ذكور(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الكلية
 136 العلوم اإلدارية واإلنسانيةكلية 

 120 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت
 115 كلية العلوم

 84 كلية علوم احلاسب واملعلومات
 75 كلية اهلندسة
 70 كلية الرتبية
 69 كلية الطب

 67 كلية العلوم واآلداب بطربجل
 55 كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا

 52 كلية الشريعة والقانون
 46 كلية طب األسنان

 35 كلية الصيدلة
 12 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت

 6 كلية اجملتمع ابلقرايت
 6 السنة التحضريية للكليات العلمية

 5 غري حمدد
 3 كلية اجملتمع بسكاكا

 956 اجملموع
 

٣٠
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كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية كلية العلوم واآلداب بالقريات

كلية العلوم كلية علوم الحاسب والمعلومات

كلية الهندسة كلية التربية

كلية الطب كلية العلوم واآلداب بطبرجل

كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا كلية الشريعة والقانون

كلية طب األسنان كلية الصيدلة

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات كلية المجتمع بالقريات

السنة التحضيرية للكليات العلمية غير محدد

كلية المجتمع بسكاكا

٣١
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 الكلياتحسب )إانث(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الكلية

 103 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية
 99 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 91 كلية العلوم
 64 كلية الرتبية

 44 كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا
 41 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 35 كلية علوم احلاسب واملعلومات
 23 كلية الطب

 22 الطبية التطبيقية ابلقرايتكلية العلوم 
 17 كلية الشريعة والقانون

 10 كلية طب األسنان
 9 السنة التحضريية للكليات العلمية

 9 كلية الصيدلة
 3 كلية اجملتمع ابلقرايت

 1 غري حمدد
 1 كلية اجملتمع بسكاكا

 572 اجملموع

٣٢
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كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية كلية العلوم واآلداب بالقريات

كلية العلوم كلية التربية

كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا كلية العلوم واآلداب بطبرجل

كلية علوم الحاسب والمعلومات كلية الطب

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات كلية الشريعة والقانون

كلية طب األسنان السنة التحضيرية للكليات العلمية

كلية الصيدلة كلية المجتمع بالقريات

غير محدد كلية المجتمع بسكاكا

٣٣
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 املرتبة العلميةحسب  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد املرتبة العلمية
 35 أستاذ

 99 شاركأستاذ م
 594 ساعدأستاذ م
 316 حماضر
 469 معيد

 7 مستوى خامس –مدرس 
 8 مستوى سادس –مدرس 

 1528 اجملموع
 

 

2%
6%

39%

21%

31%

0% 1%

أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد

محاضر معيد مستوى خامس–مدرس 

مستوى سادس–مدرس 

٣٤
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 املرتبة العلميةحسب )ذكور(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد املرتبة العلمية
 31 أستاذ

 88 شاركأستاذ م
 425 ساعدأستاذ م
 189 حماضر
 215 معيد

 4 مستوى خامس –مدرس 
 4 مستوى سادس –مدرس 

 956 اجملموع
 

 

3%
9%

45%

20%

23%

0% 0%

أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد

محاضر معيد مستوى خامس–مدرس 

مستوى سادس–مدرس 

٣٥
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 املرتبة العلميةحسب )إانث(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد املرتبة العلمية
 4 أستاذ

 11 شاركأستاذ م
 169 ساعدأستاذ م
 127 حماضر
 254 معيد

 3 مستوى خامس –مدرس 
 4 مستوى سادس –مدرس 

 572 اجملموع
 

 

1% 2%

30%

22%

44%

0% 1%

أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد

محاضر معيد مستوى خامس–مدرس 

مستوى سادس–مدرس 

٣٦
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 املؤهل العلميحسب  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد املؤهل العلمي

 716 دكتوراه

 324 ماجستري

 12 زمالة

 476 بكالوريوس

 1528 اجملموع
 

 

دكتوراه
47%

ماجستير
21%

زمالة
1%

بكالوريوس
31%

٣٧
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 املؤهل العلميحسب )ذكور(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد املؤهل العلمي

 532 دكتوراه

 195 ماجستري

 12 زمالة

 217 بكالوريوس

 956 اجملموع
 

 

دكتوراه
56%

ماجستير
20%

زمالة
1%

بكالوريوس
23%

٣٨



 

 هـ7143/8143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 املؤهل العلميحسب )إانث(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد املؤهل العلمي

 184 دكتوراه

 129 ماجستري

 259 بكالوريوس

 572 اجملموع
 

 

دكتوراه
32%

ماجستير
23%

بكالوريوس
45%

٣٩
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 دولة احلصول على آخر مؤهلحسب  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 عدد من االسم األول الدولة
 649 اململكة العربية السعودية

 337 مصر
 96 األردن

 88 السودان
 79 الوالايت املتحدة األمريكية

 72 اهلند
 40 تونس

 31 اململكة املتحدة
 27 ابكستان

 20 ماليزاي
 14 أسرتاليا
 13 اجلزائر
 10 املغرب
 10 فرنسا
 9 كندا

 4 الصني
 3 الياابن
 3 أملانيا
 3 سوراي

٤٠
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 عدد من االسم األول الدولة
 2 تركيا

 2 العراق
 1 كينيا

 1 البحرين
 1 بنغالديش
 1 نيوزيلندا

 1 قبائل انزحة )بدون(
 1 هولندا

 1 كوراي اجلنوبيه
 1 رومانيا
 1 السويد
 1 نيجرياي
 1 نيبال

 1 إيطاليا
 1 إسبانيا
 1 ُعمان

 1 الكويت
 1 روسيا االحتادية

 1528 اإلمجايل الكلي
 

٤١
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 دولة احلصول على آخر مؤهلحسب )ذكور(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الدولة

 319 اململكة العربية السعودية
 228 مصر

 71 الوالايت املتحدة األمريكية
 62 السودان

 53 اهلند
 53 األردن

 31 تونس
 24 اململكة املتحدة

 21 ابكستان
 16 ماليزاي

 13 أسرتاليا
 12 اجلزائر

 9 كندا
 9 فرنسا

 7 املغرب
 4 الصني

 3 أملانيا

٤٢
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 العدد الدولة
 3 سوراي

 2 العراق
 2 تركيا

 2 الياابن
 1 هولندا

 1 كوراي اجلنوبيه
 1 البحرين

 1 كينيا
 1 رومانيا

 1 بنغالديش
 1 نيوزيلندا

 1 نيبال
 1 إيطاليا

 1 السويد
 1 ُعمان

 1 روسيا االحتادية
 956 اإلمجايل الكلي

 

٤٣
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 دولة احلصول على آخر مؤهلحسب )إانث(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الدولة
 330 السعوديةاململكة العربية 

 109 مصر
 43 األردن

 26 السودان
 19 اهلند

 9 تونس
 8 الوالايت املتحدة األمريكية

 7 اململكة املتحدة
 6 ابكستان

 4 ماليزاي
 3 املغرب
 1 فرنسا
 1 إسبانيا

 1 قبائل انزحة )بدون(
 1 أسرتاليا
 1 اجلزائر
 1 نيجرياي

 1 الكويت
 1 الياابن

 572 اإلمجايل الكلي

٤٤
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 نوع التعينيحسب  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد نوع التعيني

 805 وظيفة رمسية )كادر أعضاء هيئة التدريس(

 723 متعاقد

 1528 اجملموع
 

 

كادر )وظيفة رسمية 
(أعضاء هيئة التدريس

53%

متعاقد
47%

٤٥
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 نوع التعينيحسب )ذكور(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد نوع التعيني

 445 رمسية )كادر أعضاء هيئة التدريس(وظيفة 

 511 متعاقد

 956 اجملموع
 

 

كادر )وظيفة رسمية 
(أعضاء هيئة التدريس

47%

متعاقد
53%

٤٦
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 نوع التعينيحسب )إانث(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد نوع التعيني

 360 وظيفة رمسية )كادر أعضاء هيئة التدريس(

 212 متعاقد

 572 اجملموع
 

 

كادر )وظيفة رسمية 
(أعضاء هيئة التدريس

63%

متعاقد
37%

٤٧



 

 هـ7143/8143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الداينةسب ح أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الداينة

 1500 مسلم 

 5 نصراين
 23 هندوسي

 1528 اجملموع
 

 
 

مسلم 
98%

نصراني
0% هندوسي

2%

٤٨
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 الداينةسب )ذكور( ح أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الداينة

 938 مسلم 

 4 نصراين
 14 هندوسي

 956 اجملموع
 

 
 

مسلم 
98%

نصراني
0%

هندوسي
2%

٤٩
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 الداينةسب )إانث( ح أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الداينة

 562 مسلم 

 1 نصراين

 9 هندوسي

 572 اجملموع
 

 
 

مسلم 
98%

نصراني
0%

هندوسي
2%

٥٠
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 الكلية والقسم األكادميي التدريس حسبأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 239 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

  86 اإلسالميةالدراسات 
 61 اللغة اإلجنليزية 
 37 إدارة األعمال 
 34 اللغة العربية 
 21 احملاسبة 

 219 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت
 39 احلاسب اآليل 
 31 الكيمياء 
 29 الرايضيات 
 28 اللغة العربية 
 28 رايض األطفال 
 23 الدراسات اإلسالمية 
 21 الفيزايء 
 19 اللغة اإلجنليزية 
 1 غري حمدد 

 206 كلية العلوم
 61 الرايضيات 
 52 األحياء 
 47 الفيزايء 
 46 الكيمياء 

٥١
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 134 كلية الرتبية

 38 الرتبية اخلاصة 
 38 الرتبية وعلم النفس 
 31 املناهج 
 16 رايض األطفال 
 9 وسائل وتقنيات التعليم 
 1 الرتبية الرايضية 
 1 الرتبية الفنية 

 119 واملعلوماتكلية علوم احلاسب 
 94 علوم احلاسب واملعلومات 
 17 هندسة احلاسب اآليل والشبكات 
 8 نظم احلاسب 

 108 كلية العلوم واآلداب بطربجل
 20 اللغة العربية 
 20 الرايضيات 
 19 احلاسب اآليل 
 15 الدراسات اإلسالمية 
 11 إدارة األعمال 
 10 اللغة اإلجنليزية 
 8 الفيزايء 
  4 املنزيلاإلقتصاد 
 1 الكيمياء 

 99 كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا

٥٢
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 42 علوم املختربات اإلكلينيكية 
 35 التمريض 
 17 العالج الطبيعي و التأهيل الصحي 
 5 علوم األشعة والتصوير الطيب 

 92 كلية الطب
 20 علم األمراض 
 18 طب األمراض الباطنية 
 12 اجلراحة 
 10 طب اجملتمع والعائلة 
 7 التشريح 
 6 الطب واجلراحة 
 4 أمراض العيون 
 4 طب األطفال 
 3 علم وظائف األعضاء 
 3 أمراض النساء والوالدة 
 3 طب وجراحة األنف واألذن واحلنجرة 
 2 علم األدوية والعالجات 

 75 كلية اهلندسة
 42 اهلندسة الكهرابئية 
 19 اهلندسة املدنية 
 14 اهلندسة امليكانيكية 

 69 كلية الشريعة والقانون
 36 الشريعة 

٥٣
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 33 القانون 

 56 كلية طب األسنان
 20 وقاية األسنان 
 13 علوم االستعاضة السنية 
 10 جراحة الوجه والفكني وعلوم التشخيص 
 9 إصالح األسنان 
 4 طب وجراحة الفم واألسنان 

 44 كلية الصيدلة
 44 الصيدلة 

 34 ابلقرايتكلية العلوم الطبية التطبيقية 
 27 االعداد العام 
 5 علوم املختربات اإلكلينيكية 
 2 التمريض 

 15 السنة التحضريية للكليات العلمية
 15 السنة التحضريية لألقسام العملية 

 9 كلية اجملتمع ابلقرايت
 9 علوم املختربات الطبية 

 6 غري حمدد
 6 غري حمدد 

 4 كلية اجملتمع بسكاكا
 3 اإلدارة املالية 
 1 اللغة اإلجنليزية 

 1528 اإلمجايل الكلي

٥٤
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 حسب الكلية والقسم األكادميي)ذكور(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 136 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 42 الدراسات اإلسالمية 
 28 إدارة األعمال 
 27 اللغة اإلجنليزية 
 23 اللغة العربية 
 16 احملاسبة 

 120 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت
 20 اللغة العربية 
 18 الكيمياء 
 18 الدراسات اإلسالمية 
 17 احلاسب اآليل 
 14 الرايضيات 
 14 الفيزايء 
 11 اللغة اإلجنليزية 
 8 رايض األطفال 

 115 كلية العلوم
 37 الرايضيات 
 28 الفيزايء 
 27 األحياء 
 23 الكيمياء 

 84 كلية علوم احلاسب واملعلومات

٥٥
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 61 علوم احلاسب واملعلومات 
 17 هندسة احلاسب اآليل والشبكات 
 6 نظم احلاسب 

 75 كلية اهلندسة
 42 اهلندسة الكهرابئية 
 19 اهلندسة املدنية 
 14 اهلندسة امليكانيكية 

 70 كلية الرتبية
 21 الرتبية وعلم النفس 
 20 الرتبية اخلاصة 
 19 املناهج 
 7 وسائل وتقنيات التعليم 
 1 رايض األطفال 
 1 الرتبية الرايضية 
 1 الرتبية الفنية 

 69 كلية الطب
 14 طب األمراض الباطنية 
 13 علم األمراض 
 11 اجلراحة 
 6 طب اجملتمع والعائلة 
 5 التشريح 
 4 أمراض العيون 
 4 طب األطفال 

٥٦
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 3 أمراض النساء والوالدة 
 3 الطب واجلراحة 
 2 علم وظائف األعضاء 
 2 طب وجراحة األنف واألذن واحلنجرة 
 2 علم األدوية والعالجات 

 67 كلية العلوم واآلداب بطربجل
 13 اللغة العربية 
 12 الرايضيات 
 10 إدارة األعمال 
 9 الدراسات اإلسالمية 
 7 احلاسب اآليل 
 6 اللغة اإلجنليزية 
 6 الفيزايء 
 3 اإلقتصاد املنزيل 
 1 الكيمياء 

 55 كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا
 31 علوم املختربات اإلكلينيكية 
  10 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 
 9 التمريض 
 5 علوم األشعة والتصوير الطيب 

 52 كلية الشريعة والقانون
 29 الشريعة 
 23 القانون 

٥٧



 

 هـ7143/8143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 46 كلية طب األسنان

 16 وقاية األسنان 
  10 االستعاضة السنيةعلوم 
 9 جراحة الوجه والفكني وعلوم التشخيص 
 8 إصالح األسنان 
 3 طب وجراحة الفم واألسنان 

 35 كلية الصيدلة
 35 الصيدلة 

 12 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت
 10 االعداد العام 
 2 علوم املختربات اإلكلينيكية 

 6 كلية اجملتمع ابلقرايت
  6 املختربات الطبيةعلوم 

 6 السنة التحضريية للكليات العلمية
 6 السنة التحضريية لألقسام العملية 

 5 غري حمدد
 5 غري حمدد 

 3 كلية اجملتمع بسكاكا
 2 اإلدارة املالية 
 1 اللغة اإلجنليزية 

 956 اإلمجايل الكلي
 

٥٨
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 األكادمييحسب الكلية والقسم )إانث(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الكلية/ القسم األكادميي

 103 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية
 44 الدراسات اإلسالمية 
 34 اللغة اإلجنليزية 
 11 اللغة العربية 
 9 إدارة األعمال 
 5 احملاسبة 

 99 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت
 22 احلاسب اآليل 
 20 رايض األطفال 
 15 الرايضيات 
 13 الكيمياء 
 8 اللغة اإلجنليزية 
 8 اللغة العربية 
 7 الفيزايء 
 5 الدراسات اإلسالمية 
 1 غري حمدد 

 91 كلية العلوم
 25 األحياء 

٥٩
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 24 الرايضيات 
 23 الكيمياء 
 19 الفيزايء 

 64 كلية الرتبية
 18 الرتبية اخلاصة 
 17 الرتبية وعلم النفس 
 15 رايض األطفال 
 12 املناهج 
 2 وسائل وتقنيات التعليم 

 44 كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا
 26 التمريض 
 11 علوم املختربات اإلكلينيكية 
  7 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 41 كلية العلوم واآلداب بطربجل
 12 احلاسب اآليل 
 8 الرايضيات 
 7 اللغة العربية 
 6 الدراسات اإلسالمية 
  4 اإلجنليزيةاللغة 
 2 الفيزايء 
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 1 إدارة األعمال 
 1 املنزيل االقتصاد 

 35 كلية علوم احلاسب واملعلومات
 33 علوم احلاسب واملعلومات 
 2 نظم احلاسب 

 23 كلية الطب
 7 علم األمراض 
 4 طب اجملتمع والعائلة 
 4 طب األمراض الباطنية 
 3 الطب واجلراحة 
 2 التشريح 
 1 علم وظائف األعضاء 
 1 اجلراحة 
 1 طب وجراحة األنف واألذن واحلنجرة 

 22 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت
 17 االعداد العام 
 3 علوم املختربات اإلكلينيكية 
 2 التمريض 

 17 كلية الشريعة والقانون
 10 القانون 

٦١
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 7 الشريعة 

 10 كلية طب األسنان
 4 وقاية األسنان 
  3 السنيةعلوم االستعاضة 
 1 إصالح األسنان 
 1 جراحة الوجه والفكني وعلوم التشخيص 
 1 طب وجراحة الفم واألسنان 

 9 السنة التحضريية للكليات العلمية
 9 السنة التحضريية لألقسام العملية 

 9 كلية الصيدلة
 9 الصيدلة 

 3 كلية اجملتمع ابلقرايت
 3 علوم املختربات الطبية 

 1 غري حمدد
  1 حمددغري 

 1 كلية اجملتمع بسكاكا
 1 اإلدارة املالية 

 572 اإلمجايل الكلي

 

٦٢
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 إحصاءات عامة ألعضاء هيئة التدريس السعوديني
 ومن يف حكمهم

 

 

 

 

 

 

 

 

٦٣





 

 هـ7143/8143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 ألعضاء هيئة التدريس السعوديني العدد الكلي

 العدد البيان
 805 ومن يف حكمهم العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس

 

 حسب اجلنسالسعوديني أعضاء هيئة التدريس  عددإمجايل 

 العدد اجلنس

 445 ذكر

 360 أنثى
 805 اجملموع

 

 

ذكر
55%

أنثى
45%

٦٤
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 مقر العمل اجلغرايفحسب  السعوديني أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد املدينة

 658 مدينة سكاكا

 106 حمافظة القرايت

 41 طربجل حمافظة

 805 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
82%

محافظة القريات
13%

محافظة طبرجل
5%

٦٥
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 مقر العمل اجلغرايفحسب )ذكور(  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد املدينة

 387 مدينة سكاكا

 42 حمافظة القرايت

 16 مركز طربجل

 445 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
87%

محافظة القريات
9%

مركز طبرجل
4%
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 اجلغرايفمقر العمل حسب )إانث(  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد املدينة

 271 مدينة سكاكا

 64 حمافظة القرايت

 25 مركز طربجل

 360 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
75%

محافظة القريات
18%

مركز طبرجل
7%

٦٧
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 الكلياتحسب  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد الكلية
 145 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 124 كلية العلوم

 104 كلية الرتبية
 95 واآلداب ابلقرايت كلية العلوم

 84 كلية علوم احلاسب واملعلومات
 52 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 43 كلية اهلندسة
 41 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 37 كلية الطب
 33 كلية الشريعة والقانون

 17 كلية طب األسنان
 13 كلية الصيدلة

 9 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت
 5 حمدد غري

 2 كلية اجملتمع ابلقرايت
 1 السنة التحضريية للكليات العلمية

 805 اجملموع
 

٦٨
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18%

15%

13%12%

10%

6%

5%

5%

5%

4%

2%

2%

1%

1%

0%
0%

كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية كلية العلوم

كلية التربية كلية العلوم واآلداب بالقريات

كلية علوم الحاسب والمعلومات كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية الهندسة كلية العلوم واآلداب بطبرجل

كلية الطب كلية الشريعة والقانون

كلية طب األسنان كلية الصيدلة

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات غير محدد

كلية المجتمع بالقريات السنة التحضيرية للكليات العلمية

٦٩
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 الكلياتحسب )ذكور(  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد الكلية

 62 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية
 58 كلية العلوم

 53 كلية الرتبية
 53 احلاسب واملعلوماتكلية علوم 

 43 كلية اهلندسة
 38 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 31 كلية الطب
 30 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 23 كلية الشريعة والقانون
 17 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 16 كلية طب األسنان
 12 كلية الصيدلة

 4 غري حمدد
 2 كلية اجملتمع ابلقرايت

 2 العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايتكلية 
 1 السنة التحضريية للكليات العلمية

 445 اجملموع
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14%

13%

12%

12%

10%

9%

7%

7%

5%

4%
4% 3%

1%

0%
0%

0%

كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية كلية العلوم

كلية التربية كلية علوم الحاسب والمعلومات

كلية الهندسة كلية العلوم واآلداب بالقريات

كلية الطب كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية الشريعة والقانون كلية العلوم واآلداب بطبرجل

كلية طب األسنان كلية الصيدلة

غير محدد كلية المجتمع بالقريات

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات السنة التحضيرية للكليات العلمية
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 الكلياتحسب )إانث(  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد الكلية

 83 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 66 كلية العلوم

 57 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 51 كلية الرتبية

 31 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 25 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 22 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 10 كلية الشريعة والقانون

 7 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت

 6 كلية الطب

 1 غري حمدد

 1 كلية الصيدلة

 360 اجملموع

 

٧٢
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23%

18%

16%

14%

9%

7%

6%
3% 2% 2% 0% 0%

كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية كلية العلوم

كلية العلوم واآلداب بالقريات كلية التربية

كلية علوم الحاسب والمعلومات كلية العلوم واآلداب بطبرجل

كلية العلوم الطبية التطبيقية كلية الشريعة والقانون

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات كلية الطب

غير محدد كلية الصيدلة
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 املرتبة العلميةحسب  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد املرتبة العلمية
 3 أستاذ

 12 شاركأستاذ م
 119 ساعدأستاذ م
 187 حماضر
 469 معيد

 7 مستوى خامس –مدرس 
 8 مستوى سادس –مدرس 

 805 اجملموع
 

 

أستاذ
0%

أستاذ مشارك
2%

أستاذ مساعد
15%

محاضر
23%

معيد
58%

مستوى خامس–مدرس 

1%

مستوى سادس–مدرس 

1%

٧٤
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 املرتبة العلميةحسب )ذكور(  السعودينيالتدريس أعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد املرتبة العلمية
 3 ذأستا

 11 شاركأستاذ م
 84 ساعدأستاذ م
 124 حماضر
 215 معيد

 4 مستوى خامس –مدرس 
 4 مستوى سادس –مدرس 

 445 اجملموع
 

 

…أستاذ أستاذ مشارك
2%

أستاذ مساعد
19%

محاضر
28%

معيد
48%

مستوى خامس–مدرس 

1%

مستوى سادس–مدرس 

1%

٧٥
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 العلميةاملرتبة حسب )إانث(  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد املرتبة العلمية
 1 مشاركأستاذ 

 35 ساعدأستاذ م
 63 حماضر
 254 معيد

 3 مستوى خامس –مدرس 
 4 مستوى سادس –مدرس 

 360 اجملموع
 

 

أستاذ مشارك
0%

أستاذ مساعد
10%

محاضر
17%

معيد
71%

مستوى خامس–مدرس 

1%

مستوى سادس–مدرس 

1%

٧٦
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 املؤهل العلميحسب  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد املؤهل العلمي

 130 دكتوراه

 195 ماجستري

 4 زمالة

 476 بكالوريوس

 805 اجملموع
 

 

دكتوراه
16%

ماجستير
24%

زمالة
1%

بكالوريوس
59%

٧٧
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 املؤهل العلميحسب )ذكور(  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد املؤهل العلمي
 94 دكتوراه

 130 ماجستري
 4 زمالة

 217 بكالوريوس
 445 اجملموع

 

 

دكتوراه
21%

ماجستير
29%

زمالة
1%

بكالوريوس
49%

٧٨
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 املؤهل العلميحسب )إانث(  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد املؤهل العلمي

 36 دكتوراه

 65 ماجستري

 259 بكالوريوس

 360 اجملموع
 

 

دكتوراه
10%

ماجستير
18%

بكالوريوس
72%
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 دولة احلصول على آخر مؤهلحسب  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد الدولة

 645 اململكة العربية السعودية

 76 املتحدة األمريكية الوالايت

 30 األردن

 23 اململكة املتحدة

 12 أسرتاليا

 7 ماليزاي

 5 كندا

 2 ابكستان

 1 ُعمان

 1 البحرين

 1 الكويت

 1 مصر

 1 نيوزيلندا

 805 اجملموع
 

٨٠
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المملكة العربية السعودية الواليات المتحدة األمريكية األردن

المملكة المتحدة أستراليا ماليزيا

كندا باكستان ُعمان

البحرين الكويت مصر

نيوزيلندا
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 دولة احلصول على آخر مؤهلحسب )ذكور(  التدريس السعودينيأعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد الدولة

 314 اململكة العربية السعودية

 69 الوالايت املتحدة األمريكية

 18 األردن

 17 اململكة املتحدة

 11 أسرتاليا

 5 ماليزاي

 5 كندا

 2 ابكستان

 1 ُعمان

 1 البحرين

 1 مصر

 1 نيوزيلندا

 445 اجملموع

 

٨٢
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 دولة احلصول على آخر مؤهلحسب )إانث(  السعودينيالتدريس أعضاء هيئة  إمجايل عدد

 العدد الدولة
 331 اململكة العربية السعودية

 12 األردن
 7 الوالايت املتحدة األمريكية

 6 اململكة املتحدة
 2 ماليزاي

 1 أسرتاليا
 1 الكويت

 360 اجملموع
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1% 0%

0%

المملكة العربية السعودية األردن الواليات المتحدة األمريكية المملكة المتحدة ماليزيا أستراليا الكويت

٨٤
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 حسب الكلية والقسم األكادمييالسعوديني  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 145 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 56 الدراسات اإلسالمية 
 48 اللغة اإلجنليزية 
 19 اللغة العربية 
 15 إدارة األعمال 
 7 احملاسبة 

 124 كلية العلوم
 40 الرايضيات 
 30 الفيزايء 
 29 األحياء 
 25 الكيمياء 

 104 كلية الرتبية
 32 الرتبية اخلاصة 
 30 املناهج 
 27 الرتبية وعلم النفس 
 8 رايض األطفال 
 7 وسائل وتقنيات التعليم 

 95 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت
 23 احلاسب اآليل 

٨٥
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 13 الرايضيات 
 12 الدراسات اإلسالمية 
 12 الكيمياء 
 11 رايض األطفال 
 10 اللغة العربية 
 7 الفيزايء 
 6 اللغة اإلجنليزية 
 1 غري حمدد 

 84 كلية علوم احلاسب واملعلومات
 71 علوم احلاسب واملعلومات 
 7 نظم احلاسب 
 6 هندسة احلاسب اآليل والشبكات 

 52 كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا
 22 علوم املختربات اإلكلينيكية 
 17 التمريض 
  8 الصحيوالتأهيل العالج الطبيعي 
 5 علوم األشعة والتصوير الطيب 

 43 كلية اهلندسة
 28 اهلندسة الكهرابئية 
 11 اهلندسة املدنية 

٨٦
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 4 اهلندسة امليكانيكية 

 41 كلية العلوم واآلداب بطربجل
 13 احلاسب اآليل 
 10 الرايضيات 
 7 الدراسات اإلسالمية 
 6 اللغة العربية 
 3 إدارة األعمال 
 1 اللغة اإلجنليزية 
 1 الفيزايء 

 37 كلية الطب
 12 طب األمراض الباطنية 
 10 اجلراحة 
 3 طب وجراحة األنف واألذن واحلنجرة 
 3 أمراض العيون 
 3 طب األطفال 
 2 الطب واجلراحة 
 2 طب اجملتمع والعائلة 
 1 علم األمراض 
 1 أمراض النساء والوالدة 

 33 كلية الشريعة والقانون

٨٧
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي
 19 القانون 
 14 الشريعة 

 17 كلية طب األسنان
 5 إصالح األسنان 
 5 وقاية األسنان 
 3 علوم االستعاضة السنية 
 3 جراحة الوجه والفكني وعلوم التشخيص 
 1 طب وجراحة الفم واألسنان 

 13 كلية الصيدلة
 13 الصيدلة 

 9 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت
 8 االعداد العام 
 1 التمريض 

 5 غري حمدد
 5 غري حمدد 

 2 كلية اجملتمع ابلقرايت
 2 علوم املختربات الطبية 

 1 السنة التحضريية للكليات العلمية
 1 السنة التحضريية لألقسام العملية 

 805 اإلمجايل الكلي

٨٨
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 حسب الكلية والقسم األكادمييالسعوديني )ذكور(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الكلية/ القسم األكادميي

 62 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية
 21 الدراسات اإلسالمية 
 16 اللغة اإلجنليزية 
 10 إدارة األعمال 
 10 اللغة العربية 
 5 احملاسبة 

 58 كلية العلوم
 19 الرايضيات 
 16 الفيزايء 
 12 األحياء 
 11 الكيمياء 

 53 كلية علوم احلاسب واملعلومات
  42 واملعلوماتعلوم احلاسب 
 6 هندسة احلاسب اآليل والشبكات 
 5 نظم احلاسب 

 53 كلية الرتبية
 18 املناهج 

٨٩
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي

 16 الرتبية اخلاصة 
 14 الرتبية وعلم النفس 
 5 وسائل وتقنيات التعليم 

 43 كلية اهلندسة
 28 اهلندسة الكهرابئية 
 11 اهلندسة املدنية 
 4 اهلندسة امليكانيكية 

 38 واآلداب ابلقرايتكلية العلوم 
 9 الدراسات اإلسالمية 
 7 احلاسب اآليل 
 6 اللغة العربية 
 4 رايض األطفال 
 3 اللغة اإلجنليزية 
 3 الرايضيات 
 3 الكيمياء 
 3 الفيزايء 

 31 كلية الطب
 10 طب األمراض الباطنية 
 9 اجلراحة 

٩٠



 

 هـ7143/8143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 العدد الكلية/ القسم األكادميي

 3 أمراض العيون 
 3 طب األطفال 
  2 واحلنجرةطب وجراحة األنف واألذن 
 2 طب اجملتمع والعائلة 
 1 علم األمراض 
 1 أمراض النساء والوالدة 

 30 كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا
 16 علوم املختربات اإلكلينيكية 
 5 علوم األشعة والتصوير الطيب 
  5 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 
 4 التمريض 

 23 كلية الشريعة والقانون
 12 القانون 
 11 الشريعة 

 17 كلية طب األسنان
 5 إصالح األسنان 
 5 وقاية األسنان 
 3 علوم االستعاضة السنية 
 3 جراحة الوجه والفكني وعلوم التشخيص 

٩١
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 العدد الكلية/ القسم األكادميي

 1 طب وجراحة الفم واألسنان 
 16 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 4 اللغة العربية 
 4 الدراسات اإلسالمية 
 3 إدارة األعمال 
 3 الرايضيات 
 2 احلاسب اآليل 

 12 كلية الصيدلة
 12 الصيدلة 

 4 غري حمدد
 4 غري حمدد 

 2 كلية اجملتمع ابلقرايت
 2 علوم املختربات الطبية 

 2 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت
 2 االعداد العام 

 1 السنة التحضريية للكليات العلمية
 1 السنة التحضريية لألقسام العملية 

 445 الكلي اإلمجايل
 

٩٢
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 حسب الكلية والقسم األكادمييالسعوديني )إانث(  أعضاء هيئة التدريس إمجايل عدد

 العدد الكلية/ القسم األكاديمي

 83 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية
 35 الدراسات اإلسالمية 
 32 اللغة اإلجنليزية 
 9 اللغة العربية 
 5 إدارة األعمال 
 2 احملاسبة 

 66 كلية العلوم
 21 الرايضيات 
 17 األحياء 
 14 الكيمياء 
 14 الفيزايء 

 57 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت
 16 احلاسب اآليل 
 10 الرايضيات 
 9 الكيمياء 
 7 رايض األطفال 
 4 الفيزايء 
 4 اللغة العربية 

٩٣
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 العدد الكلية/ القسم األكاديمي

 3 الدراسات اإلسالمية 
 3 اللغة اإلجنليزية 
 1 غري حمدد 

 51 كلية الرتبية
 16 اخلاصة الرتبية 
 13 الرتبية وعلم النفس 
 12 املناهج 
 8 رايض األطفال 
 2 وسائل وتقنيات التعليم 

 31 كلية علوم احلاسب واملعلومات
 29 علوم احلاسب واملعلومات 
 2 نظم احلاسب 

 25 كلية العلوم واآلداب بطربجل
 11 احلاسب اآليل 
 7 الرايضيات 
 3 الدراسات اإلسالمية 
  2 العربيةاللغة 
 1 اللغة اإلجنليزية 
 1 الفيزايء 

 22 كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا

٩٤
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 العدد الكلية/ القسم األكاديمي

 13 التمريض 
 6 علوم املختربات اإلكلينيكية 
  3 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 10 كلية الشريعة والقانون
 7 القانون 
 3 الشريعة 

 7 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت
  6 العاماالعداد 
 1 التمريض 

 6 كلية الطب
 2 طب األمراض الباطنية 
 2 الطب واجلراحة 
 1 طب وجراحة األنف واألذن واحلنجرة 
 1 اجلراحة 

 1 غري حمدد
 1 غري حمدد 

 1 كلية الصيدلة
 1 الصيدلة 

 360 اإلمجايل الكلي
 

٩٥
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 :الثايناجلزء 
  اإلدارات والعمادات املساندة بياانت -

  املوظفني اإلداريني والفنينيإحصاءات  -

 
 

 

٩٦
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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

٩٧
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إحصاءات عامة للموظفني اإلداريني والفنيني 
 ابجلامعة

 

 

 

 

 

 

 

٩٨
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 والفنيني اإلداريني للموظفني العدد الكلي

 العدد البيان
 1041 والفنيني اإلداريني للموظفنيالعدد الكلي 

 

 حسب اجلنس اإلداريني والفنينياملوظفني  إمجايل عدد

 العدد اجلنس
 625 ذكر
 416 أنثى

 1041 اجملموع
 

 

ذكر
60%

أنثى
40%

٩٩
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 مقر العمل اجلغرايفحسب  املوظفني اإلداريني والفنيني إمجايل عدد

 العدد املدينة

 758 مدينة سكاكا

 182 حمافظة القرايت

 65 طربجل حمافظة

 36 حمافظة دومة اجلندل

 1041 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
73%

محافظة القريات
18%

مركز طبرجل
6%

محافظة دومة الجندل
3%

١٠٠
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 مقر العمل اجلغرايفحسب )ذكور(  املوظفني اإلداريني والفنيني إمجايل عدد

 العدد املدينة

 526 مدينة سكاكا

 69 حمافظة القرايت

 26 حمافظة طربجل

 4 حمافظة دومة اجلندل

 625 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
84%

محافظة القريات
11%

محافظة طبرجل
4%

محافظة دومة الجندل
1%

١٠١
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 مقر العمل اجلغرايفحسب )إانث(  املوظفني اإلداريني والفنيني إمجايل عدد

 العدد املدينة

 232 مدينة سكاكا

 113 حمافظة القرايت

 39 حمافظة طربجل

 32 حمافظة دومة اجلندل

 416 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
56%

محافظة القريات
27%

محافظة طبرجل
9%

محافظة دومة الجندل
8%

١٠٢
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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 

 92 املرتبة الثامنة -وظيفة رمسية 

 175 املرتبة السابعة -وظيفة رمسية 

 277 السادسة املرتبة -وظيفة رمسية 

 155 املرتبة اخلامسة -وظيفة رمسية 

 94 املرتبة الرابعة -وظيفة رمسية 

 44 املرتبة الثالثة -وظيفة رمسية 

 34 املرتبة الثانية -وظيفة رمسية 

 9 املرتبة األوىل -وظيفة رمسية 

 1 طبيب مقيم –وظائف صحية 

 4 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 

 2 31الدرجة  –مستخدم 

 10 32الدرجة  –مستخدم 

 47 33الدرجة  –مستخدم 

 1041 اجملموع

١٠٣
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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 

 58 املرتبة الثامنة -وظيفة رمسية 

 94 املرتبة السابعة -وظيفة رمسية 

 152 املرتبة السادسة -وظيفة رمسية 

 107 املرتبة اخلامسة -وظيفة رمسية 

 68 املرتبة الرابعة -وظيفة رمسية 

 27 املرتبة الثالثة -وظيفة رمسية 

 14 املرتبة الثانية -وظيفة رمسية 

 6 املرتبة األوىل -وظيفة رمسية 

 1 طبيب مقيم –وظائف صحية 

 3 صيديل –وظائف صحية 

 17 فين –وظائف صحية 

 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 

 2 31الدرجة  –مستخدم 

 3 32الدرجة  –مستخدم 

 30 33الدرجة  –مستخدم 

 625 اجملموع

١٠٤
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 الوظيفيةاملرتبة حسب )إانث(  املوظفني اإلداريني والفنيني إمجايل عدد

 العدد املرتبة الوظيفية
 10 املرتبة التاسعة -وظيفة رمسية 

 34 املرتبة الثامنة -وظيفة رمسية 

 81 املرتبة السابعة -وظيفة رمسية 

 125 املرتبة السادسة -وظيفة رمسية 

 48 املرتبة اخلامسة -وظيفة رمسية 

 26 املرتبة الرابعة -وظيفة رمسية 

 17 املرتبة الثالثة -وظيفة رمسية 

 20 املرتبة الثانية -وظيفة رمسية 

 3 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 

 416 اجملموع
 

١٠٥
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 املؤهل العلميحسب  املوظفني اإلداريني والفنيني إمجايل عدد

 العدد املؤهل العلمي
 1 دكتوراه

 32 ماجستري
 1 دبلوم عايل
 376 بكالوريوس

 192 دبلوم
 439 اثنوية أو أقل

 1041 اجملموع
 

 

دكتوراه
0%

ماجستير
3%

دبلوم عالي
0%

بكالوريوس
36%

دبلوم
19%

ثانوية أو أقل
42%

١٠٦
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 املؤهل العلميحسب )ذكور(  املوظفني اإلداريني والفنيني إمجايل عدد

 العدد املؤهل العلمي
 1 دكتوراه

 29 ماجستري
 166 بكالوريوس

 135 دبلوم
 294 اثنوية أو أقل

 625 اجملموع
 

 

دكتوراه
0% ماجستير

5%

بكالوريوس
26%

دبلوم
22%

ثانوية أو أقل
47%

١٠٧
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 املؤهل العلميحسب )إانث(  والفنينياملوظفني اإلداريني  إمجايل عدد

 العدد املؤهل العلمي
 3 ماجستري

 1 دبلوم عايل
 210 بكالوريوس

 57 دبلوم
 145 اثنوية أو أقل

 416 اجملموع
 

 

ماجستير
1%

دبلوم عالي
0%

بكالوريوس
50%

دبلوم
14%

ثانوية أو أقل
35%

١٠٨
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 :الثالثاجلزء 
 الطالبإحصاءات  -

 

يف الفصل حمل التقرير هـ 1437/1438* 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
 

 

١٠٩
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 إحصاءات عامة لطالب اجلامعة
 الفصل الثاين( –)الفصل األول 

 

 

 

 

 

 

 

١١٠





 

 هـ7143/8143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 
 

 
 الفصل األول -طالب اجلامعة 

 

 

 

 

 

 

 

١١١
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 الفصل األول لطالب العدد الكلي

 العدد البيان
 28288 للطالبالعدد الكلي 

 

 اجلنسحسب  الفصل األولطالب  إمجايل عدد

 العدد اجلنس
 12647 ذكر
 15641 أنثى

 28288 اجملموع
 

 

ذكر
45%

أنثى
55%

١١٢
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 نوع الدراسةحسب  طالب الفصل األول إمجايل عدد

 العدد نوع الدراسة

 25915 انتظام كلي

 1898 انتساب

 354 تعليم موازي

 121 غري مقيد

 28288 اجملموع
 

 

انتظام كلي
92%

انتساب
7%

تعليم موازي
1%

غير مقيد
0%

١١٣
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 نوع الدراسةحسب )ذكور( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد نوع الدراسة

 10829 انتظام كلي

 1515 انتساب

 233 تعليم موازي

 70 غري مقيد

 12647 اجملموع
 

 

انتظام كلي
86%

انتساب
12%

تعليم موازي
2%

غير مقيد
0%

١١٤
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 نوع الدراسةحسب )إانث( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد نوع الدراسة

 15086 انتظام كلي

 383 انتساب

 121 تعليم موازي

 51 غري مقيد

 15641 اجملموع
 

 

انتظام كلي
97%

انتساب
2%

تعليم موازي
1% غير مقيد

0%

١١٥
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 اجلنسيةحسب  طالب الفصل األول إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 27957 السعودية العربية اململكة
 97 سوراي

 65 األردن
 64 اليمن

 32 مصر
 26 السودان

 22 فلسطني
 10 (بدون) انزحة قبائل

 5 ابكستان
 3 أفغانستان

 2 املغرب
 2 العراق

 1 لبنان
 1 اجلزائر

 1 أريترياي
 28288 اجملموع

 

١١٦
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 اجلنسيةحسب )ذكور( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 12517 السعودية العربية اململكة

 33 سوراي

 26 اليمن

 20 األردن

 15 السودان

 13 مصر

 8 فلسطني

 5 (بدون) انزحة قبائل

 3 ابكستان

 2 أفغانستان

 2 املغرب

 1 العراق

 1 لبنان

 1 اجلزائر

 12647 اجملموع
 

١١٧
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 اجلنسيةحسب )إانث( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 15440 السعودية العربية اململكة

 64 سوراي

 45 األردن

 38 اليمن

 19 مصر

 14 فلسطني

 11 السودان

 5 (بدون) انزحة قبائل

 2 ابكستان

 1 أفغانستان

 1 أريترياي

 1 العراق

 15641 اجملموع

 

١١٨
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 نوع الشهادة الثانويةحسب  طالب الفصل األول إمجايل عدد

 العدد نوع الشهادة الثانوية
 19885 علمي/طبيعي

 7757 اديب/شرعي

 616 القرآن حتفيظ

 21 جتاري

 7 تطبيقي

 2 النور معاهد

 28288 اجملموع
 

 

علمي/طبيعي
70%

ادبي/شرعي
28%

تحفيظ القرآن
2%

تجاري
0% تطبيقي

0%

معاهد النور
0%

١١٩
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 نوع الشهادة الثانويةحسب )ذكور( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد نوع الشهادة الثانوية
 10906 علمي/طبيعي

 1615 اديب/شرعي

 108 القرآن حتفيظ

 16 جتاري

 1 معاهد النور

 1 تطبيقي

 12647 اجملموع
 

 

علمي/طبيعي
86%

ادبي/شرعي
13%

تحفيظ القرآن
1% تجاري

0%

معاهد النور
0%

١٢٠
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 نوع الشهادة الثانويةحسب )إانث( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد نوع الشهادة الثانوية
 8979 علمي/طبيعي

 6142 اديب/شرعي

 508 القرآن حتفيظ

 6 تطبيقي

 5 جتاري

 1 النور معاهد

 15641 اجملموع
 

 

علمي/طبيعي
58%

ادبي/شرعي
39%

تحفيظ القرآن
3%

تطبيقي
0%

تجاري
0%

معاهد النور
0%

١٢١
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 مصدر الشهادة الثانويةحسب  األولطالب الفصل  إمجايل عدد

 العدد مصدر الشهادة الثانوية

 24715 سكاكا مدينة
 1458 عرعر مدينة

 903 حائل مدينة
 325 املنورة املدينة مدينة

 222 املنورة املدينة اإلدارية املنطقة
 164 تبوك مدينة

 162 الرايض مدينة
 125 الشرقية اإلدارية املنطقة

 97 الباطن حفر حمافظة
 62 بريدة مدينة

 17 جازان مدينة
 17 مشيط مخيس حمافظة

 9 جنران مدينة
 6 الباحة مدينة

 6 عسري اإلدارية املنطقة
 28288 اجملموع

 

١٢٢
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 مصدر الشهادة الثانويةحسب )ذكور( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد مصدر الشهادة الثانوية

 9894 سكاكا مدينة
 1051 عرعر مدينة

 865 حائل مدينة
 238 املنورة املدينة مدينة

 174 املنورة املدينة اإلدارية املنطقة
 104 الرايض مدينة

 88 الباطن حفر حمافظة
 86 تبوك مدينة

 60 الشرقية اإلدارية املنطقة
 53 بريدة مدينة

 13 مشيط مخيس حمافظة
 9 جازان مدينة

 5 جنران مدينة
 4 عسري اإلدارية املنطقة

 3 الباحة مدينة
 12647 اجملموع

 

١٢٣
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 مصدر الشهادة الثانويةحسب )إانث( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد مصدر الشهادة الثانوية

 14821 سكاكا مدينة

 407 عرعر مدينة
 87 املنورة املدينة مدينة

 78 تبوك مدينة
 65 الشرقية اإلدارية املنطقة

 58 الرايض مدينة
 48 املنورة املدينة اإلدارية املنطقة

 38 حائل مدينة
 9 بريدة مدينة

 9 الباطن حفر حمافظة
 8 جازان مدينة

 4 مشيط مخيس حمافظة
 4 جنران مدينة

 3 الباحة مدينة
 2 عسري اإلدارية املنطقة

 15641 اجملموع
 

١٢٤
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 مقر الدراسة اجلغرايفحسب  الفصل األولطالب  إمجايل عدد

 العدد املدينة

 17806 مدينة سكاكا

 6380 حمافظة القرايت

 3617 حمافظة طربجل

 485 حمافظة دومة اجلندل

 28288 اجملموع
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 مقر الدراسة اجلغرايفحسب )ذكور( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد املدينة

 9750 مدينة سكاكا

 1811 حمافظة القرايت

 1086 حمافظة طربجل

 12647 اجملموع
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 هـ7143/8143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

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

 العدد املدينة

 8056 مدينة سكاكا

 4569 حمافظة القرايت

 2531 حمافظة طربجل

 485 حمافظة دومة اجلندل

 15641 اجملموع
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 سنة االلتحاقحسب  طالب الفصل األول إمجايل عدد

 العدد سنة االلتحاق
1430 229 
1431 616 
1432 1586 
1433 3443 
1434 4544 
1435 4884 
1436 5899 
1437 7087 

 28288 اجملموع
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 االلتحاقسنة حسب )ذكور( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد سنة االلتحاق
1430 94 
1431 342 
1432 812 
1433 1641 
1434 1743 
1435 1918 
1436 2575 
1437 3522 

 12647 اجملموع
 

 

1430
1%

1431
3%

1432
6%

1433
13%

1434
14%

1435
15%

1436
20%

1437
28%

١٢٩



 

 هـ7143/8143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 سنة االلتحاقحسب ( إانث)طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد سنة االلتحاق
1430 135 
1431 274 
1432 774 
1433 1802 
1434 2801 
1435 2966 
1436 3324 
1437 3565 

 15641 اجملموع
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 الكليةحسب  طالب الفصل األول إمجايل عدد

 العدد الكلية
 8302 واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية
 5357 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية
 3438 بطربجل واآلداب العلوم كلية
 1879 الرتبية كلية
 1552 العلوم كلية
 1489 والقانون الشريعة كلية
 1280 اكابسك العلمية للكليات التحضريية السنة
 1048 بسكاكا التطبيقية الطبية العلوم كلية
 869 واملعلومات احلاسب علوم كلية
 641 اهلندسة كلية
 429 الصيدلة كلية
 415 ابلقرايت التطبيقية الطبية العلوم كلية
 364 الطب كلية
 355 ابلقرايت اجملتمع كلية
 266 بسكاكا اجملتمع كلية
 253 رايتابلق العلمية للكليات التحضريية السنة
 179 بطربجل اجملتمع كلية
 172 األسنان طب كلية

 28288 اجملموع

١٣١
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 الكليةحسب )ذكور( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد الكلية
 4506 واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية
 1467 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية
 1004 بطربجل واآلداب العلوم كلية
 972 والقانون الشريعة كلية
 823 اكابسك العلمية للكليات التحضريية السنة
 776 العلوم كلية
 641 اهلندسة كلية
 503 الرتبية كلية
 445 بسكاكا التطبيقية الطبية العلوم كلية
 319 واملعلومات احلاسب علوم كلية
 268 الطب كلية
 232 الصيدلة كلية
 162 ابلقرايت اجملتمع كلية
 156 األسنان طب كلية
 109 بسكاكا اجملتمع كلية
 97 رايتابلق العلمية للكليات التحضريية السنة
 85 ابلقرايت التطبيقية الطبية العلوم كلية
 82 بطربجل اجملتمع كلية

 12647 اجملموع

١٣٢
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 الكليةحسب )إانث( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد الكلية

 3890 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية
 3796 واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية
 2434 بطربجل واآلداب العلوم كلية
 1376 الرتبية كلية
 776 العلوم كلية
 603 بسكاكا التطبيقية الطبية العلوم كلية
 550 واملعلومات احلاسب علوم كلية
 517 والقانون الشريعة كلية
 457 اكابسك العلمية للكليات التحضريية السنة
 330 ابلقرايت التطبيقية الطبية العلوم كلية
 197 الصيدلة كلية
 193 ابلقرايت اجملتمع كلية
 157 بسكاكا اجملتمع كلية
 156 رايتابلق العلمية للكليات التحضريية السنة
 97 بطربجل اجملتمع كلية
 96 الطب كلية

 16 كلية طب األسنان
 15641 اجملموع

١٣٣
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 الدرجة العلمية املستهدفةحسب  طالب الفصل األول إمجايل عدد

 العدد الدرجة العلمية املستهدفة

 52 ماجستري

 27092 بكالوريوس

 1144 دبلوم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الدرجة العلمية املستهدفةحسب )ذكور( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد الدرجة العلمية املستهدفة

 27 ماجستري

 12088 بكالوريوس

 532 دبلوم

 12647 اجملموع

 

 

ماجستير
0%

بكالوريوس
96%

دبلوم
4%

١٣٥



 

 هـ7143/8143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 املستهدفةالدرجة العلمية حسب )إانث( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد الدرجة العلمية املستهدفة

 25 ماجستري

 15004 بكالوريوس

 612 دبلوم

 15641 اجملموع

 

 

ماجستير
0%

بكالوريوس
96%

دبلوم
4%

١٣٦



 

 هـ7143/8143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الوضع العامحسب  طالب الفصل األول إمجايل عدد

 العدد الوضع العام

 28167 مقيد

 107 منسحب

 14 أخرى

 28288 اجملموع
 

 

مقيد
100%

منسحب
0%

أخرى
0%

١٣٧
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الوضع العامحسب )ذكور( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد الوضع العام

 12577 مقيد

 64 منسحب

 6 أخرى

 12647 اجملموع
 

 

مقيد
99%

منسحب
1%

أخرى
0%

١٣٨
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الوضع العامحسب )إانث( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد الوضع العام
 15590 مقيد

 43 منسحب
 8 أخرى

 15641 اجملموع
 

 

مقيد
100%

منسحب
0%

أخرى
0%

١٣٩
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 حالة التسجيلحسب  طالب الفصل األول إمجايل عدد

 العدد حالة التسجيل

 27533 مسجل

 392 معتذر

 242 مؤجل

 121 مقيد غري

 28288 اجملموع
 

 

مسجل
97%

معتذر
1%

مؤجل
1%

غير مقيد
1%

١٤٠
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 حالة التسجيلحسب )ذكور( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد حالة التسجيل

 12283 مسجل

 193 معتذر

 101 مؤجل

 70 مقيدغري 

 12647 اجملموع
 

 

مسجل
97%

معتذر
1%

مؤجل
1%

غير مقيد
1%

١٤١
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 حالة التسجيلحسب )إانث( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد حالة التسجيل

 15250 مسجل

 199 معتذر

 141 مؤجل

 51 غري مقيد

 15641 اجملموع
 

 

مسجل
98%

معتذر
1%

مؤجل
1%

غير مقيد
0%

١٤٢
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 التحويل من جهة أخرىحسب  طالب الفصل األول إمجايل عدد

 العدد التحويل

 27942 غري حمول من جهة تعليمية أخرى
 346 حمول من جهة تعليمية أخرى

 28288 اجملموع
 

 

غير محول من جهة 
تعليمية أخرى

99%

محول من جهة 
تعليمية أخرى

1%

١٤٣
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

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

 العدد التحويل

 12443 غري حمول من جهة تعليمية أخرى
 204 حمول من جهة تعليمية أخرى

 12647 اجملموع
 

 

غير محول من جهة 
تعليمية أخرى

98%

محول من جهة 
تعليمية أخرى

2%

١٤٤
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 التحويل من جهة أخرىحسب )إانث( طالب الفصل األول  إمجايل عدد

 العدد التحويل

 15499 غري حمول من جهة تعليمية أخرى
 142 حمول من جهة تعليمية أخرى

 15641 اجملموع
 

 

غير محول من جهة 
تعليمية أخرى

99%

محول من جهة 
تعليمية أخرى

1%

١٤٥
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 اجلنسيةحسب طالب املنح للفصل األول  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 97 سوراي

 65 األردن

 64 اليمن

 32 مصر

 26 السودان

 22 فلسطني

 10 (بدون) انزحة قبائل

 5 ابكستان

 3 أفغانستان

 2 العراق

 2 املغرب

 1 اجلزائر

 1 أريترياي

 1 لبنان

 331 اجملموع
 

١٤٦
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 اجلنسيةحسب )ذكور(  للفصل األول طالب املنح إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 33 سوراي

 26 اليمن

 20 األردن

 15 السودان

 13 مصر

 8 فلسطني

 5 (بدون) انزحة قبائل

 3 ابكستان

 2 أفغانستان

 2 املغرب

 1 العراق

 1 اجلزائر

 1 لبنان

 130 اجملموع
 

١٤٧
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 اجلنسيةحسب )إانث( للفصل األول طالب املنح  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 64 سوراي

 45 األردن

 38 اليمن

 19 مصر

 14 فلسطني

 11 السودان

 5 (بدون) انزحة قبائل

 2 ابكستان

 1 أريترياي

 1 أفغانستان

 1 العراق

 201 اجملموع

١٤٨
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الكلية والتخصصحسب  طالب الفصل األول إمجايل عدد

 العدد الكلية/ التخصص

 8302 واإلنسانيةكلية العلوم اإلدارية 

 1240 إدارة األعمال

 227 اإلدارة املالية

 83 التسويق

 3389 الدراسات اإلسالمية

 1903 اللغة اإلجنليزية

 771 اللغة العربية

 689 احملاسبة

 5357 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 1 التاريخ

 496 احلاسب اآليل

 433 الدراسات اإلسالمية

 400 الرايضيات

 376 الفيزايء

 357 الكيمياء

١٤٩
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 العدد الكلية/ التخصص

 1067 اللغة اإلجنليزية

 1241 اللغة العربية

 119 برانمج الدبلوم الرتبوي العام

 849 رايض األطفال

 18 عام

 3438 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 202 إدارة األعمال

 43 اإلدارة املالية

 286 احلاسب اآليل

 5 الدراسات اإلسالمية

 314 الرايضيات

 253 الفيزايء

 908 اللغة اإلجنليزية

 1404 اللغة العربية

 22 رايض األطفال

 1 عام

١٥٠
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 العدد الكلية/ التخصص

 1879 كلية الرتبية

 271 االضطراابت السلوكية والتوحد

 218 التخلف العقلي تربوي

 364 الرتبية اخلاصة

 2 الدراسات اإلسالمية

 1 الرايضيات

 2 اللغة اإلجنليزية

 39 املناهج العامة

 225 برانمج الدبلوم الرتبوي العام

 701 رايض األطفال

 56 صعوابت التعلم

 1552 كلية العلوم

 545 األحياء

 359 الرايضيات

 310 الفيزايء

 318 الكيمياء

١٥١
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 العدد الكلية/ التخصص

 20 عام

 1489 كلية الشريعة والقانون

 741 الشريعة

 735 القانون

 13 فقه وأصوله

 1280 بسكاكاالسنة التحضريية للكليات العلمية 

 1280 السنة التحضريية

 1048 كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا

 405 التمريض

 175 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 265 عام

 203 علوم املختربات اإلكلينيكية

 869 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 458 علوم احلاسب واملعلومات

 246 نظم احلاسب اآليل

 165 احلاسب اآليل والشبكاتهندسة 

١٥٢
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 العدد الكلية/ التخصص

 641 كلية اهلندسة

 252 اهلندسة املدنية

 127 اهلندسة امليكانيكية

 173 هندسة القوى الكهرابئية

 89 والكرتونيات اتصاالت -هندسة كهرابئية 

 429 كلية الصيدلة

 429 الصيدلة

 415 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت

 100 التمريض

 107 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 78 عام

 130 علوم املختربات اإلكلينيكية

 364 كلية الطب

 364 الطب واجلراحة

 355 كلية اجملتمع ابلقرايت

 186 اإلدارة املالية

١٥٣
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 العدد الكلية/ التخصص

 66 احلاسب اآليل

 89 اللغة اإلجنليزية

 14 علوم املختربات الطبية

 266 كلية اجملتمع بسكاكا

 9 املوارد البشريةإدارة 

 106 اإلدارة املالية

 48 احلاسب اآليل

 103 اللغة اإلجنليزية

 253 السنة التحضريية للكليات العلمية ابلقرايت

 253 السنة التحضريية

 179 كلية اجملتمع بطربجل

 40 اإلدارة املالية

 139 اللغة اإلجنليزية

 172 كلية طب األسنان

 172 واألسنانطب وجراحة الفم 

 28288 اإلمجايل الكلي
 

١٥٤
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 الكلية والتخصصحسب )ذكور(  طالب الفصل األول إمجايل عدد

 العدد الكلية/ التخصص

 4506 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 585 إدارة األعمال
 99 اإلدارة املالية

 24 التسويق
 2393 الدراسات اإلسالمية

 702 اللغة اإلجنليزية
 400 العربيةاللغة 

 303 احملاسبة
 1467 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 156 احلاسب اآليل
 161 الدراسات اإلسالمية

 162 الرايضيات
 183 الفيزايء

 100 الكيمياء
 338 اللغة اإلجنليزية

 297 اللغة العربية
 59 برانمج الدبلوم الرتبوي العام

١٥٥
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 العدد الكلية/ التخصص

 11 عام
 1004 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 202 إدارة األعمال
 43 اإلدارة املالية

 79 احلاسب اآليل
 88 الرايضيات

 63 الفيزايء
 250 اللغة اإلجنليزية

 278 اللغة العربية
 1 عام

 972 كلية الشريعة والقانون
 473 الشريعة

 490 القانون
 9 فقه وأصوله

 823 السنة التحضريية للكليات العلمية بسكاكا
 823 التحضرييةالسنة 

 776 كلية العلوم
 300 األحياء

١٥٦
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 العدد الكلية/ التخصص

 224 الرايضيات
 129 الفيزايء

 114 الكيمياء
 9 عام

 641 كلية اهلندسة
 252 اهلندسة املدنية

 127 اهلندسة امليكانيكية
 173 هندسة القوى الكهرابئية

 89 الكرتونياتاتصاالت و  -هندسة كهرابئية 
 503 كلية الرتبية

 81 السلوكية والتوحد االضطراابت
 102 التخلف العقلي تربوي

 141 الرتبية اخلاصة
 1 الرايضيات

 18 املناهج العامة
 120 برانمج الدبلوم الرتبوي العام

 40 صعوابت التعلم
 445 كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا

١٥٧
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 العدد الكلية/ التخصص

 144 التمريض
 70 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 141 عام
 90 املختربات اإلكلينيكيةعلوم 

 319 كلية علوم احلاسب واملعلومات
 109 علوم احلاسب واملعلومات

 45 نظم احلاسب اآليل
 165 هندسة احلاسب اآليل والشبكات

 268 كلية الطب
 268 الطب واجلراحة

 232 كلية الصيدلة
 232 الصيدلة

 162 كلية اجملتمع ابلقرايت
 53 اإلدارة املالية

 53 احلاسب اآليل
 42 اللغة اإلجنليزية

 14 علوم املختربات الطبية
 156 كلية طب األسنان

١٥٨
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 العدد الكلية/ التخصص

 156 طب وجراحة الفم واألسنان
 109 كلية اجملتمع بسكاكا

 1 إدارة املوارد البشرية
 43 اإلدارة املالية

 26 احلاسب اآليل
 39 اللغة اإلجنليزية

 97 ابلقرايتالسنة التحضريية للكليات العلمية 
 97 السنة التحضريية

 85 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت
 34 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 23 عام
 28 علوم املختربات اإلكلينيكية

 82 كلية اجملتمع بطربجل
 40 اإلدارة املالية

 42 اللغة اإلجنليزية
 12647 اإلمجايل الكلي

 

 

١٥٩
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 الكلية والتخصصحسب ( إانث) الفصل األولطالب  إمجايل عدد

 العدد الكلية/ التخصص

 3890 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 1 التاريخ

 340 احلاسب اآليل

 272 الدراسات اإلسالمية

 238 الرايضيات

 193 الفيزايء

 257 الكيمياء

 729 اللغة اإلجنليزية

 944 اللغة العربية

 60 العامبرانمج الدبلوم الرتبوي 

 849 رايض األطفال

 7 عام

 3796 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 655 إدارة األعمال

 128 اإلدارة املالية

 59 التسويق

١٦٠



 

 هـ7143/8143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 العدد الكلية/ التخصص

 996 الدراسات اإلسالمية

 1201 اللغة اإلجنليزية

 371 اللغة العربية

 386 احملاسبة

 2434 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 207 احلاسب اآليل

 5 الدراسات اإلسالمية

 226 الرايضيات

 190 الفيزايء

 658 اللغة اإلجنليزية

 1126 اللغة العربية

 22 رايض األطفال

 1376 كلية الرتبية

 190 االضطراابت السلوكية والتوحد

 116 التخلف العقلي تربوي

 223 الرتبية اخلاصة

 2 الدراسات اإلسالمية

١٦١
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 العدد الكلية/ التخصص

 2 اللغة اإلجنليزية

 21 العامة املناهج

 105 برانمج الدبلوم الرتبوي العام

 701 رايض األطفال

 16 صعوابت التعلم

 776 كلية العلوم

 245 األحياء

 135 الرايضيات

 181 الفيزايء

 204 الكيمياء

 11 عام

 603 كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا

 261 التمريض

 105 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 124 عام

 113 علوم املختربات اإلكلينيكية

 550 كلية علوم احلاسب واملعلومات

١٦٢



 

 هـ7143/8143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 العدد الكلية/ التخصص

 349 علوم احلاسب واملعلومات

 201 نظم احلاسب اآليل

 517 كلية الشريعة والقانون

 268 الشريعة

 245 القانون

 4 فقه وأصوله

 457 السنة التحضريية للكليات العلمية بسكاكا

 457 السنة التحضريية

 330 العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت كلية

 100 التمريض

 73 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 55 عام

 102 علوم املختربات اإلكلينيكية

 197 كلية الصيدلة

 197 الصيدلة

 193 كلية اجملتمع ابلقرايت

 133 اإلدارة املالية

١٦٣
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 العدد الكلية/ التخصص

 13 احلاسب اآليل

 47 اللغة اإلجنليزية

 157 بسكاكاكلية اجملتمع 

 8 إدارة املوارد البشرية

 63 اإلدارة املالية

 22 احلاسب اآليل

 64 اللغة اإلجنليزية

 156 السنة التحضريية للكليات العلمية ابلقرايت

 156 السنة التحضريية

 97 كلية اجملتمع بطربجل

 97 اللغة اإلجنليزية

 96 كلية الطب

 96 الطب واجلراحة

 16 كلية طب األسنان

 16 طب وجراحة الفم واألسنان

 15641 اإلمجايل الكلي
 

١٦٤
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 الثاينالفصل  -طالب اجلامعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٦٥
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 الفصل الثاين لطالب العدد الكلي

 العدد البيان
 29230 للطالبالعدد الكلي 

 

 اجلنسحسب  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد اجلنس
 13556 ذكر
 15674 أنثى

 29230 اجملموع
 

 

ذكر
46%

أنثى
54%

١٦٦
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 نوع الدراسةحسب  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد نوع الدراسة

 25116 انتظام كلي

 2165 غري مقيد

 1654 انتساب

 295 تعليم موازي

 29230 اجملموع
 

 

انتظام كلي
86%

غير مقيد
7%

انتساب
6%

تعليم موازي
1%

١٦٧
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 نوع الدراسةحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الدراسةنوع 

 10716 انتظام كلي

 1341 غري مقيد

 1310 انتساب

 189 تعليم موازي

 13556 اجملموع
 

 

انتظام كلي
79%

غير مقيد
10%

انتساب
10%

تعليم موازي
1%

١٦٨
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 نوع الدراسةحسب )إانث(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد نوع الدراسة

 14400 انتظام كلي

 824 غري مقيد

 344 انتساب

 106 تعليم موازي

 15674 اجملموع
 

 

انتظام كلي
92%

غير مقيد
5%

انتساب
2%

تعليم موازي
1%

١٦٩
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 اجلنسيةحسب  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية
 28886 السعودية العربية اململكة
 99 سوراي
 68 اليمن

 62 األردن
 38 مصر

 29 السودان
 23 فلسطني

 8 (بدون) انزحة قبائل
 5 ابكستان

 4 أفغانستان
 2 املغرب

 1 لبنان
 1 قطر

 1 العراق
 1 الصومال

 1 أريترياي
 1 اهلند

 29230 اجملموع
 

١٧٠
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 اجلنسيةحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 13412 السعودية العربية اململكة

 35 سوراي

 31 اليمن

 19 األردن

 17 السودان

 16 مصر

 10 فلسطني

 5 (بدون) انزحة قبائل

 4 ابكستان

 2 املغرب

 2 أفغانستان

 1 لبنان

 1 الصومال

 1 اهلند

 13556 اجملموع
 

١٧١
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 اجلنسيةحسب )إانث(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 15474 السعودية العربية اململكة

 64 سوراي

 43 األردن

 37 اليمن

 22 مصر

 13 فلسطني

 12 السودان

 3 (بدون) انزحة قبائل

 1 رتريايأ

 1 قطر

 1 ابكستان

 1 العراق

 15672 اجملموع

 

١٧٢
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 نوع الشهادة الثانويةحسب  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد نوع الشهادة الثانوية
 20960 علمي/طبيعي
 7608 اديب/شرعي
 631 القرآن حتفيظ
 19 جتاري

 7 تطبيقي
 5 النور معاهد

 29230 اجملموع
 

 

علمي/طبيعي
72%

ادبي/شرعي
26%

تحفيظ القرآن
2%

تجاري
0%

تطبيقي
0%

معاهد النور
0%

١٧٣
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 نوع الشهادة الثانويةحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد نوع الشهادة الثانوية
 11887 علمي/طبيعي
 1536 اديب/شرعي
 117 القرآن حتفيظ
 14 جتاري

 1 معاهد النور
 1 تطبيقي

 13556 اجملموع
 

 

علمي/طبيعي
88%

ادبي/شرعي
11%

تحفيظ القرآن
1%

تجاري
0%

معاهد النور
0%

١٧٤
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 نوع الشهادة الثانويةحسب )إانث(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد نوع الشهادة الثانوية
 9073 علمي/طبيعي
 6072 اديب/شرعي
 514 القرآن حتفيظ

 6 تطبيقي
 5 جتاري
 4 النور معاهد

 15674 اجملموع
 

 

علمي/طبيعي
58%

ادبي/شرعي
39%

تحفيظ القرآن
3%

تطبيقي
0%

تجاري
0%

معاهد النور
0%

١٧٥
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 مصدر الشهادة الثانويةحسب  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الشهادة الثانويةمصدر 

 25412 سكاكا مدينة

 1520 عرعر مدينة

 1007 حائل مدينة

 530 الرايض مدينة

 377 املنورة املدينة مدينة

 170 تبوك مدينة

 106 الباطن حفر حمافظة

 72 بريدة مدينة

 19 مشيط مخيس حمافظة

 10 جنران مدينة

 7 الباحة مدينة

 29230 اجملموع

 

١٧٦
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 مصدر الشهادة الثانويةحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد مصدر الشهادة الثانوية

 10536 سكاكا مدينة

 1105 عرعر مدينة

 963 حائل مدينة

 405 الرايض مدينة

 280 املنورة املدينة مدينة

 96 الباطن حفر حمافظة

 88 تبوك مدينة

 59 بريدة مدينة

 15 مشيط مخيس حمافظة

 6 جنران مدينة

 3 الباحة مدينة

 13556 اجملموع

١٧٧
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 مصدر الشهادة الثانويةحسب )إانث(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد مصدر الشهادة الثانوية

 14876 سكاكا مدينة

 415 عرعر مدينة

 125 الرايض مدينة

 97 املنورة املدينة مدينة

 82 تبوك مدينة

 44 حائل مدينة

 13 بريدة مدينة

 10 الباطن حفر حمافظة

 4 مشيط مخيس حمافظة

 4 الباحة مدينة

 4 جنران مدينة

 15674 اجملموع

١٧٨
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 مقر الدراسة اجلغرايفحسب  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد املدينة

 18177 مدينة سكاكا

 6588 حمافظة القرايت

 3953 طربجلحمافظة 

 512 حمافظة دومة اجلندل

 29230 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
62%

محافظة القريات
23%

محافظة طبرجل
13%

محافظة دومة 
الجندل

2%

١٧٩
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 مقر الدراسة اجلغرايفحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد املدينة

 10198 مدينة سكاكا

 2016 حمافظة القرايت

 1342 حمافظة طربجل

 13556 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
75%

محافظة القريات
15%

محافظة طبرجل
10%

١٨٠
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 مقر الدراسة اجلغرايف حسب )إانث( الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد املدينة

 7979 مدينة سكاكا

 4572 حمافظة القرايت

 2611 حمافظة طربجل

 512 حمافظة دومة اجلندل

 15674 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
51%

محافظة القريات
29%

محافظة طبرجل
17%

محافظة دومة 
الجندل

3%

١٨١
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 سنة االلتحاقحسب  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد سنة االلتحاق
1430 194 
1431 505 
1432 1219 
1433 2944 
1434 4529 
1435 5075 
1436 6729 
1437 8035 

 29230 اجملموع
 

 

1430
1%
1431

2%
1432

4%
1433

10%

1434
16%

1435
17%

1436
23%

1437
27%

١٨٢
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 سنة االلتحاقحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد سنة االلتحاق
1430 84 
1431 295 
1432 626 
1433 1438 
1434 1709 
1435 2020 
1436 3222 
1437 4162 

 13556 اجملموع
 

 

1430
1%
1431

2%
1432

5%
1433

10%

1434
12%

1435
15%

1436
24%

1437
31%

١٨٣
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 سنة االلتحاقحسب ( إانث) الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد سنة االلتحاق
1430 110 
1431 210 
1432 593 
1433 1506 
1434 2820 
1435 3055 
1436 3507 
1437 3873 

 15674 اجملموع
 

 

1430
1%
1431

1%
1432

4% 1433
10%

1434
18%

1435
19%

1436
22%

1437
25%

١٨٤
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 الكليةحسب  الثاينالفصل طالب  إمجايل عدد

 العدد الكلية
 8819 واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية
 5477 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية
 3717 بطربجل واآلداب العلوم كلية
 1748 الرتبية كلية
 1645 والقانون الشريعة كلية
 1638 العلوم كلية
 1064 اكابسك العلمية للكليات التحضريية السنة
 991 بسكاكا التطبيقية الطبية العلوم كلية
 885 واملعلومات احلاسب علوم كلية
 606 اهلندسة كلية
 457 ابلقرايت اجملتمع كلية
 438 ابلقرايت التطبيقية الطبية العلوم كلية
 422 الصيدلة كلية
 365 الطب كلية
 333 بسكاكا اجملتمع كلية
 236 بطربجل اجملتمع كلية
 216 رايتابلق العلمية للكليات التحضريية السنة
 173 األسنان طب كلية

 29230 اجملموع

١٨٥
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 الكليةحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الكلية
 4889 واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية
 1591 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية
 1225 بطربجل واآلداب العلوم كلية
 1108 والقانون الشريعة كلية
 855 العلوم كلية
 701 اكابسك العلمية للكليات التحضريية السنة
 606 اهلندسة كلية
 452 الرتبية كلية
 439 بسكاكا التطبيقية الطبية العلوم كلية
 332 واملعلومات احلاسب علوم كلية
 269 الطب كلية
 231 ابلقرايت اجملتمع كلية
 223 الصيدلة كلية
 167 بسكاكا اجملتمع كلية
 157 األسنان طب كلية
 117 بطربجل اجملتمع كلية
 100 ابلقرايت التطبيقية الطبية العلوم كلية
 94 رايتابلق العلمية للكليات التحضريية السنة

 13556 اجملموع

١٨٦
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 الكليةحسب )إانث(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الكلية
 3930 واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية
 3886 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية
 2492 بطربجل واآلداب العلوم كلية
 1296 الرتبية كلية
 537 والقانون الشريعة كلية
 783 العلوم كلية
 363 اكابسك العلمية للكليات التحضريية السنة
 552 بسكاكا التطبيقية الطبية العلوم كلية
 553 واملعلومات احلاسب علوم كلية
 226 ابلقرايت اجملتمع كلية
 338 ابلقرايت التطبيقية الطبية العلوم كلية
 199 الصيدلة كلية
 96 الطب كلية
 166 بسكاكا اجملتمع كلية
 119 بطربجل اجملتمع كلية
 122 رايتابلق العلمية للكليات التحضريية السنة
 16 األسنان طب كلية

 15674 اجملموع

١٨٧
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الدرجة العلمية املستهدفةحسب  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الدرجة العلمية املستهدفة

 61 ماجستري

 27797 بكالوريوس

 1372 دبلوم

 29230 اجملموع

 

 

ماجستير
0%

بكالوريوس
95%

دبلوم
5%

١٨٨
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الدرجة العلمية املستهدفةحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الدرجة العلمية املستهدفة

 33 ماجستري

 12829 بكالوريوس

 694 دبلوم

 13556 اجملموع

 

 

ماجستير
0%

بكالوريوس
95%

دبلوم
5%

١٨٩
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الدرجة العلمية املستهدفةحسب )إانث(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الدرجة العلمية املستهدفة

 28 ماجستري

 14968 بكالوريوس

 678 دبلوم

 15674 اجملموع

 

 

ماجستير
0%

بكالوريوس
96%

دبلوم
4%

١٩٠
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الوضع العامحسب  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الوضع العام
 27065 مقيد

 1061 أخرى
 805 مفصول لسبب أكادميي

 235 منسحب
 62 مطوي القيد

 2 متوىف
 29230 اجملموع

 

 

مقيد
92%

أخرى
4%

مفصول لسبب 
أكاديمي

3%

منسحب
1%

مطوي القيد
0% متوفى

0%

١٩١
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الوضع العامحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الوضع العام
 12215 مقيد

 799 أخرى
 333 مفصول لسبب أكادميي

 155 منسحب
 52 مطوي القيد

 2 متوىف
 13556 اجملموع

 

 

مقيد
90%

أخرى
6%

مفصول لسبب 
أكاديمي

3%

منسحب
1% مطوي القيد

0% متوفى
0%

١٩٢
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الوضع العامحسب )إانث(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الوضع العام
 14850 مقيد

 472 مفصول لسبب أكادميي
 262 أخرى

 80 منسحب
 10 مطوي القيد

 15674 اجملموع
 

 

مقيد
95%

مفصول لسبب 
أكاديمي

3%

أخرى
2%

منسحب
0%

مطوي القيد
0%

١٩٣
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 حالة التسجيلحسب  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد حالة التسجيل

 26512 مسجل

 2165 مقيد غري

 311 معتذر

 242 مؤجل

 29230 اجملموع
 

 

مسجل
91%

غير مقيد
7%

معتذر
1%

مؤجل
1%

١٩٤
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 حالة التسجيلحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد حالة التسجيل

 11963 مسجل

 1341 مقيد غري

 141 معتذر

 111 مؤجل

 13556 اجملموع
 

 

مسجل
88%

غير مقيد
10%

معتذر
1%

مؤجل
1%

١٩٥
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 حالة التسجيلحسب )إانث(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد حالة التسجيل

 14549 مسجل

 824 غري مقيد

 170 معتذر

 131 مؤجل

 15674 اجملموع
 

 

مسجل
93%

غير مقيد
5%

معتذر
1%

مؤجل
1%

١٩٦
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 التحويل من جهة أخرىحسب  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد التحويل

 28893 غري حمول من جهة تعليمية أخرى
 337 حمول من جهة تعليمية أخرى

 29230 اجملموع
 

 

غير محول من جهة 
تعليمية أخرى

99%

محول من جهة 
تعليمية أخرى

1%

١٩٧
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 التحويل من جهة أخرىحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد التحويل

 13363 جهة تعليمية أخرىغري حمول من 
 193 حمول من جهة تعليمية أخرى

 13556 اجملموع
 

 

غير محول من جهة 
تعليمية أخرى

99%

محول من جهة 
تعليمية أخرى

1%

١٩٨
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 التحويل من جهة أخرىحسب )إانث(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد التحويل

 15530 غري حمول من جهة تعليمية أخرى
 144 حمول من جهة تعليمية أخرى

 15674 اجملموع
 

 

غير محول من جهة 
تعليمية أخرى

99%

محول من جهة 
تعليمية أخرى

1%

١٩٩
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 اجلنسيةحسب طالب املنح للفصل األول  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 99 سوراي
 68 اليمن

 62 األردن
 38 مصر

 29 السودان
 23 فلسطني

 8 (بدون) انزحة قبائل
 5 ابكستان

 4 أفغانستان
 2 املغرب

 1 قطر
 1 لبنان

 1 الصومال
 1 العراق

 1 أريترياي
 1 اهلند

 344 اجملموع

٢٠٠
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 اجلنسيةحسب )ذكور(  للفصل األول طالب املنح إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 35 سوراي

 31 اليمن

 19 األردن

 17 السودان

 16 مصر

 10 فلسطني

 5 (بدون) انزحة قبائل

 4 ابكستان

 2 املغرب 

 2 أفغانستان

 1 اهلند

 1 الصومال

 1 لبنان

 144 اجملموع

٢٠١
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 اجلنسيةحسب )إانث( للفصل األول طالب املنح  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 64 سوراي

 43 األردن

 37 اليمن

 22 مصر

 13 فلسطني

 12 السودان

 3 (بدون) انزحة قبائل

 2 أفغانستان

 1 العراق

 1 قطر

 1 أريترياي

 1 ابكستان

 200 اجملموع

٢٠٢
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 الكلية والتخصصحسب  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الكلية/ التخصص
 8819 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 1163 إدارة األعمال
 274 اإلدارة املالية

 102 التسويق
 3609 الدراسات اإلسالمية

 2053 اللغة اإلجنليزية
 860 اللغة العربية

 758 احملاسبة
 5477 ابلقرايتكلية العلوم واآلداب 

 1 التاريخ
 502 احلاسب اآليل

 479 الدراسات اإلسالمية
 433 الرايضيات

 390 الفيزايء
 390 الكيمياء

 1068 اللغة اإلجنليزية
 1293 اللغة العربية

 121 برانمج الدبلوم الرتبوي العام

٢٠٣
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 العدد الكلية/ التخصص
 790 رايض األطفال

 10 عام
 3717 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 260 األعمالإدارة 
 51 اإلدارة املالية
 330 احلاسب اآليل

 2 الدراسات اإلسالمية
 336 الرايضيات

 245 الفيزايء
 938 اللغة اإلجنليزية

 1535 اللغة العربية
 19 رايض األطفال

 1 عام
 1748 كلية الرتبية

 271 االضطراابت السلوكية والتوحد
 186 التخلف العقلي تربوي

 331 اخلاصةالرتبية 
 1 الدراسات اإلسالمية

 1 اللغة اإلجنليزية

٢٠٤
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 العدد الكلية/ التخصص
 43 املناهج العامة

 225 برانمج الدبلوم الرتبوي العام
 665 رايض األطفال

 25 صعوابت التعلم
 1645 كلية الشريعة والقانون

 842 الشريعة
 785 القانون

 18 فقه وأصوله
 1638 كلية العلوم
 542 األحياء

 387 الرايضيات
 320 الفيزايء

 337 الكيمياء
 52 عام

 1064 السنة التحضريية للكليات العلمية بسكاكا
 1064 السنة التحضريية

 991 كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا
 359 التمريض

 168 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

٢٠٥
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 العدد الكلية/ التخصص
 285 عام

 179 علوم املختربات اإلكلينيكية
 885 واملعلوماتكلية علوم احلاسب 

 465 علوم احلاسب واملعلومات
 254 نظم احلاسب اآليل

 166 هندسة احلاسب اآليل والشبكات
 606 كلية اهلندسة

 232 اهلندسة املدنية
 117 اهلندسة امليكانيكية

 171 هندسة القوى الكهرابئية
 86 اتصاالت والكرتونيات -هندسة كهرابئية 

 457 كلية اجملتمع ابلقرايت
 234 اإلدارة املالية
 86 احلاسب اآليل
 124 اللغة اإلجنليزية

 13 علوم املختربات الطبية
 438 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت

 111 التمريض
 112 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

٢٠٦
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 العدد الكلية/ التخصص
 85 عام

 130 علوم املختربات اإلكلينيكية
 422 كلية الصيدلة

 422 الصيدلة
 365 كلية الطب

 365 الطب واجلراحة
 333 كلية اجملتمع بسكاكا

 8 إدارة املوارد البشرية
 138 اإلدارة املالية
 55 احلاسب اآليل
 132 اللغة اإلجنليزية

 236 كلية اجملتمع بطربجل
 54 اإلدارة املالية

 182 اللغة اإلجنليزية
 216 السنة التحضريية للكليات العلمية ابلقرايت

 216 السنة التحضريية
 173 كلية طب األسنان

 173 طب وجراحة الفم واألسنان
 29230 اإلمجايل الكلي

٢٠٧
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 الكلية والتخصصحسب )ذكور(  الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الكلية/ التخصص

 4889 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية
 567 إدارة األعمال

 112 اإلدارة املالية
 36 التسويق

 2550 الدراسات اإلسالمية
 793 اللغة اإلجنليزية

 481 اللغة العربية
 350 احملاسبة

 1591 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت
 157 احلاسب اآليل

 181 الدراسات اإلسالمية
 189 الرايضيات

 203 الفيزايء
 121 الكيمياء

 347 اللغة اإلجنليزية
 330 اللغة العربية

 59 الدبلوم الرتبوي العامبرانمج 

٢٠٨
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 العدد الكلية/ التخصص
 4 عام

 1225 كلية العلوم واآلداب بطربجل
 260 إدارة األعمال

 51 اإلدارة املالية
 116 احلاسب اآليل

 109 الرايضيات
 63 الفيزايء

 282 اللغة اإلجنليزية
 343 اللغة العربية

 1 عام
 1108 كلية الشريعة والقانون

 580 الشريعة
 515 القانون

 13 وأصوله فقه
 855 كلية العلوم

 280 األحياء
 253 الرايضيات

 148 الفيزايء

٢٠٩
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 العدد الكلية/ التخصص
 137 الكيمياء

 37 عام
 701 السنة التحضريية للكليات العلمية بسكاكا

 701 السنة التحضريية
 606 كلية اهلندسة

 232 اهلندسة املدنية
 117 اهلندسة امليكانيكية

 171 هندسة القوى الكهرابئية
 86 اتصاالت والكرتونيات -هندسة كهرابئية 

 452 كلية الرتبية
 81 االضطراابت السلوكية والتوحد

 86 التخلف العقلي تربوي
 125 الرتبية اخلاصة

 20 املناهج العامة
 120 برانمج الدبلوم الرتبوي العام

 20 صعوابت التعلم
 439 كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا

 135 التمريض

٢١٠
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 العدد الكلية/ التخصص
 70 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 154 عام
 80 علوم املختربات اإلكلينيكية

 332 كلية علوم احلاسب واملعلومات
 115 علوم احلاسب واملعلومات

 51 نظم احلاسب اآليل
 166 هندسة احلاسب اآليل والشبكات

 269 كلية الطب
 269 الطب واجلراحة

 231 كلية اجملتمع ابلقرايت
 79 اإلدارة املالية

 73 احلاسب اآليل
 66 اللغة اإلجنليزية

 13 علوم املختربات الطبية
 223 كلية الصيدلة

 223 الصيدلة
 167 كلية اجملتمع بسكاكا

 73 اإلدارة املالية

٢١١
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 العدد الكلية/ التخصص
 31 احلاسب اآليل

 63 اللغة اإلجنليزية
 157 كلية طب األسنان

 157 طب وجراحة الفم واألسنان
 117 اجملتمع بطربجلكلية 

 54 اإلدارة املالية
 63 اللغة اإلجنليزية

 100 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت
 34 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 37 عام
 29 علوم املختربات اإلكلينيكية

 94 السنة التحضريية للكليات العلمية ابلقرايت
 94 السنة التحضريية

 13556 اإلمجايل الكلي
 

 

 

 

٢١٢
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 الكلية والتخصصحسب ( إانث) الفصل الثاينطالب  إمجايل عدد

 العدد الكلية/ التخصص

 3930 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 596 إدارة األعمال

 162 اإلدارة املالية

 66 التسويق

 1059 الدراسات اإلسالمية

 1260 اللغة اإلجنليزية

 379 اللغة العربية

 408 احملاسبة

 3886 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 1 التاريخ

 345 احلاسب اآليل

 298 الدراسات اإلسالمية

 244 الرايضيات

 187 الفيزايء

 269 الكيمياء

 721 اللغة اإلجنليزية

٢١٣
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 العدد الكلية/ التخصص

 963 اللغة العربية

 62 برانمج الدبلوم الرتبوي العام

 790 رايض األطفال

 6 عام

 2492 بطربجلكلية العلوم واآلداب 

 214 احلاسب اآليل

 2 الدراسات اإلسالمية

 227 الرايضيات

 182 الفيزايء

 656 اللغة اإلجنليزية

 1192 اللغة العربية

 19 رايض األطفال

 1296 كلية الرتبية

 190 االضطراابت السلوكية والتوحد

 100 التخلف العقلي تربوي

 206 الرتبية اخلاصة

 1 الدراسات اإلسالمية

٢١٤
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 العدد الكلية/ التخصص

 1 اللغة اإلجنليزية

 23 املناهج العامة

 105 برانمج الدبلوم الرتبوي العام

 665 رايض األطفال

 5 صعوابت التعلم

 783 كلية العلوم

 262 األحياء

 134 الرايضيات

 172 الفيزايء

 200 الكيمياء

 15 عام

 553 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 350 علوم احلاسب واملعلومات

 203 نظم احلاسب اآليل

 552 كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا

 224 التمريض

 98 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

٢١٥
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 العدد الكلية/ التخصص

 131 عام

 99 علوم املختربات اإلكلينيكية

 537 كلية الشريعة والقانون

 262 الشريعة

 270 القانون

 5 فقه وأصوله

 363 السنة التحضريية للكليات العلمية بسكاكا

 363 السنة التحضريية

 338 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت

 111 التمريض

 78 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي 

 48 عام

 101 علوم املختربات اإلكلينيكية

 226 كلية اجملتمع ابلقرايت

 155 اإلدارة املالية

 13 احلاسب اآليل

 58 اللغة اإلجنليزية

٢١٦
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 العدد الكلية/ التخصص

 199 كلية الصيدلة

 199 الصيدلة

 166 كلية اجملتمع بسكاكا

 8 إدارة املوارد البشرية

 65 اإلدارة املالية

 24 احلاسب اآليل

 69 اللغة اإلجنليزية

 122 السنة التحضريية للكليات العلمية ابلقرايت

 122 السنة التحضريية

 119 كلية اجملتمع بطربجل

 119 اللغة اإلجنليزية

 96 كلية الطب

 96 الطب واجلراحة

 16 كلية طب األسنان

 16 طب وجراحة الفم واألسنان

 15674 اإلمجايل الكلي
 

٢١٧



 

 هـ7143/8143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 
 

 

 :الرابعاجلزء 
 إحصاءات اخلرجيني -

 
 

 

 

 

٢١٨
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 اجلامعةخلرجيي إحصاءات عامة 

 

 

 

 

 

 

 

٢١٩
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 للخرجيني خالل العام اجلامعي العدد الكلي

 العدد البيان
 4545 للخرجينيالعدد الكلي 

 

 اجلنسحسب  خالل العام اجلامعي اخلرجيني إمجايل عدد

 العدد اجلنس
 1974 ذكر
 2571 أنثى

 4545 اجملموع
 

 

ذكر
43%

أنثى
57%

٢٢٠
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 نوع الدراسةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي  إمجايل عدد

 العدد نوع الدراسة

 3951 انتظام كلي
 455 انتساب

 139 تعليم موازي
 4545 اجملموع

 

 

انتظام كلي
87%

انتساب
10%

تعليم موازي
3%

٢٢١



 

 هـ7143/8143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 نوع الدراسةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )ذكور(  عددإمجايل 

 العدد نوع الدراسة

 1497 انتظام كلي
 367 انتساب

 110 تعليم موازي
 1974 اجملموع

 

 

انتظام كلي
76%

انتساب
19%

تعليم موازي
5%

٢٢٢
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 نوع الدراسةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )إانث(  إمجايل عدد

 العدد نوع الدراسة

 2454 انتظام كلي
 88 انتساب

 29 تعليم موازي
 2571 اجملموع

 

 

انتظام كلي
96%

انتساب
3% تعليم موازي

1%

٢٢٣
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 الدرجة املمنوحةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي  إمجايل عدد

 العدد الدرجة املمنوحة

 2 ماجستري
 4157 بكالوريوس

 386 دبلوم
 4545 اجملموع

 

 

ماجستير
0%

بكالوريوس
91%

دبلوم
9%

٢٢٤
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 الدرجة املمنوحةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )ذكور(  إمجايل عدد

 العدد الدرجة املمنوحة

 1 ماجستري
 1780 بكالوريوس

 193 دبلوم
 1974 اجملموع

 

 

ماجستير
0%

بكالوريوس
90%

دبلوم
10%

٢٢٥
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 الدرجة املمنوحةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )إانث(  إمجايل عدد

 العدد الدرجة املمنوحة

 1 ماجستري
 2377 بكالوريوس

 193 دبلوم
 2571 اجملموع

 

 

ماجستير
0%

بكالوريوس
92%

دبلوم
8%

٢٢٦
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 فصل التخرجحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي  إمجايل عدد

 العدد فصل التخرج

 1630 الفصل األول
 2686 الفصل الثاين

 229 الفصل الصيفي
 4545 اجملموع

 

 

الفصل األول
36%

الفصل الثاني
59%

يالفصل الصيف
5%

٢٢٧
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 فصل التخرجحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )ذكور(  إمجايل عدد

 العدد فصل التخرج
 856 الفصل األول
 974 الفصل الثاين

 144 الفصل الصيفي
 1974 اجملموع

 

 

الفصل األول
44%

الفصل الثاني
49%

يالفصل الصيف
7%

٢٢٨
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 فصل التخرجحسب ( إانثاخلرجيني خالل العام اجلامعي ) إمجايل عدد

 العدد فصل التخرج

 774 الفصل األول
 1712 الثاينالفصل 

 85 الفصل الصيفي
 2571 اجملموع

 

 

الفصل األول
30%

الفصل الثاني
67%

يالفصل الصيف
3%

٢٢٩
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 اجلنسيةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 4490 اململكة العربية السعودية

 14 سوراي

 13 األردن

 7 اليمن

 7 مصر

 4 (بدون) انزحة قبائل

 3 ابكستان

 2 اجلزائر

 3 السودان

 1 فلسطني

 1 العراق

 4545 اجملموع

٢٣٠
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 اجلنسيةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )ذكور(  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 1948 اململكة العربية السعودية

 7 سوراي

 4 األردن

 4 مصر

 2 اليمن

 2 قبائل انزحة )بدون(

 2 ابكستان

 2 اجلزائر

 1 العراق

 2 السودان 

 1974 اجملموع

٢٣١
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 اجلنسيةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )إانث(  إمجايل عدد

 العدد اجلنسية

 2542 اململكة العربية السعودية

 9 األردن

 7 سوراي

 5 اليمن

 3 مصر

 2 (بدون) انزحة قبائل

 1 السودان

 1 فلسطني

 1 ابكستان

 2571 اجملموع

٢٣٢
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 مقر الدراسة اجلغرايفحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي  إمجايل عدد

 العدد مقر الدراسة اجلغرايف
 3003 مدينة سكاكا

 1103 حمافظة القرايت
 364 حمافظة طربجل

 75 حمافظة دومة اجلندل
 4545 اجملموع

 

 

مدينة سكاكا
66%

محافظة القريات
24%

محافظة طبرجل
8%

محافظة دومة الجندل
2%

٢٣٣
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 مقر الدراسة اجلغرايفحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )ذكور(  إمجايل عدد

 العدد مقر الدراسة اجلغرايف
 1597 مدينة سكاكا

 271 حمافظة القرايت

 106 حمافظة طربجل
 1974 اجملموع

 

 

مدينة سكاكا
81%

محافظة القريات
14%

محافظة طبرجل
5%

٢٣٤
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 مقر الدراسة اجلغرايفحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )إانث(  إمجايل عدد

 العدد مقر الدراسة اجلغرايف
 1406 مدينة سكاكا

 832 حمافظة القرايت
 258 حمافظة طربجل

 75 حمافظة دومة اجلندل
 2571 اجملموع

 

 

مدينة سكاكا
55%

محافظة القريات
32%

محافظة طبرجل
10%

محافظة دومة الجندل
3%

٢٣٥
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 الكليةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي  إمجايل عدد

 العدد الكلية

 1168 واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية
 947 الرتبية كلية

 702 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية
 360 بطربجل واآلداب العلوم كلية

 271 بسكاكا التطبيقية الطبية العلوم كلية
 250 العلوم كلية

 179 والقانون الشريعة كلية
 172 اهلندسة كلية

 140 واملعلومات احلاسب علوم كلية
 126 ابلقرايت التطبيقية الطبية العلوم كلية

 106 الصيدلة كلية
 38 الطب كلية

 31 األسنان طب كلية
 26 ابلقرايت اجملتمع كلية

 25 بسكاكا اجملتمع كلية
 4 بطربجل كلية اجملتمع

 4545 اجملموع

٢٣٦



 

 هـ7143/8143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الكليةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )ذكور(  إمجايل عدد

 العدد الكلية

 739 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية
 283 كلية الرتبية

 172 كلية اهلندسة
 149 العلومكلية 

 118 كلية الشريعة والقانون
 109 ابلقرايت كلية العلوم واآلداب

 102 بطربجل كلية العلوم واآلداب
 88 بسكاكا كلية العلوم الطبية التطبيقية

 60 كلية الصيدلة
 52 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 38 كلية الطب
 31 كلية طب األسنان

 11 ابلقرايت كلية العلوم الطبية التطبيقية
 10 كلية اجملتمع بسكاكا

 8 ابلقرايت كلية اجملتمع
 4 بطربجل كلية اجملتمع

 1974 اجملموع

٢٣٧
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 الكليةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )إانث(  إمجايل عدد

 العدد الكلية

 664 كلية الرتبية

 593 ابلقرايت كلية العلوم واآلداب

 429 اإلدارية واإلنسانيةكلية العلوم 

 258 بطربجل كلية العلوم واآلداب

 183 بسكاكا كلية العلوم الطبية التطبيقية

 115 ابلقرايت كلية العلوم الطبية التطبيقية

 101 كلية العلوم

 88 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 61 كلية الشريعة والقانون

 46 كلية الصيدلة

 18 كلية اجملتمع ابلقرايت

 15 كلية اجملتمع بسكاكا

 2571 اجملموع

٢٣٨
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 الكلية والتخصصحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي  إمجايل عدد

 العدد الكلية/ التخصص
 1168 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 632 الدراسات اإلسالمية -
 215 اللغة االجنليزية -
 194 إدارة األعمال -
 70 اللغة العربية -
 57 احملاسبة -

 947 كلية الرتبية
 331 برانمج الدبلوم الرتبوي العام -
 312 رايض االطفال -
 298 الرتبية اخلاصة -
 2 املناهج العامة -
 2 الدراسات اإلسالمية -
 1 الرايضيات -
 1 اللغة االجنليزية -

 702 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت
 251 رايض االطفال -
 147 اللغة االجنليزية -
 137 اللغة العربية -

٢٣٩
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 العدد الكلية/ التخصص
 77 احلاسب اآليل -
 28 الرايضيات -
 25 الكيمياء -
 22 الفيزايء -
 14 الدراسات اإلسالمية -
 1 التاريخ -

 360 كلية العلوم واآلداب بطربجل
 118 اللغة العربية -
 93 اللغة االجنليزية -
 47 الرايضيات -
 37 احلاسب اآليل -
 30 إدارة األعمال -
 16 الفيزايء -
 15 رايض االطفال -
 4 الدراسات اإلسالمية -

 271 كلية العلوم الطبية التطبيقية
 161 التمريض -
 63 علوم املختربات اإلكلينيكية -
 47 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي  -

٢٤٠
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 العدد الكلية/ التخصص
 250 كلية العلوم

 113 األحياء -
 76 الرايضيات -
 31 الكيمياء -
 30 الفيزايء -

 179 كلية الشريعة والقانون
 132 القانون -
 47 الشريعة -

 172 كلية اهلندسة
 75 اهلندسة املدنية -
 42 هندسة القوى الكهرابئية -
 34 اهلندسة امليكانيكية -
 21 والكرتونيات اتصاالت -هندسة كهرابئية  -

 140 كلية علوم احلاسب واملعلومات
 85 علوم احلاسب واملعلومات -
 35 نظم احلاسب اآليل -
 20 هندسة احلاسب اآليل والشبكات -
 126 العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايتكلية 
 42 التمريض -

٢٤١



 

 هـ7143/8143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 العدد الكلية/ التخصص
 42 علوم املختربات اإلكلينيكية -
 42 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي  -

 106 كلية الصيدلة
 106 الصيدلة -

 38 كلية الطب
 38 الطب واجلراحة -

 31 كلية طب األسنان
 31 طب وجراحة الفم واألسنان -

 26 كلية اجملتمع ابلقرايت
 21 اإلدارة املالية -
 5 احلاسب اآليل -

 25 كلية اجملتمع
 22 اإلدارة املالية -
 3 إدارة املوارد البشرية -

 4 كلية اجملتمع بطربجل
 4 اإلدارة املالية -

 4545 اإلمجايل الكلي
 

 

٢٤٢
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 الكلية والتخصصحسب )ذكور( اخلرجيني خالل العام اجلامعي  إمجايل عدد

 العدد الكلية/ التخصص
 739 العلوم اإلدارية واإلنسانيةكلية 
 507 الدراسات اإلسالمية -
 90 إدارة األعمال -
 82 اللغة االجنليزية -
 39 اللغة العربية -
 21 احملاسبة -

 283 كلية الرتبية
 171 برانمج الدبلوم الرتبوي العام -
 110 الرتبية اخلاصة -
 1 املناهج العامة -
 1 الرايضيات -

 172 كلية اهلندسة
 75 املدنيةاهلندسة  -
 42 هندسة القوى الكهرابئية -
 34 اهلندسة امليكانيكية -
 21 اتصاالت والكرتونيات -هندسة كهرابئية  -

 149 كلية العلوم
 72 األحياء -
 62 الرايضيات -
 9 الكيمياء -

٢٤٣
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 العدد الكلية/ التخصص
 6 الفيزايء -

 118 كلية الشريعة والقانون
 87 القانون -
 31 الشريعة -

 109 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت
 44 اللغة االجنليزية -
 17 اللغة العربية -
 15 الرايضيات -
 14 احلاسب اآليل -
 10 الكيمياء -
 9 الفيزايء -

 102 كلية العلوم واآلداب بطربجل
 32 اللغة االجنليزية -
 30 إدارة األعمال -
 17 اللغة العربية -
 11 الرايضيات -
 8 الفيزايء -
 4 احلاسب اآليل -

 88 كلية العلوم الطبية التطبيقية
 51 التمريض -
 24 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي  -
 13 علوم املختربات اإلكلينيكية -

٢٤٤
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 العدد الكلية/ التخصص
 60 كلية الصيدلة

 60 الصيدلة -
 52 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 32 علوم احلاسب واملعلومات -
 20 هندسة احلاسب اآليل والشبكات -

 38 كلية الطب
 38 الطب واجلراحة -

 31 كلية طب األسنان
 31 وجراحة الفم واألسنانطب  -

 11 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت
 9 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي  -
 2 علوم املختربات اإلكلينيكية -

 10 كلية اجملتمع
 9 اإلدارة املالية -
 1 إدارة املوارد البشرية -

 8 كلية اجملتمع ابلقرايت
 7 اإلدارة املالية -
 1 احلاسب اآليل -
 4 اجملتمع بطربجلكلية 
 4 اإلدارة املالية -

 1974 اإلمجايل الكلي
 

٢٤٥
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 الكلية والتخصصحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )إانث(  إمجايل عدد

 العدد الكلية/ التخصص
 664 كلية الرتبية

 312 رايض االطفال -
 188 الرتبية اخلاصة -
 160 برانمج الدبلوم الرتبوي العام -
 2 الدراسات اإلسالمية -
 1 املناهج العامة -
 1 اللغة االجنليزية -

 593 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت
 251 رايض االطفال -
 120 اللغة العربية -
 103 اللغة االجنليزية -
 63 احلاسب اآليل -
 15 الكيمياء -
 14 الدراسات اإلسالمية -
 13 الرايضيات -
 13 الفيزايء -
 1 التاريخ -

 429 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية
 133 اللغة االجنليزية -

٢٤٦
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 العدد الكلية/ التخصص
 125 الدراسات اإلسالمية -
 104 إدارة األعمال -
 36 احملاسبة -
 31 اللغة العربية -

 258 كلية العلوم واآلداب بطربجل
 101 اللغة العربية -
 61 اللغة االجنليزية -
 36 الرايضيات -
 33 احلاسب اآليل -
 15 رايض االطفال -
 8 الفيزايء -
 4 الدراسات اإلسالمية -

 183 كلية العلوم الطبية التطبيقية
 110 التمريض -
 50 علوم املختربات اإلكلينيكية -
 23 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي  -

 115 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت
 42 التمريض -
 40 علوم املختربات اإلكلينيكية -
 33 والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي  -

٢٤٧
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 العدد الكلية/ التخصص
 101 كلية العلوم

 41 األحياء -
 24 الفيزايء -
 22 الكيمياء -
 14 الرايضيات -

 88 كلية علوم احلاسب واملعلومات
 53 علوم احلاسب واملعلومات -
 35 نظم احلاسب اآليل -

 61 كلية الشريعة والقانون
 45 القانون -
 16 الشريعة -

 46 كلية الصيدلة
 46 الصيدلة -

 18 كلية اجملتمع ابلقرايت
 14 اإلدارة املالية -
 4 اآليل احلاسب -

 15 كلية اجملتمع
 13 اإلدارة املالية -
 2 إدارة املوارد البشرية -

 2571 اإلمجايل الكلي
 

٢٤٨
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