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الفهرس

لالطالع على هذا الجزء قم بزيارة موقع الجامعة 
الرسمي - اإلدارات - إدارة التخطيط والميزانية - 

نماذج اإلدارة

لالطالع على هذا الجزء قم بزيارة موقع الجامعة الرسمي - 
اإلدارات - إدارة التخطيط والميزانية - نماذج اإلدارة
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 التقرير اإلحصائي جلامعة اجلوف
 هـ1435/1436عن العام اجلامعي 
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 نينيوالف شامل إحصاءات أعضاء هيئة التدريس واملوظفني اإلداريني

 والطالب املقيدين واخلرجيني
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 سعادة الدكتور وكيل اجلامعةكلمة 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، حممد املصطفى 

 وعلى آله الطيبني الطاهرين.

تعيش اجلامعة هذه األايم قفزة نوعية على املستوى األكادميي واإلداري واإلنشائي، ومما ال 

ك فيه أن اجلامعة تقدمت كثريا يف جمال اإلحصاء واملعلومات ومجعها وتصنيفها واستخدامها يف ش

إعداد التقارير اإلحصائية والبيانية واملعلوماتية. وها هو قسم اإلحصاء واملعلومات يتحفنا ابلعدد 

 عماًل انفعاً  هـ سائلني املوىل أن جيعله1435/1436الثاين من التقارير اإلحصائية للعام اجلامعي 

ل من دون أن ننسى شكر ك لصناع القرار واملهتمني ابلبياانت اإلحصائية داخل اجلامعة وخارجها

 ساهم وساعد على اجناز هذ العمل، وابهلل التوفيق من قبل ومن بعد،،،

 وكيل اجلامعة         

د. انيف بن صاحل املعيقل  

١
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 تقدمي...

مت تفعيل قسم اإلحصاء واملعلومات وإحلاقه إبدارة التخطيط وامليزانية بقرار معايل مدير اجلامعة 
لوحدة التحليل  اً كون امتدادليهـ 19/01/1434( واتريخ 4الدكتور إمساعيل بن حممد البشري رقم )

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

ويعد علم اإلحصاء من أهم العلوم اليت يستند إليها صناع القرار يف خمتلف مواقعهم ومهما 
اختلف جمال عملهم؛ وذلك ملا ميتلكه هذا العلم الرائع من قدرة فريدة على تزويد صناع القرار بصورة 

ملا مت ر استنادًا و شديدة الوضوح ملا يراد اختاذ القرار بشأنه مبنية على توقع علمي ملا ستؤول إليه األم
دراسته وحتليله من بياانت، وكم من مشروع وقرار تغري اجتاهه ابلكلية انطالقاً من دراسٍة حتليلية أو نشرٍة 

 إحصائية.

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

ووضعها على طاولة صناع القرار يف اجلامعة لتكون عوانً هلم يف أداء مهامهم، وعينًا اثقبًة تبني  اجلوف
االجتاه الذي تسري اجلامعة حنوه؛ فقد تقرر تقدمي تقرير إحصائي دوري يف هناية كل عام جامعي يرسم 

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

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

 رئيس قسم اإلحصاء واملعلومات 

 منصور بن عواد العقيلي السرحاين

٢
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 اهليكلة العامة جلامعة اجلوف
 
 
 
 

٣
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٤
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 :الثالثاجلزء 
 الطالبإحصاءات  -

 

يف الفصل حمل التقرير هـ 1435/1436* مالحظة: الطالب املقيدين للعام 
صيص د مت ختقو  نفس الفصلخالل  من خترجوايشملون الدراسي األول والثاين 

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

 

٨٨
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 إحصاءات عامة لطالب اجلامعة
 الفصل الثاين( –)الفصل األول 

 

 

 

 

 

 

 

٨٩
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 الفصل األول -طالب اجلامعة 

 

 

 

 

 

 

 

٩٠
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 الفصل األول لطالب الكليالعدد 

 العدد البيان
 27835 للطالبالعدد الكلي 

 

 اجلنسحسب  طالب الفصل األولأعداد 

 العدد اجلنس
 12825 ذكر
 15010 أنثى

 27835 اجملموع
 

 

ذكر
46%

أنثى
54%

٩١
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 نوع الدراسةحسب  طالب الفصل األولأعداد 

 العدد نوع الدراسة

 23709 انتظام كلي

 2610 انتساب

 414 تعليم موازي

 1102 غري مقيد

 27835 اجملموع
 

 

انتظام كلي
85%

انتساب
9%

تعليم موازي
2%

غير مقيد
4%

٩٢
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 نوع الدراسةحسب )ذكور( طالب الفصل األول أعداد 

 العدد نوع الدراسة

 9581 انتظام كلي

 2200 انتساب

 306 تعليم موازي

 738 غري مقيد

 12825 اجملموع
 

 

انتظام كلي
75%

انتساب
17%

تعليم موازي
2%

غير مقيد
6%

٩٣
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 نوع الدراسةحسب )إانث( طالب الفصل األول أعداد 

 العدد نوع الدراسة

 14128 انتظام كلي

 410 انتساب

 108 تعليم موازي

 364 غري مقيد

 15010 اجملموع
 

 

انتظام كلي
94%

انتساب
3%

تعليم موازي
1%

غير مقيد
2%

٩٤
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 اجلنسيةحسب  طالب الفصل األولأعداد 

 العدد اجلنسية

 27543 السعودية العربية اململكة

 3 أفغانستان

 52 األردن

 2 اجلزائر

 27 السودان

 2 العراق

 2 املغرب

 1 اهلند

 49 اليمن

 4 ابكستان

 47 (حمدد غري) األخرى العامل دول

 88 سوراي

 14 فلسطني

 1 لبنان

 27835 اجملموع
 

٩٥



 

 هـ5143/6143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 اجلنسيةحسب )ذكور( طالب الفصل األول أعداد 

 العدد اجلنسية

 12698 اململكة العربية السعودية

 1 أفغانستان

 17 األردن

 2 اجلزائر

 17 السودان

 2 العراق

 2 املغرب

 22 اليمن

 2 ابكستان

 21 دول العامل األخرى )غري حمدد(

 34 سوراي

 7 فلسطني

 12825 اجملموع

 

٩٦
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 اجلنسيةحسب )إانث( طالب الفصل األول أعداد 

 العدد اجلنسية

 14845 اململكة العربية السعودية

 2 أفغانستان

 35 األردن

 10 السودان

 1 اهلند

 27 اليمن

 2 ابكستان

 26 (حمدد غري) األخرى العامل دول

 54 سوراي

 7 فلسطني

 1 لبنان

 11942 اجملموع

 

٩٧
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 نوع الشهادة الثانويةحسب  طالب الفصل األولأعداد 

 العدد نوع الشهادة الثانوية

 22248 طبيعي/علمي

 5522 شرعي/اديب

 40 حتفيظ القرآن

 25 أخرى

 27835 اجملموع
 

 

علمي/طبيعي
80%

ادبي/شرعي
20%

تحفيظ القرآن
0%

أخرى
0%

٩٨
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 نوع الشهادة الثانويةحسب )ذكور( طالب الفصل األول أعداد 

 العدد نوع الشهادة الثانوية

 10664 طبيعي/علمي

 2131 شرعي/اديب

 17 حتفيظ القرآن

 13 أخرى

 12825 اجملموع
 

 

علمي/طبيعي
83%

ادبي/شرعي
17%

تحفيظ القرآن
0%

أخرى
0%

٩٩
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 نوع الشهادة الثانويةحسب )إانث( طالب الفصل األول أعداد 

 العدد نوع الشهادة الثانوية

 11584 طبيعي/علمي

 3391 شرعي/اديب

 23 حتفيظ القرآن

 12 أخرى

 15010 اجملموع
 

 

علمي/طبيعي
77%

ادبي/شرعي
23%

تحفيظ القرآن
0%

أخرى
0%

١٠٠
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 مصدر الشهادة الثانويةحسب  طالب الفصل األولأعداد 

 العدد مصدر الشهادة الثانوية

 1 عسري اإلدارية املنطقة

 25 غري حمدد

 59 الباطن حفر حمافظة

 7 مشيط مخيس حمافظة

 1174 عرعر مدينة

 1 الباحة مدينة

 25419 سكاكا مدينة

 18 جازان مدينة

 497 حائل مدينة

 99 الرايض مدينة

 278 املنورة املدينة مدينة

 52 بريدة مدينة

 122 تبوك مدينة

 83 املكرمة مكة مدينة

 27835 اجملموع
 

١٠١
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 مصدر الشهادة الثانويةحسب )ذكور( طالب الفصل األول أعداد 

 العدد مصدر الشهادة الثانوية

 1 عسري اإلدارية املنطقة

 13 ال ينطبق

 47 الباطن حفر حمافظة

 5 مشيط مخيس حمافظة

 823 عرعر مدينة

 10959 سكاكا مدينة

 16 ازانج مدينة

 482 حائل مدينة

 71 الرايض مدينة

 238 املنورة املدينة مدينة

 48 بريدة مدينة

 77 تبوك مدينة

 45 املكرمة مكة مدينة

 12825 اجملموع
 

١٠٢
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 مصدر الشهادة الثانويةحسب )إانث( طالب الفصل األول أعداد 

 العدد مصدر الشهادة الثانوية

 12 ينطبق ال

 12 الباطن حفر حمافظة

 2 مشيط مخيس حمافظة

 351 عرعر مدينة

 1 الباحة مدينة

 14460 سكاكا مدينة

 2 ازانج مدينة

 15 حائل مدينة

 28 الرايض مدينة

 40 املنورة املدينة مدينة

 4 بريدة مدينة

 45 تبوك مدينة

 38 املكرمة مكة مدينة

 15010 اجملموع
 

١٠٣
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 مقر الدراسة اجلغرايفحسب  الفصل األولطالب أعداد 

 العدد املدينة

 17807 مدينة سكاكا

 244 حمافظة دومة اجلندل

 6970 حمافظة القرايت

 2814 مركز طربجل

 27835 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
64%

محافظة دومة الجندل
1%

محافظة القريات
25%

مركز طبرجل
10%

١٠٤
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 مقر الدراسة اجلغرايفحسب )ذكور( طالب الفصل األول أعداد 

 العدد املدينة

 9907 مدينة سكاكا

 2229 حمافظة القرايت

 689 مركز طربجل

 12825 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
77%

محافظة القريات
18%

مركز طبرجل
5%

١٠٥
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 مقر الدراسة اجلغرايف حسب )إانث(طالب الفصل األول أعداد 

 العدد املدينة

 7900 مدينة سكاكا

 244 حمافظة دومة اجلندل

 4741 حمافظة القرايت

 2125 مركز طربجل

 15010 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
53%

محافظة دومة الجندل
2%

محافظة القريات
31%

مركز طبرجل
14%

١٠٦
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 سنة االلتحاقحسب  طالب الفصل األولأعداد 

 العدد سنة االلتحاق

1430 1668 
1431 3274 
1432 4824 
1433 5584 
1434 6170 
1435 6315 

 27835 اجملموع
 

 

1430
6%

1431
12%

1432
17%

1433
20%

1434
22%

1435
23%

١٠٧
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 سنة االلتحاقحسب )ذكور( طالب الفصل األول أعداد 

 العدد سنة االلتحاق

1430 747 
1431 1754 
1432 2140 
1433 2566 
1434 2757 
1435 2861 

 12825 اجملموع
 

 

1430
6%

1431
14%

1432
17%

1433
20%

1434
21%

1435
22%

١٠٨
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 سنة االلتحاقحسب ( إانث)طالب الفصل األول أعداد 

 العدد سنة االلتحاق

1430 921 
1431 1520 
1432 2684 
1433 3018 
1434 3413 
1435 3454 

 15010 اجملموع
 

 

1430
6%

1431
10%

1432
18%

1433
20%

1434
23%

1435
23%

١٠٩
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الكليةحسب  األولطالب الفصل أعداد 

 العدد الكلية
 1100 والقانون الشريعة كلية
 341 الصيدلة كلية
 278 الطب كلية
 1611 العلوم كلية
 719 اهلندسة كلية
 144 األسنان طب كلية
 1002 واملعلومات احلاسب علوم كلية
 228 رايتابلق العلمية للكليات التحضريية السنة
 6268 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية
 274 ابلقرايت التطبيقية الطبية العلوم كلية
 200 ابلقرايت اجملتمع كلية
 3088 بسكاكا الرتبية كلية
 7503 بسكاكا واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية
 1064 كاا بسك العلمية للكليات التحضريية السنة
 1018 بسكاكا التطبيقية الطبية العلوم كلية
 183 بسكاكا اجملتمع كلية
 2684 بطربجل واآلداب العلوم كلية
 130 بطربجل اجملتمع كلية

 27835 اجملموع
 

١١٠
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الكليةحسب )ذكور( طالب الفصل األول أعداد 

 العدد الكلية
 739 والقانون الشريعة كلية
 243 الصيدلة كلية
 243 الطب كلية
 962 العلوم كلية
 719 اهلندسة كلية
 144 األسنان طب كلية
 414 واملعلومات اآليل احلاسب علوم كلية
 103 رايتابلق العلمية للكليات التحضريية السنة
 1946 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية
 57 ابلقرايت التطبيقية الطبية العلوم كلية
 123 ابلقرايت اجملتمع كلية
 797 بسكاكا الرتبية كلية
 4642 بسكاكا واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية
 592 كاا بسك العلمية للكليات التحضريية السنة
 326 بسكاكا التطبيقية الطبية العلوم كلية
 86 بسكاكا اجملتمع كلية
 621 بطربجل واآلداب العلوم كلية
 68 بطربجل اجملتمع كلية

 12825 اجملموع
 

١١١
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الكليةحسب )إانث( طالب الفصل األول أعداد 

 العدد الكلية

 361 والقانون الشريعة كلية
 98 الصيدلة كلية

 35 الطب كلية
 649 العلوم كلية

 588 واملعلومات اآليل احلاسب علوم كلية
 125 رايتابلق العلمية للكليات التحضريية السنة

 4322 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية
 217 ابلقرايت التطبيقية الطبية العلوم كلية

 77 ابلقرايت اجملتمع كلية
 2291 بسكاكا الرتبية كلية

 2861 بسكاكا واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية
 472 كاا بسك العلمية للكليات التحضريية السنة

 692 بسكاكا التطبيقية الطبية العلوم كلية
 97 بسكاكا اجملتمع كلية

 2063 بطربجل واآلداب العلوم كلية
 62 بطربجل اجملتمع كلية

 15010 اجملموع

١١٢
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الدرجة العلمية املستهدفةحسب  طالب الفصل األولأعداد 

 العدد الدرجة العلمية املستهدفة

 25 ماجستري

 27296 بكالوريوس

 514 دبلوم

 27835 اجملموع

 

 

ماجستير
0%

بكالوريوس
98%

دبلوم
2%

١١٣
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 املستهدفةالدرجة العلمية حسب )ذكور( طالب الفصل األول أعداد 

 العدد الدرجة العلمية املستهدفة

 13 ماجستري

 12535 بكالوريوس

 277 دبلوم

 12825 اجملموع

 

 

ماجستير
0%

بكالوريوس
98%

دبلوم
2%

١١٤
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الدرجة العلمية املستهدفةحسب )إانث( طالب الفصل األول أعداد 

 العدد الدرجة العلمية املستهدفة

 12 ماجستري

 14761 بكالوريوس

 237 دبلوم

 15010 اجملموع

 

 

ماجستير
0%

بكالوريوس
98%

دبلوم
2%

١١٥
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الوضع العامحسب  طالب الفصل األولأعداد 

 العدد الوضع العام

 1 متوىف
 5 القيد مطوي

 27488 مقيد
 341 منسحب

 27835 اجملموع
 

 

متوفى
0%

مطوي القيد
0%

مقيد
99%

منسحب
1%

١١٦
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 الوضع العامحسب )ذكور( طالب الفصل األول أعداد 

 العدد الوضع العام

 1 متوىف
 5 القيد مطوي

 12580 مقيد
 239 منسحب

 12825 اجملموع
 

 

متوفى
0%

مطوي القيد
0%

مقيد
98%

منسحب
2%

١١٧
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الوضع العامحسب )إانث( طالب الفصل األول أعداد 

 العدد الوضع العام

 14908 مقيد

 102 منسحب

 15010 اجملموع
 

 

مقيد
99%

منسحب
1%

١١٨
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 حالة التسجيلحسب  طالب الفصل األولأعداد 

 العدد حالة التسجيل

 25897 مسجل

 347 غري مقيد

 651 معتذر

 755 منسحب

 185 مؤجل

 27835 اجملموع
 

 

مسجل
93%

غير مقيد
1%

معتذر
2%

منسحب
3%

مؤجل
1%

١١٩
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 حالة التسجيلحسب )ذكور( طالب الفصل األول أعداد 

 العدد حالة التسجيل

 11630 مسجل

 245 غري مقيد

 357 معتذر

 493 منسحب

 100 مؤجل

 12825 اجملموع
 

 

مسجل
90%

غير مقيد
2%

معتذر
3%

منسحب
4%

مؤجل
1%

١٢٠
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 التسجيلحالة حسب )إانث( طالب الفصل األول أعداد 

 العدد حالة التسجيل

 14267 مسجل

 102 غري مقيد

 294 معتذر

 262 منسحب

 85 مؤجل

 15010 اجملموع
 

 

مسجل
92%

غير مقيد
6%

معتذر
2%

مؤجل
0%

١٢١
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 التحويل من جهة أخرىحسب  طالب الفصل األولأعداد 

 العدد التحويل

 27332 غري حمول من جهة تعليمية أخرى

 503 حمول من جهة تعليمية أخرى

 27835 اجملموع
 

 

غير محول من جهة تعليمية
أخرى

98%

محول من جهة تعليمية 
أخرى

2%

١٢٢
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 التحويل من جهة أخرىحسب )ذكور( طالب الفصل األول أعداد 

 العدد التحويل

 12475 غري حمول من جهة تعليمية أخرى

 350 حمول من جهة تعليمية أخرى

 12825 اجملموع
 

 

غير محول من جهة تعليمية
أخرى

97%

محول من جهة تعليمية 
أخرى

3%

١٢٣
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 التحويل من جهة أخرىحسب )إانث( طالب الفصل األول أعداد 

 العدد التحويل

 14857 غري حمول من جهة تعليمية أخرى

 153 حمول من جهة تعليمية أخرى

 15010 اجملموع
 

 

غير محول من جهة تعليمية
أخرى

99%

محول من جهة تعليمية 
أخرى

1%

١٢٤
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 اجلنسيةحسب طالب املنح للفصل األول أعداد 

 العدد اجلنسية

 3 أفغانستان

 52 األردن

 2 اجلزائر

 27 السودان

 2 العراق

 2 املغرب

 1 اهلند

 49 اليمن

 4 ابكستان

 88 سوراي

 14 فلسطني

 1 لبنان

 47 مصر

 292 اجملموع
 

١٢٥
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 اجلنسيةحسب )ذكور(  للفصل األول طالب املنحأعداد 

 العدد اجلنسية

 1 أفغانستان

 17 األردن

 2 اجلزائر

 17 السودان

 2 العراق

 2 املغرب

 22 اليمن

 2 ابكستان

 34 سوراي

 7 فلسطني

 21 مصر

 127 اجملموع

١٢٦
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 اجلنسيةحسب )إانث( للفصل األول طالب املنح أعداد 

 العدد اجلنسية

 2 أفغانستان

 35 األردن

 10 السودان

 1 اهلند

 27 اليمن

 2 ابكستان

 54 سوراي

 7 فلسطني

 1 لبنان

 26 مصر

 153 اجملموع

١٢٧
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 الكلية والتخصصحسب  طالب الفصل األولأعداد 

 العدد الكلية/ التخصص
  

 1100 كلية الشريعة والقانون

 110 الشريعة

 553 القانون

 437 شريعة وقانون

  

 341 كلية الصيدلة

 341 الصيدلة

  

 278 كلية الطب

 278 الطب واجلراحة

  

 1611 كلية العلوم

 523 األحياء

 279 الرايضيات

 197 الفيزايء

 222 الكيمياء

 390 عام

  

 719 كلية اهلندسة

 302 اهلندسة املدنية

١٢٨
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 العدد الكلية/ التخصص
 122 اهلندسة امليكانيكية

 1 عام

 294 ندسة الكهرابئيةاهل

  

 144 كلية طب األسنان

 144 طب وجراحة الفم واألسنان

  

 1002 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 565 علوم احلاسب واملعلومات

 240 نظم احلاسب اآليل

 197 هندسة احلاسب اآليل والشبكات

  

 228 السنة التحضريية للكليات العلمية ابلقرايت

 228 غري متخصص

  

 6268 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 2 التاريخ

 883 الدراسات اإلسالمية

 239 الرايضيات

 144 الفيزايء

 111 الكيمياء

 1252 اللغة اإلجنليزية

١٢٩
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 العدد الكلية/ التخصص
 1760 اللغة العربية

 2 اللغة العربية وآداهبا

 1079 رايض األطفال

 516 عام

 276 علوم احلاسب اآليل

 4 علوم احلاسب واملعلومات

  

 274 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت

 41 التمريض

 79 العالج الطبيعي والتأهيل الصحي

 62 علوم املختربات الطبية اإلكلينيكية

 92 عام

  

 200 ابلقرايتكلية اجملتمع 

 81 اإلدارة املالية

 35 اللغة اإلجنليزية

 7 انتقايل

 45 علوم احلاسب اآليل

 32 علوم املختربات اإلكلينيكية

  

 3088 كلية الرتبية بسكاكا

 1 االقتصاد املنزيل

١٣٠
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 العدد الكلية/ التخصص
 1 التاريخ

 539 التخلف العقلي تربوي

 648 الرتبية اخلاصة

 1 الرتبية الفنية

 2 احلاسب اآليل

 13 الدراسات اإلسالمية

 1 الرايضيات

 14 اللغة اإلجنليزية

 14 اللغة العربية

 2 املناهج وطرق تدريس العلوم

 8 دراسات إسالمية

 1387 رايض األطفال

 457 صعوابت التعلم

  

 7503 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية بسكاكا

 1181 إدارة األعمال

 98 اإلدارة املالية

 75 التسويق

 3454 الدراسات اإلسالمية

 1506 اللغة اإلجنليزية

 694 اللغة العربية

 495 احملاسبة

١٣١
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 العدد الكلية/ التخصص
  

 1064 كاا السنة التحضريية للكليات العلمية بسك

 1064 غري متخصص

  

 1018 كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا

 482 التمريض

 178 العالج الطبيعي والتأهيل الصحي

 149 عام

 209 علوم املختربات اإلكلينيكية

  

 183 كلية اجملتمع بسكاكا

 31 اللغة اإلجنليزية

 152 انتقايل

  

 2684 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 134 إدارة األعمال

 44 الدراسات اإلسالمية

 191 الرايضيات

 90 الفيزايء

 685 اللغة اإلجنليزية

 1085 اللغة العربية

 137 األطفالرايض 

١٣٢
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 العدد الكلية/ التخصص
 174 عام

 144 علوم احلاسب اآليل

  

 130 كلية اجملتمع بطربجل

 130 انتقايل

  

 27835 اإلمجايل الكلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٣٣
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 الثاينالفصل  -طالب اجلامعة 

 

 

 

 

 

 

 

١٣٤
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 الثاينلطالب الفصل  العدد الكلي

 العدد البيان
 27333 للطالبالعدد الكلي 

 

 اجلنسحسب  طالب الفصل الثاينأعداد 

 العدد اجلنس
 12693 ذكر
 14640 أنثى

 27333 اجملموع
 

 

ذكر
46%

أنثى
54%

١٣٥
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 نوع الدراسةحسب  طالب الفصل الثاينأعداد 

 العدد نوع الدراسة

 22170 انتظام كلي

 2779 انتساب

 380 تعليم موازي

 2004 غري مقيد

 27333 اجملموع
 

 

انتظام كلي
81%

انتساب
10%

تعليم موازي
2%

غير مقيد
7%

١٣٦
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 نوع الدراسةحسب )ذكور( طالب الفصل الثاين أعداد 

 العدد نوع الدراسة

 8931 انتظام كلي

 2240 انتساب

 281 تعليم موازي

 1241 غري مقيد

 12693 اجملموع
 

 

انتظام كلي
70%

انتساب
18%

تعليم موازي
2%

غير مقيد
10%

١٣٧
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 نوع الدراسةحسب )إانث( طالب الفصل الثاين أعداد 

 العدد نوع الدراسة

 13239 انتظام كلي

 539 انتساب

 99 تعليم موازي

 763 غري مقيد

 14640 اجملموع
 

 

انتظام كلي
90%

انتساب
4%

تعليم موازي
1%

غير مقيد
5%

١٣٨
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 اجلنسيةحسب  طالب الفصل الثاينأعداد 

 العدد اجلنسية

 27037 السعودية العربية اململكة

 2 أفغانستان

 57 األردن

 2 اجلزائر

 27 السودان

 2 العراق

 2 املغرب

 49 اليمن

 4 ابكستان

 89 سوراي

 14 فلسطني

 14 (بدون) انزحة قبائل

 1 لبنان

 33 مصر

 27333 اجملموع
 

١٣٩



 

 هـ5143/6143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 اجلنسيةحسب )ذكور( طالب الفصل الثاين أعداد 

 العدد اجلنسية

 12566 السعودية العربية اململكة

 18 األردن

 2 اجلزائر

 17 السودان

 2 العراق

 2 املغرب

 21 اليمن

 2 ابكستان

 34 سوراي

 7 فلسطني

 8 (بدون) انزحة قبائل

 14 مصر

 12693 اجملموع

 

١٤٠
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 اجلنسيةحسب )إانث( طالب الفصل الثاين أعداد 

 العدد اجلنسية

 14471 اململكة العربية السعودية

 2 أفغانستان

 39 األردن

 10 السودان

 28 اليمن

 2 ابكستان

 55 سوراي

 7 فلسطني

 6 (بدون) انزحة قبائل

 1 لبنان

 19 مصر

 14640 اجملموع

 

١٤١
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 نوع الشهادة الثانويةحسب  طالب الفصل الثاينأعداد 

 العدد نوع الشهادة الثانوية
 18849 طبيعي/علمي

 7903 شرعي/اديب

 543 حتفيظ القرآن

 32 جتاري

 4 تطبيقي

 2 معاهد النور

 27333 اجملموع
 

 

علمي/طبيعي
69%

ادبي/شرعي
29%

تحفيظ القرآن
2%

تجاري
0%

تطبيقي
0%

معاهد النور
0%

١٤٢
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 نوع الشهادة الثانويةحسب )ذكور( طالب الفصل الثاين أعداد 

 العدد نوع الشهادة الثانوية

 10594 طبيعي/علمي

 1962 شرعي/اديب

 105 حتفيظ القرآن

 32 جتاري

 12693 اجملموع
 

 

علمي/طبيعي
84%

ادبي/شرعي
15%

تحفيظ القرآن
1% تجاري

0%

١٤٣
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 نوع الشهادة الثانويةحسب )إانث( طالب الفصل الثاين أعداد 

 العدد نوع الشهادة الثانوية
 8255 طبيعي/علمي

 5941 شرعي/اديب

 438 حتفيظ القرآن

 4 تطبيقي

 2 معاهد النور

 14640 اجملموع
 

 

علمي/طبيعي
56%

ادبي/شرعي
41%

تحفيظ القرآن
3%

تطبيقي
0%

معاهد النور
0%

١٤٤
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 مصدر الشهادة الثانويةحسب  طالب الفصل الثاينأعداد 

 العدد مصدر الشهادة الثانوية

 1 عسري اإلدارية املنطقة

 68 الباطن حفر حمافظة

 9 مشيط مخيس حمافظة

 1209 عرعر مدينة

 3 الباحة مدينة

 24633 سكاكا مدينة

 5 جنران مدينة

 25 ازانج مدينة

 626 حائل مدينة

 134 الرايض مدينة

 347 املنورة املدينة مدينة

 55 بريدة مدينة

 133 تبوك مدينة

 85 املكرمة مكة مدينة

 27333 اجملموع
 

١٤٥
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 مصدر الشهادة الثانويةحسب )ذكور( طالب الفصل الثاين أعداد 

 العدد مصدر الشهادة الثانوية

 1 عسري اإلدارية املنطقة

 56 الباطن حفر حمافظة

 7 مشيط مخيس حمافظة

 841 عرعر مدينة

 1 الباحة مدينة

 10589 سكاكا مدينة

 3 جنران مدينة

 19 جازان مدينة

 608 حائل مدينة

 102 الرايض مدينة

 288 املنورة املدينة مدينة

 51 بريدة مدينة

 82 تبوك مدينة

 45 املكرمة مكة مدينة

 12693 اجملموع
 

١٤٦
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 مصدر الشهادة الثانويةحسب )إانث( طالب الفصل الثاين أعداد 

 العدد مصدر الشهادة الثانوية

 12 الباطن حفر حمافظة

 2 مشيط مخيس حمافظة

 368 عرعر مدينة

 2 الباحة مدينة

 14044 سكاكا مدينة

 2 جنران مدينة

 6 جازان مدينة

 18 حائل مدينة

 32 الرايض مدينة

 59 املنورة املدينة مدينة

 4 بريدة مدينة

 51 تبوك مدينة

 40 املكرمة مكة مدينة

 14640 اجملموع
 

١٤٧
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 مقر الدراسة اجلغرايفحسب  طالب الفصل الثاينأعداد 

 العدد املدينة

 17296 مدينة سكاكا

 246 حمافظة دومة اجلندل

 6947 حمافظة القرايت

 2844 مركز طربجل

 27333 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
63%

محافظة دومة الجندل
1%

محافظة القريات
26%

مركز طبرجل
10%

١٤٨
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 مقر الدراسة اجلغرايفحسب )ذكور( طالب الفصل الثاين أعداد 

 العدد املدينة

 9669 مدينة سكاكا

 2269 حمافظة القرايت

 755 مركز طربجل

 12693 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
76%

محافظة القريات
18%

مركز طبرجل
6%

١٤٩
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 مقر الدراسة اجلغرايف حسب )إانث(طالب الفصل الثاين أعداد 

 العدد املدينة

 7627 مدينة سكاكا

 246 حمافظة دومة اجلندل

 4678 حمافظة القرايت

 2089 مركز طربجل

 14640 اجملموع
 

 

مدينة سكاكا
52%

محافظة دومة الجندل
2%

محافظة القريات
32%

مركز طبرجل
14%

١٥٠
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 االلتحاقسنة حسب  طالب الفصل الثاينأعداد 

 العدد سنة االلتحاق

1430 1190 
1431 2604 
1432 4798 
1433 5658 
1434 6196 
1435 6887 

 27333 اجملموع
 

 

1430
4% 1431

9%

1432
18%

1433
21%

1434
23%

1435
25%

١٥١
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 سنة االلتحاقحسب )ذكور( طالب الفصل الثاين أعداد 

 العدد سنة االلتحاق

1430 517 
1431 1443 
1432 2082 
1433 2602 
1434 2773 
1435 3276 

 12693 اجملموع
 

 

1430
4%

1431
11%

1432
16%

1433
21%

1434
22%

1435
26%

١٥٢
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 سنة االلتحاقحسب )إانث( طالب الفصل الثاين أعداد 

 العدد سنة االلتحاق

1430 673 
1431 1161 
1432 2716 
1433 3056 
1434 3423 
1435 3611 

 14640 اجملموع
 

 

1430
5% 1431

8%

1432
18%

1433
21%

1434
23%

1435
25%

١٥٣
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الكليةحسب  طالب الفصل الثاينأعداد 

 العدد الكلية
 1117 والقانون الشريعة كلية
 350 الصيدلة كلية
 278 الطب كلية
 1556 العلوم كلية
 697 اهلندسة كلية
 144 األسنان طب كلية
 949 واملعلومات احلاسب علوم كلية
 184 رايتابلق العلمية للكليات التحضريية السنة
 6252 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية
 285 ابلقرايت التطبيقية الطبية العلوم كلية
 226 ابلقرايت اجملتمع كلية
 2742 بسكاكا الرتبية كلية
 7646 بسكاكا واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية
 882 اكابسك العلمية للكليات التحضريية السنة
 979 بسكاكا التطبيقية الطبية العلوم كلية
 202 بسكاكا اجملتمع كلية
 2707 بطربجل واآلداب العلوم كلية
 137 بطربجل اجملتمع كلية

 27333 اجملموع
 

١٥٤
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الكليةحسب )ذكور( طالب الفصل الثاين أعداد 

 العدد الكلية
 754 والقانون الشريعة كلية
 235 الصيدلة كلية
 243 الطب كلية
 927 العلوم كلية
 697 اهلندسة كلية
 144 األسنان طب كلية
 375 واملعلومات احلاسب علوم كلية
 90 رايتابلق العلمية للكليات التحضريية السنة
 1977 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية
 60 ابلقرايت التطبيقية الطبية العلوم كلية
 142 ابلقرايت اجملتمع كلية
 673 بسكاكا الرتبية كلية
 4709 بسكاكا واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية
 501 اكابسك العلمية للكليات التحضريية السنة
 311 بسكاكا التطبيقية الطبية العلوم كلية
 100 بسكاكا اجملتمع كلية
 681 بطربجل واآلداب العلوم كلية
 74 بطربجل اجملتمع كلية

 12693 اجملموع
 

١٥٥
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الكليةحسب )إانث( طالب الفصل الثاين أعداد 

 العدد الكلية

 363 والقانون الشريعة كلية

 115 الصيدلة كلية

 35 الطب كلية

 629 العلوم كلية

 574 واملعلومات احلاسب علوم كلية

 94 رايتابلق العلمية للكليات التحضريية السنة

 4275 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية

 225 ابلقرايت التطبيقية الطبية العلوم كلية

 84 ابلقرايت اجملتمع كلية

 2069 بسكاكا الرتبية كلية

 2937 بسكاكا واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية

 381 اكابسك العلمية للكليات التحضريية السنة

 668 بسكاكا التطبيقية الطبية العلوم كلية

 102 بسكاكا اجملتمع كلية

 2026 بطربجل واآلداب العلوم كلية

 63 بطربجل اجملتمع كلية

 14640 اجملموع

١٥٦
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الدرجة العلمية املستهدفةحسب  طالب الفصل الثاينأعداد 

 العدد الدرجة العلمية املستهدفة

 25 ماجستري

 26741 بكالوريوس

 567 دبلوم

 27333 اجملموع

 

 

ماجستير
0%

بكالوريوس
98%

دبلوم
2%

١٥٧
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الدرجة العلمية املستهدفةحسب )ذكور( طالب الفصل الثاين أعداد 

 العدد املستهدفةالدرجة العلمية 

 13 ماجستري

 12364 بكالوريوس

 316 دبلوم

 12693 اجملموع

 

 

ماجستير
0%

بكالوريوس
97%

دبلوم
3%

١٥٨
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الدرجة العلمية املستهدفةحسب )إانث( طالب الفصل الثاين أعداد 

 العدد الدرجة العلمية املستهدفة

 12 ماجستري

 14377 بكالوريوس

 251 دبلوم

 14640 اجملموع

 

 

ماجستير
0%

بكالوريوس
98%

دبلوم
2%

١٥٩
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الوضع العامحسب  طالب الفصل الثاينأعداد 

 العدد الوضع العام
 1 متوىف

 590 القيد مطوي
 25329 مقيد

 994 مفصول لسبب أكادميي
 419 منسحب

 27333 اجملموع
 

 

متوفى
0% مطوي القيد

2%

مقيد
93%

مفصول لسبب أكاديمي
4%

منسحب
1%

١٦٠
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الوضع العامحسب )ذكور( طالب الفصل الثاين أعداد 

 العدد الوضع العام
 1 متوىف

 390 القيد مطوي
 11452 مقيد

 548 مفصول لسبب أكادميي
 302 منسحب

 12693 اجملموع
 

 

متوفى
0%

مطوي القيد
3%

مقيد
90%

مفصول لسبب أكاديمي
4%

منسحب
3%

١٦١
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الوضع العامحسب )إانث( طالب الفصل الثاين أعداد 

 العدد الوضع العام
 200 مطوي القيد

 446 مفصول لسبب أكادميي
 13877 مقيد

 117 منسحب
 14640 اجملموع

 

 

مطوي القيد
1%

مفصول لسبب أكاديمي
3%

مقيد
95%

منسحب
1%

١٦٢
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 حالة التسجيلحسب  الفصل الثاينطالب أعداد 

 العدد حالة التسجيل

 24407 مسجل

 2004 غري مقيد

 209 معتذر

 629 منسحب

 84 مؤجل

 27333 اجملموع
 

 

مسجل
89%

غير مقيد
8%

معتذر
1%

منسحب
2% مؤجل

0%

١٦٣
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 حالة التسجيلحسب )ذكور( طالب الفصل الثاين أعداد 

 العدد حالة التسجيل

 10885 مسجل

 1241 غري مقيد

 88 معتذر

 446 منسحب

 33 مؤجل

 12693 اجملموع
 

 

مسجل
86%

غير مقيد
10%

معتذر
1%

منسحب
3%

مؤجل
0%

١٦٤
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 حالة التسجيلحسب )إانث( طالب الفصل الثاين أعداد 

 العدد حالة التسجيل

 13522 مسجل

 763 غري مقيد

 121 معتذر

 183 منسحب

 51 مؤجل

 14640 اجملموع
 

 

مسجل
93%

غير مقيد
5%

معتذر
1%

منسحب
1%

مؤجل
0%

١٦٥
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 التحويل من جهة أخرىحسب  طالب الفصل الثاينأعداد 

 العدد التحويل

 26810 غري حمول من جهة تعليمية أخرى

 523 حمول من جهة تعليمية أخرى

 27333 اجملموع
 

 

غير محول من جهة تعليمية
أخرى

98%

محول من جهة تعليمية 
أخرى

2%

١٦٦
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 التحويل من جهة أخرىحسب )ذكور( طالب الفصل الثاين أعداد 

 العدد التحويل

 12344 غري حمول من جهة تعليمية أخرى

 349 حمول من جهة تعليمية أخرى

 12693 اجملموع
 

 

غير محول من جهة تعليمية
أخرى

97%

محول من جهة تعليمية 
أخرى

3%

١٦٧
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 التحويل من جهة أخرىحسب )إانث( طالب الفصل الثاين أعداد 

 العدد التحويل

 14466 غري حمول من جهة تعليمية أخرى

 174 حمول من جهة تعليمية أخرى

 14640 اجملموع
 

 

غير محول من جهة تعليمية
أخرى

99%

محول من جهة تعليمية 
أخرى

1%

١٦٨
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 اجلنسيةحسب  للفصل الثاينطالب املنح أعداد 

 العدد اجلنسية

 2 أفغانستان

 57 األردن

 2 اجلزائر

 27 السودان

 2 العراق

 2 املغرب

 49 اليمن

 4 ابكستان

 89 سوراي

 14 فلسطني

 14 (بدون) انزحة قبائل

 1 لبنان

 33 مصر

 296 اجملموع
 

١٦٩
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 اجلنسيةحسب )ذكور(  للفصل الثاين طالب املنحأعداد 

 العدد اجلنسية

 18 األردن

 2 اجلزائر

 17 السودان

 2 العراق

 2 املغرب

 21 اليمن

 2 ابكستان

 34 سوراي

 7 فلسطني

 8 (بدون) انزحة قبائل

 14 مصر

 127 اجملموع

١٧٠
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 اجلنسيةحسب )إانث( للفصل الثاين طالب املنح أعداد 

 العدد اجلنسية

 2 أفغانستان

 39 األردن

 10 السودان

 28 اليمن

 2 ابكستان

 55 سوراي

 7 فلسطني

 6 (بدون) انزحة قبائل

 1 لبنان

 19 مصر

 169 اجملموع

١٧١
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 الكلية والتخصصحسب  طالب الفصل الثاينأعداد 

 العدد الكلية/ التخصص
  

 1117 كلية الشريعة والقانون

 544 الشريعة

 573 القانون

  

 350 كلية الصيدلة

 350 الصيدلة

 278 كلية الطب

 278 الطب واجلراحة

  

 1556 كلية العلوم

 551 األحياء

 331 الرايضيات

 255 الفيزايء

 222 الكيمياء

 197 عام

  

 697 كلية اهلندسة

 288 اهلندسة املدنية

 130 اهلندسة امليكانيكية

 1 عام

١٧٢
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 العدد الكلية/ التخصص
 211 هندسة القوى الكهرابئية

 67 و الكرتونيات اتصاالت -هندسة كهرابئية 

  

 144 كلية طب األسنان

 144 طب وجراحة الفم واألسنان

  

 949 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 533 علوم احلاسب واملعلومات

 244 نظم احلاسب اآليل

 172 هندسة احلاسب اآليل والشبكات

  

 184 السنة التحضريية للكليات العلمية ابلقرايت

 184 السنة التحضريية

  

 6252 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 2 التاريخ

 330 احلاسب اآليل

 829 الدراسات اإلسالمية

 279 الرايضيات

 230 الفيزايء

 199 الكيمياء

 1233 اللغة اإلجنليزية

١٧٣
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 العدد الكلية/ التخصص
 1781 اللغة العربية

 1093 رايض األطفال

 276 عام

 285 كلية العلوم الطبية التطبيقية ابلقرايت

 50 التمريض

 90 العالج الطبيعي والتأهيل الصحي

 80 عام

 65 علوم املختربات اإلكلينيكية

  

 226 كلية اجملتمع ابلقرايت

 96 اإلدارة املالية

 56 احلاسب اآليل

 41 اللغة اإلجنليزية

 33 علوم املختربات اإلكلينيكية

  

 2742 كلية الرتبية بسكاكا

 1 األحياء

 1 التاريخ

 508 التخلف العقلي تربوي

 553 الرتبية اخلاصة

 2 احلاسب اآليل

 18 الدراسات اإلسالمية

١٧٤



 

 هـ5143/6143للعام الجامعي التقرير اإلحصائي لجامعة الجوف                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 العدد الكلية/ التخصص
 1 الرايضيات

 9 اللغة اإلجنليزية

 10 اللغة العربية

 16 املناهج العامة

 1 املناهج وطرق تدريس العلوم

 2 دراسات قرآنية

 1264 رايض األطفال

 356 صعوابت التعلم

  

 7646 اإلدارية واإلنسانية بسكاكاكلية العلوم 

 1243 إدارة األعمال

 78 اإلدارة املالية

 110 التسويق

 3494 الدراسات اإلسالمية

 1560 اللغة اإلجنليزية

 660 اللغة العربية

 501 احملاسبة

  

 882 السنة التحضريية للكليات العلمية بسكاكا

 882 السنة التحضريية

  

 979 التطبيقية بسكاكا كلية العلوم الطبية

١٧٥
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 العدد الكلية/ التخصص
 460 التمريض

 180 العالج الطبيعي والتأهيل الصحي

 138 عام

 201 علوم املختربات اإلكلينيكية

  

 202 كلية اجملتمع بسكاكا

 64 إدارة املوارد البشرية

 54 اإلدارة املالية

 52 احلاسب اآليل

 32 اللغة اإلجنليزية

  

 2707 كلية العلوم واآلداب بطربجل

 152 إدارة األعمال

 175 احلاسب اآليل

 30 الدراسات اإلسالمية

 215 الرايضيات

 146 الفيزايء

 706 اللغة اإلجنليزية

 1106 اللغة العربية

 124 رايض األطفال

 53 عام

  

 137 كلية اجملتمع بطربجل

١٧٦
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 العدد الكلية/ التخصص
 42 اإلدارة املالية

 95 اللغة اإلجنليزية

  

 27333 اإلمجايل الكلي
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 :الرابعاجلزء 
 إحصاءات اخلرجيني -
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 اجلامعةخلرجيي إحصاءات عامة 
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 للخرجيني خالل العام اجلامعي العدد الكلي

 العدد البيان
 3641 للخرجينيالعدد الكلي 

 

 اجلنسحسب  خالل العام اجلامعي اخلرجينيأعداد 

 العدد اجلنس
 1472 ذكر
 2169 أنثى

 3641 اجملموع
 

 

ذكر
40%

أنثى
60%

١٨٠
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 نوع الدراسةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي أعداد 

 العدد نوع الدراسة

 3224 انتظام كلي

 390 انتساب

 27 تعليم موازي

 3641 اجملموع
 

 

انتظام كلي
88%

انتساب
11%

تعليم موازي
1%

١٨١
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 نوع الدراسةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )ذكور( أعداد 

 العدد نوع الدراسة

 1122 انتظام كلي

 327 انتساب

 23 تعليم موازي

 1472 اجملموع
 

 

انتظام كلي
76%

انتساب
22%

تعليم موازي
2%

١٨٢
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 نوع الدراسةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )إانث( أعداد 

 العدد نوع الدراسة

 2102 انتظام كلي

 63 انتساب

 4 تعليم موازي

 2169 اجملموع
 

 

انتظام كلي
97%

انتساب
3% تعليم موازي

0%

١٨٣
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 الدرجة املمنوحةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي أعداد 

 العدد الدرجة املمنوحة

 3613 بكالوريوس

 28 دبلوم

 3641 اجملموع
 

 

بكالوريوس
99%

دبلوم
1%

١٨٤
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 الدرجة املمنوحةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )ذكور( أعداد 

 العدد الدرجة املمنوحة

 1453 بكالوريوس

 19 دبلوم

 1472 اجملموع
 

 

بكالوريوس
99%

دبلوم
1%

١٨٥
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 الدرجة املمنوحةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )إانث( أعداد 

 العدد الدرجة املمنوحة

 2160 بكالوريوس

 9 دبلوم

 2169 اجملموع
 

 

بكالوريوس
100%

دبلوم
0%

١٨٦
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 فصل التخرجحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي أعداد 

 العدد فصل التخرج

 1348 الفصل األول

 2159 الثاينالفصل 

 134 الفصل الصيفي

 3641 اجملموع
 

 

الفصل األول
37%

الفصل الثاني
59%

الفصل الصيفي
4%

١٨٧
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 فصل التخرجحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )ذكور( أعداد 

 العدد فصل التخرج
 644 الفصل األول
 755 الفصل الثاين

 73 الفصل الصيفي
 1472 اجملموع

 

 

الفصل األول
44%

الفصل الثاني
51%

الفصل الصيفي
5%

١٨٨
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 فصل التخرجحسب ( إانث) اخلرجيني خالل العام اجلامعيأعداد 

 العدد فصل التخرج

 704 الفصل األول

 1404 الفصل الثاين

 61 الفصل الصيفي

 2169 اجملموع
 

 

الفصل األول
32%

الفصل الثاني
65%

الفصل الصيفي
3%

١٨٩
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 اجلنسيةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي أعداد 

 العدد اجلنسية
 3615 اململكة العربية السعودية

 1 أفغانستان
 7 األردن

 1 اهلند
 6 اليمن

 1 ابكستان
 6 سوراي

 1 فلسطني
 1 (بدون) انزحة قبائل
 2 مصر

 3641 اجملموع
 

 
ةالمملكة العربية السعودي

99%

األردن
0%

السودان
0%

المغرب
0%

اليمن
0%

سوريا
1% فلسطين

0%

١٩٠
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 اجلنسيةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )ذكور( أعداد 

 العدد اجلنسية
 1461 اململكة العربية السعودية

 4 األردن
 1 أفغانستان

 4 اليمن
 1 سوراي

 1 قبائل انزحة )بدون(
 1472 اجملموع

 

 

ةالمملكة العربية السعودي
99%

األردن
1%

أفغانستان
0%

اليمن
0%

سوريا
0%

(بدون)قبائل نازحة 
0%

١٩١
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 اجلنسيةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )إانث( أعداد 

 العدد اجلنسية
 2154 اململكة العربية السعودية

 3 األردن
 1 اهلند

 2 اليمن
 1 ابكستان

 5 سوراي
 1 فلسطني

 2 مصر
 2169 اجملموع

 

 

ةالمملكة العربية السعودي
100%

األردن
0%

الهند
0%

اليمن
0%

باكستان
سوريا0%

0% فلسطين
0%

مصر
0%

١٩٢
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 مقر الدراسة اجلغرايفحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي أعداد 

 العدد مقر الدراسة اجلغرايف
 2598 مدينة سكاكا

 1 حمافظة دومة اجلندل
 805 حمافظة القرايت

 237 مركز طربجل
 3641 اجملموع

 

 

مدينة سكاكا
71%

محافظة دومة الجندل
0%

محافظة القريات
22%

مركز طبرجل
7%

١٩٣
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 مقر الدراسة اجلغرايفحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )ذكور( أعداد 

 العدد مقر الدراسة اجلغرايف
 1309 مدينة سكاكا

 158 حمافظة القرايت

 5 مركز طربجل
 1472 اجملموع

 

 

مدينة سكاكا
89%

محافظة القريات
11%

مركز طبرجل
0%

١٩٤
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 مقر الدراسة اجلغرايفحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )إانث( أعداد 

 العدد مقر الدراسة اجلغرايف
 1289 مدينة سكاكا

 1 حمافظة دومة اجلندل
 647 القرايتحمافظة 

 232 مركز طربجل
 2169 اجملموع

 

 

مدينة سكاكا
59%

محافظة دومة الجندل
0%

محافظة القريات
30%

مركز طبرجل
11%

١٩٥
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 الكليةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي أعداد 

 العدد الكلية

 884 الرتبية كلية

 139 والقانون الشريعة كلية

 23 الصيدلة كلية

 33 الطب كلية

 248 العلوم كلية

 794 واإلنسانية اإلدارية العلوم كلية

 210 بسكاكا التطبيقية الطبية العلوم كلية

 18 بسكاكا اجملتمع كلية

 143 اهلندسة كلية

 16 األسنان طب كلية

 91 واملعلومات احلاسب علوم كلية

 800 ابلقرايت واآلداب العلوم كلية

 5 ابلقرايت اجملتمع كلية

 232 بطربجل واآلداب العلوم كلية

 5 بطربجل كلية اجملتمع

 3641 اجملموع

١٩٦
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 الكليةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )ذكور( أعداد 

 العدد الكلية

 203 كلية الرتبية

 83 كلية الشريعة والقانون

 23 كلية الصيدلة

 33 كلية الطب

 150 كلية العلوم

 559 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 54 بسكاكا كلية العلوم الطبية التطبيقية

 9 كلية اجملتمع بسكاكا

 143 كلية اهلندسة

 16 كلية طب األسنان

 36 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 153 ابلقرايت كلية العلوم واآلداب

 5 ابلقرايت كلية اجملتمع

 5 بطربجل كلية اجملتمع

 1472 اجملموع

١٩٧
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 الكليةحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي )إانث( أعداد 

 العدد الكلية

 681 كلية الرتبية

 56 كلية الشريعة والقانون

 98 كلية العلوم

 235 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 156 بسكاكا كلية العلوم الطبية التطبيقية

 9 كلية اجملتمع بسكاكا

 55 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 647 ابلقرايت كلية العلوم واآلداب

 232 بطربجل واآلدابكلية العلوم 

 2169 اجملموع

 

١٩٨
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 الكلية والتخصصحسب اخلرجيني خالل العام اجلامعي أعداد 

 العدد الكلية/ التخصص
  

 681 كلية الرتبية

 1 االقتصاد املنزيل

 145 التخلف العقلي تربوي

 9 الدراسات اإلسالمية

 3 اللغة اإلجنليزية

 3 اللغة العربية

 1 دراسات إسالمية

 408 رايض األطفال

 111 صعوابت التعلم

  

 56 كلية الشريعة والقانون

 56 القانون

  

 98 كلية العلوم

 18 األحياء

 13 الرايضيات

 33 الفيزايء

 34 الكيمياء

  

 235 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

١٩٩
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 العدد الكلية/ التخصص
 63 اإلدارة املالية

 24 التسويق

 62 اإلسالميةالدراسات 

 72 اللغة اإلجنليزية

 14 اللغة العربية

  

 156 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 86 التمريض

 36 العالج الطبيعي والتأهيل الصحي

 34 علوم املختربات اإلكلينيكية

  

 9 كلية اجملتمع

 9 إدارة املوارد البشرية

  

 55 كلية علوم احلاسب واملعلومات

 55 احلاسب واملعلوماتعلوم 

  

 647 كلية العلوم واآلداب ابلقرايت

 1 التاريخ

 41 احلاسب اآليل

 96 الدراسات اإلسالمية

 36 الرايضيات

 6 الفيزايء

٢٠٠
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 العدد الكلية/ التخصص
 11 الكيمياء

 102 اللغة اإلجنليزية

 132 اللغة العربية

 208 رايض األطفال

 14 علوم احلاسب واملعلومات

  

 232 واآلداب بطربجلكلية العلوم 

 20 احلاسب اآليل

 29 الدراسات اإلسالمية

 28 الرايضيات

 38 اللغة اإلجنليزية

 57 اللغة العربية

 53 رايض األطفال

  

 7 علوم احلاسب واملعلومات

  

 2169 اإلمجايل الكلي

 

 

 

٢٠١
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