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كلمة معالي مدير الجامعة

ــق  ــب »حقائ ــي أن أقــدم هــذا اإلصــدار مــن كتي ــب ل يطي
وأرقــام« الــذي يبــرز بصــورة جليــة باألرقــام والرســوم 
اجلامعــة  حتققهــا  التــي  واإلجنــازات  التقــدم  البيانيــة 
ــة  ــة والشــراكة املجتمعي ــة والبحثي يف مســيرتها األكادميي
كل عــام. حيــث يســتطيع املطلــع علــى هــذا الكتيــب ومــن 
مــن  يتحقــق  مــا  مقــدار  إدراك  ســريعة  نظــرة  خــال 
ــث أعــداد  ــة محــددة مــن حي ــرة زمني اجنــازات خــال فت
الطــاب يف املراحــل التعليميــة املختلفــة البكالوريــوس 
أعــداد  يف  والزيــادة  العليــا،  والدراســات  والدبلومــات 
أعضــاء هيئــة التدريــس، واملعيديــن واألبحــاث العلميــة 

التــي أجنــزت وغيرهــا مــن بيانــات. 
د/محمد بن عبد العزيز العوهلي
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وهــذه اإلجنــازات مــا كان لهــا أن تتحقــق لــوال توفيقــاً مــن اهلل العلــي القديــر والدعــم الســخي املســتمر الــذي تتلقــاه اجلامعــة مــن 
لــدن خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وولــي عهــده صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن 
عبــد العزيــز حفظهــم اهلل ورعاهــم. وهــذا الكتيــب يســهل الكثيــر علــى املهتمــني والدارســني يف احلصــول علــى الكثيــر مــن البيانــات 

واملعلومــات عــن اجلامعــة ومســيرتها خــال فتــرات زمنيــة معينــة.
وبهذا يطيب لي التقدم بالشكر والتقدير لوكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والعاملني بإدارة التعاون الدولي 

والتبادل املعريف وإلى كل من ساهم يف اإلعداد والتجهيز لهذا الكتيب. راجياً من اهلل العلي القدير أن تكون فيه الفائدة واملنفعة 
للجميع.

هذا واهلل ولي التوفيق ..

مدير اجلامعة
 د/محمد بن عبد العزيز العوهلي
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كلمة المشرف العام على إدارة التعاون الدولي والتبادل المعرفي :

اســتمراراً جلهــود مخلصــة مــن اإلدارات الســابقة حرصــت إدارة التعــاون الدولــي والتبــادل املعــريف يف إصــدار هــذا الكتيــب »جامعــة 
امللــك فيصــل - حقائــق وأرقــام« باللغتــني العربيــة واإلجنليزيــة ليكــون متاحــاً جلميــع املهتمــني ورقيــاً وإلكترونيــاً علــى موقــع اإلدارة 
وهــذا الكتيــب مــن مســماه يشــتمل علــى العديــد مــن احلقائــق والبيانــات عــن جامعــة امللــك فيصــل ومســيرتها األكادمييــة والبحثيــة 

ومشــاركاتها االجتماعيــة هــذا وحتــرص إدارة التعــاون الدولــي والتبــادل املعــريف علــى حتديــث بياناتــه ســنوياً - مبشــيئة اهلل. 
وبهــذه املناســبة يطيــب لــي أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر ملعالــي مديــر اجلامعــة الدكتــور/ محمــد بــن عبــد العزيــز العوهلــي علــى دعمــه 
املســتمر لــإدارة، والشــكر موصــول أيضــاً إلــى جميــع أصحــاب الســعادة وكاء اجلامعــة وعمــداء الكليــات والعمــادات ومــدراء املراكــز 
علــى تعاونهــم يف تزويــد اإلدارة باملعلومــات والبيانــات املطلوبــة، وكــذا الشــكر موصــول لســعادة الدكتــور/ حســن بــن رفــدان الهجهــوج 
وكيــل اجلامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي علــى متابعتــه وحرصــه علــى إعــداد هــذا الكتيــب منــذ أن كانــت اإلدارة مرتبطــة 
إداريــاً بســعادته. كمــا ال يفوتنــي تقــدمي الشــكر واالمتنــان لــكل مــن ســعادة األســتاذ محمــد بــن عبــاس الشــهاب مديــر الشــؤون اإلداريــة 
واملاليــة بــاإلدارة، وأصحــاب الســعادة املوظفــني بــإدارة التعــاون الدولــي والتبــادل املعــريف ومنهــم األســتاذ/ محمــد الياســني، واألســتاذ/ 
عبــد اإللــه النعيــم، واألســتاذ/ جاســم الفضلــي علــى جهودهــم يف إعــداد هــذا الكتيــب كمــا أشــكر إدارة اإلحصــاء والبيانــات باجلامعــة 

ومديــر إدارة املطبعــة األســتاذ/ خالــد الســلمان والعاملــني معــه علــى مــا بذلــوه يف طباعــة وإخــراج هــذا الكتيــب .
ــر يف األعــداد  ــن التطوي ــٍد م ــب ملزي ــى الكتي ــم عل ــم ومرئياتك ــي ماحظاتك ــريف تلق ــادل املع ــي والتب ــاون الدول هــذا ويســعد إدارة التع

ickea.info@kfu.edu.sa :املســتقبلية مــن هــذا الكتيــب وذلــك علــى البريــد اإللكترونــي التالــي
هذا واهلل ولي التوفيق.

املشرف العام على إدارة التعاون الدولي والتبادل املعريف
د. عبد الرحمن بن إبراهيم املعقل
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نبذة عن الجامعة من حيث : 

التأسيس: 
مت إنشــاء جامعــة امللــك فيصــل يف مدينــة الهفــوف باألحســاء عــام ١٣٩٥ هـــ 
املوافــق ١٩٧٥م مبرســوم ملكــي ليكــون مقرهــا. وقــد افتتــح اجلامعــة امللــك 
الراحــل خالــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود طيــب اهلل ثــراه يف 6 جمــادى الثانــي 
ــوم  عــام ١٣٩٧ هـــ. وقــد ضمــت اجلامعــة حــني إنشــائها أربــع كليــات وهي العل
وكليتــي  الطــب،  احليوانيــة،  والثــروة  البيطــري  الطــب  واألغذيــة،  الزراعيــة 

العمــارة والتخطيــط بفــرع اجلامعــة بالدمــام.

الموقع الجغرافي :

ــغ مســاحتها ٤٠٠٠٠٠٠  ــة الهفــوف وتبل ــوب مدين ــك فيصــل جن تقــع جامعــة املل
متــر مربــع. كمــا تشــغل محطــة التدريــب واألبحــاث الزراعيــة والبيطريــة مســاحة 
ــي  ــإن حــرم املستشــفى التعليم ــك ف ــى ذل ــة إل ــع. وباإلضاف ــر مرب 6٠٠٠٠٠٠ مت
ــع  ــة ســرير يق ــذي هــو يف طــور اإلنشــاء ويتســع ألربعمائ ــة وال ــد للجامع اجلدي
علــى مســاحة ١٥٠٠٠٠٠ متــر مربــع علــى بعــد ٢٥ كيلــو متــراً شــرق مدينــة 

الهفــوف.
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الؤرية:

التميز يف التعليم والبحث العلمي والريادة يف الشراكة املجتمعية.

الرسالة:

تقدمي تعليم متميز وتعلم مستمر ودعم االبتكار والبحث العلمي، وتعزيز الشراكة املجتمعية وإعداد الكفاءات البشرية، ضمن بيئة 
محفزة مواكبة للتقنية.

القيم:

• االنتماء
• اجلودة

• العمل املؤسسي
• الشفافية

• العدالة
• اإلبداع

• التعليم املستمر
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الخطة االستراتيجية للجامعة:

تأتــي اخلطــة االســتراتيجية جلامعــة امللــك فيصــل ٢٠١6 – ٢٠٢٠م اســتجابة للتطــور الــذي تشــهده مؤسســات التعليــم العالــي 
ــاً.  ــاً واملنافســة عاملي ــاً وإقليمي ــادة محلي ــة نحــو الري ــة الســعودية بشــكل عــام، ومبــا يحقــق طمــوح اجلامع ــة العربي يف اململك
واخلطــة يف مرحلتهــا الثانيــة حتــاول جاهــدًة بلــوغ رؤيــة اجلامعــة ورســالتها الراميــة إلــى التميــز يف التعليــم والتعلــم، مــن خــال 
برامــج أكادمييــة متميــزة وبحــوث علميــة ونوعيــة تســاهم يف إنتــاج املعرفــة ونشــرها، وغــرس ثقافــة اجلــودة، وتنميــة شــخصية 
الطالــب، وتشــجيع االبتــكار، والتواصــل مــع املجتمعــات احملليــة واإلقليميــة والعامليــة، وبنــاء الشــراكات مــع مؤسســات املجتمــع.

األهداف االستراتيجية 2016 - 2020 
يف ســبيل حتقيــق رؤيتهــا ورســالتها املنشــودة تتضمــن اخلطــة االســتراتيجية جلامعــة امللــك فيصــل ســبعة أهــداف اســتراتيجية 

تســعى لتحقيقهــا بحلــول عــام ٢٠٢٠، وتتمثــل هــذه األهــداف فيمــا يلــي:
١- التميز يف التعليم والتعلم 

٢- إجراء األبحاث العلمية ذات الصلة بقضايا املجتمع
٣- التطوير املستمر للموارد البشرية

٤- توفير بيئة جامعية محفزة مواكبة للتقنية
٥- إتاحة فرص التعلم املستمر

6- حتقيق اإلدارة الفاعلة
٧- تعزيز الشراكة املجتمعية احملققة لإثراء املتبادل

األهداف الفرعية

الهدف االستراتيجي )1(: التميز في التعليم والتعلم: 
• تطوير برامج تعليمية تؤهل اخلريجني لسوق العمل.

• حتقيق االعتماد األكادميي لبرامج اجلامعة وطنياً أو دولياً.
• زيادة برامج الدراسات العليا املقدمة يف اجلامعة.

• تقدمي تعليم متمركز حول الطالب.
• تنويع جوائز التميز لدى أعضاء هيئة التدريس.

• استقطاب طلبة متميزين يف مختلف برامج اجلامعة.
• تقدمي خدمات طابية مساندة لدعم عمليتي التعليم والتعلم.
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الهدف االستراتيجي )2( إجراء األبحاث العلمية ذات الصلة بقضايا المجتمع:

• توفير املوارد الداعمة للبحث العلمي.
• توجيه البحوث العلمية نحو قضايا املجتمع.

• حتقيق البحث العلمي ملعايير االعتماد االكادميي.
• إثراء اإلنتاج العلمي املتميز.

• توسيع مجاالت التعاون والشراكات البحثية على الصعيد احمللي والعاملي.
• تطوير أداء املراكز البحثية باجلامعة.

الهدف االستراتيجي )3( التطوير المستمر للموارد البشرية:
• تطوير نظام االستقطاب للموارد البشرية.

• تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.
• زيادة فعالية نظام تقييم أداء املوارد البشرية.

• تطوير نظام حتفيز أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.

الهدف االستراتيجي )4( توفير بيئة جامعية محفزة مواكبة للتقنية:
• تطوير مرافق املدينة اجلامعية وصيانتها.

• دعم البنية التحتية لتقنية املعلومات.
• توفير منظومة إلكترونية فعالة يف اجلوانب التعليمية والبحثية واإلدارية.

الهدف االستراتيجي )5(: إتاحة فرص التعلم المستمر:
• تطوير عملية التعليم املستمر.

• تنويع البرامج املقدمة من خال التعلم اإللكتروني لتلبية احتياجات املجتمع.
• حتقيق االعتماد األكادميي لبرامج التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد.

الهدف االستراتيجي )6(: تحقيق اإلدارة الفاعلة:
• إعداد قيادات فاعلة.

• تطوير النظام اإلداري.
• تطوير الهيكل التنظيمي.

• تطوير النظام املالي.
• تنويع مصادر التمويل.

• تطوير أنظمة ضمان اجلودة والتخطيط االستراتيجي.
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الهدف االستراتيجي )7( تعزيز الشراكة المجتمعية المحققة لإلثراء المتبادل
• تطوير برامج الشراكة املجتمعية.

• متكني منسوبي اجلامعة من املشاركة يف برامج الشراكة املجتمعية.
• تسويق برامج الشراكة املجتمعية.

دخلــت جامعــة امللــك فيصــل يف رؤيتهــا للمســتقبل حقبــة جديــدة مــن التطويــر والتحديــث يف مخرجاتهــا وبرامجهــا التعليميــة والبحثيــة. وتواصــل 
اجلامعــة جهودهــا إلحــراز قفــزات عماقــة يف عالــم التميــز وجــودة األداء للمســاعدة يف تعزيــز الرؤيــة واالســتراتيجيات التــي تعتمدهــا اململكــة 
ــة األمــد والتــي تســعى اململكــة مــن خالهــا الولــوج إلــى مجتمــع املعرفــة ، وتعزيــز  ملؤسســاتها األكادمييــة العليــا لتأمــني خطــط التنميــة طويل
اقتصادهــا القائــم علــى املعرفــة ، والتقــدم مــع املؤسســات االجتماعيــة والتنمويــة يف القطاعــني العــام واخلــاص إلــى مســتويات التميــز التــي 

تضمــن لهــا الريــادة يف املنطقــة والقــدرة التنافســية علــى الصعيــد الدولــي.
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اإلدارة العليا

• معالي مدير اجلامعة 
• وكالة اجلامعة للدراسات والتطوير وخدمة املجتمع 

• وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 
• وكالة اجلامعة للشؤون األكادميية 

• وكالة اجلامعة
• وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات 

كليات الجامعة

• كلية العلوم الزراعية واألغذية 
• كلية الطب البيطري 

• كلية التربية 
• كلية إدارة األعمال

• كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع
• كلية الطب  

• كلية الصيدلة اإلكلينيكية
• كلية العلوم

• كلية علوم احلاسب وتقنية املعلومات
• كلية املجتمع 
• كلية الهندسة

• كلية اآلداب
• كلية العلوم الطبية التطبيقية   

• كلية احلقوق
• كلية طب األسنان   

• كلية املجتمع )أبقيق(   
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العمادات المساندة

• عمادة الدراسات العليا 
• عمادة البحث العلمي   

• عمادة القبول والتسجيل 
• عمادة شؤون املكتبات 
• عمادة شؤون الطاب  

• عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس 
• عمادة التطوير وضمان اجلودة

• عمادة السنة التحضيرية 
• عمادة تقنية املعلومات 

• عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد 

مراكز البحث العلمي والجهات المساندة

•  معهد البحوث واالستشارات
• إدارة التعاون الدولي والتبادل املعريف 

• مركز التميز البحثي يف النخيل والتمور  
• مركز الدراسات املائية 

• مركز أبحاث اإلبل 
• مركز أبحاث الثروة السمكية 

• مركز أبحاث الطيور 
• املركز الوطني ألبحاث املوهبة واإلبداع 

• مركز الترجمة والتأليف والنشر
• مركز القياس والتقومي

• مركز الدراسات املساندة
• مركز اللغة اإلجنليزية
• أمانة مجلس اجلامعة
• أمانة املجلس العلمي

• املجلة العلمية 
• محطة التدريب واألبحاث الزراعية والبيطرية 
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• املستشفى اجلامعي )قيد اإلنشاء(
• املستشفى البيطري التعليمي

• وحدة تقنية النانو 
• وحدة العلوم والتقنية

• وحدة التوعية الفكرية
• مكتب اخلريجني

الجمعيات العلمية

• اجلمعية العلمية السعودية الثقافية اإلسامية
• اجلمعية البيطرية السعودية

• اجلمعية العلمية السعودية إلدارة املخاطر املالية
• اجلمعية السعودية العلمية لاستزراع املائي

الجهات اإلدارية والخدمية

• اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية 
• اإلدارة العامة للشؤون القانونية

• اإلدارة العامة للتخطيط وامليزانية 
• اإلدارة العامة للمشاريع والصيانة واخلدمات العامة

• اإلدارة العامة لألصول وتنمية املوارد 
• اإلدارة العامة للموارد البشرية 

• مركز الوثائق واالتصاالت اإلدارية 
• مركز رعاية املستفيدين باجلامعة

• مجمع العيادات الطبية
• وحدة املراجعة الداخلية

• إدارة شؤون املوظفني
• إدارة الشؤون املالية

• إدارة املشتريات واملناقصات
• إدارة املدينة اجلامعية 
• إدارة التطوير اإلداري 

• إدارة املتابعة 
• إدارة اإلسكان اجلامعي 

• إدارة املعامل املركزية 
• إدارة األنشطة الطابية
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• إدارة املستودعات 
• إدارة مراقبة املخزون

• إدارة األمن
• إدارة السامة

• إدارة اإلحصاء والبيانات
• إدارة التخطيط االستراتيجي 

• إدارة االبتعاث
• إدارة احلركة 

جهات التواصل اإلعالمي والمعرفي والمجتمعي

• املركز اجلامعي لاتصال واإلعام 
• إدارة تطوير الشراكة املجتمعية

• إدارة مطابع اجلامعة .
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الطلبة

حتتضــن جامعــة امللــك فيصــل ٤٠٢٢٩ طالبــاً وطالبــة يف مختلــف التخصصــات األكادمييــة ملرحلتــي الدبلــوم والبكالوريــوس للعــام اجلامعــي 
١٤٣٩/١٤٣٨هـــ  ويبلــغ عــدد الطــاب ١٤٥٠٧  بنســبة ٣6%  وعــدد الطالبــات ٢٥٧٢٢  بنســبة %6٤  .

ــة وطالبــات  ــي لطلب ــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد، وبذلــك يصــل العــدد الكل ــاً وطالبــة يف برامــج التعل باإلضافــة إلــى ١٢6٢٩6 طالب
مرحلتــي الدبلــوم والبكالوريــوس يف اجلامعــة ١66٥٢٥.  ويبلــغ عــدد الطلبــة املســجلني يف برامــج الدراســات العليــا يف اجلامعــة ١٩٩٨ 

طالبــاً وطالبــة 

املصدر: إدارة االحصاء و البيانات ١٤٣٩هـ

املصدر: إدارة االحصاء و البيانات ١٤٣٩هـ
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أعضاء هيئة التدريس

يبلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس يف جامعــة امللــك فيصــل ١٩٢٤ عضــواً، يشــكل الذكــور منهــم نســبة 6٠% حيــث يبلــغ عددهــم 
١١6٠ كمــا أن نســبة اإلنــاث تصــل إلــى ٤٠% حيــث يبلــغ عددهــن ٧6٤

املصدر: إدارة االحصاء و البيانات ١٤٣٩هـ

يصل عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديني إلى ١٠٣٧ عضواً بنسبة ٥٤% من النسبة اإلجمالية حيث تشكل نسبة الذكور من 
بينهم ٥١% بعدد يصل إلى ٥٢٧ عضواً و ٤٩% من اإلناث بعدد يصل إلى ٥١٠ عضواً حتى العام اجلامعي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ.

املصدر: إدارة االحصاء و البيانات ١٤٣٩هـ
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البرامج األكاديمية :

تقــدم جامعــة امللــك فيصــل ١١٠ برنامجــاً تعليميــاً تغطــي تخصصــات مهمــة ومتنوعــة تشــمل ٧٤ برنامجــاً ملرحلتــي الدبلــوم 
والبكالوريــوس و ٣6 برنامجــاً للدراســات العليــا .

األقسام والبرامج الجامعية 

أ-مرحلة الدبلوم 
• كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع: 

أواًل: البرامج العلمية:
أ( البرنامج االنتقالي:
• املوارد البشرية.

• احملاسبة.
ب( برامج الدبلوم:

• دبلوم تقنية وإدارة املكاتب.

• دبلوم محاسبة

)Global Applied Programs( البرامج الدولية التطبيقية )ج
ويتضمن البرنامج التخصصات اآلتية:

• تقنية املعلومات واحلاسب اآللي
 Information Security أمن املعلومات •

• الهندسة
 Mechanical Inspection الفحص امليكانيكي •

التخصصات الصحية المساندة

Health Information Technology تقنية املعلومات الصحية •
ثانيًا: برامج التدريب والتعلم املستمر

تقوم الكلية بعدة نشاطات تدريبية ملنسوبي اجلامعة وجميع قطاعات وأفراد املجتمع على النحو التالي:
• مجال التعليم املستمر:

• طرق التدريس، تطبيقات احلاسب اآللي، االتصاالت اإلدارية، تطوير موارد البشرية، اإلدارة املكتبية، مهارات تطوير الذات.

• مجال الدورات التدريبية .
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كلية المجتمع للبنات: 
• حاسب آلي 

- كلية املجتمع )أبقيق(

األقسام العلمية:
- قسم البرامج اإلدارية واملالية 
- قسم اللغات والعلوم اإلنسانية 

- قسم احلاسوب وتقنية املعلومات 
- قسم العلوم الطبيعية والهندسية 

البرامج اجلامعية )البكالوريوس - الدبلوم اجلامعي(
- دبلوم إدارة املوارد البشرية

- دبلوم السكرتارية الطبية
- دبلوم التأمني واملخاطر

ب مرحلة البكالوريوس   

كلية العلوم الرزاعية واألغذية :
• األقسام العلمية:

- قسم اإلنتاج احليواني والسمكي
- قسم األعمال الزراعية وعلوم املستهلك
- قسم البيئة واملصادر الطبيعية الزراعية

- قسم التقنية احليوية الزراعية
- قسم زراعة األراضي القاحلة

- قسم علوم الغذاء والتغذية
- قسم هندسة النظم الزراعية

البرامج اجلامعية )البكالوريوس(:
- بكالوريوس االقتصاد الزراعي التطبيقي

- بكالوريوس علوم املجترات
- بكالوريوس علوم الدواجن
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- بكالوريوس علوم الثروة السمكية
- بكالوريوس علوم املياه 

- بكالوريوس التقنية احليوية النباتية 
- بكالوريوس علوم وقاية النبات

- بكالوريوس علوم وتقنية األغذية
- بكالوريوس علوم التغذية

- بكالوريوس هندسة التصنيع الغذائي

كلية الطب البيطري
• األقسام العلمية:

- قسم وظائف األعضاء والكيمياء احليوية واألقربازين
- قسم الصحة العامة البيطرية ورعاية احليوان

- قسم األحياء الدقيقة والطفيليات
- قسم التشريح
- قسم األمراض

- قسم الدراسات اإلكلينيكية
البرامج اجلامعية )البكالوريوس(:

- بكالوريوس طب بيطري 

كلية التربية 
 • األقسام العلمية:

- قسم التربية اخلاصة 
- قسم التربية البدنية
- قسم التربية الفنية

- قسم رياض األطفال
- قسم املناهج وطرق التدريس

- قسم التربية وعلم النفس
- قسم اإلدارة التعليمية

- قسم تقنيات التعليم
- قسم الدراسات القرآنية
- قسم االقتصاد املنزلي 

• البرامج اجلامعية )البكالوريوس(
- بكالوريوس التربية البدنية

- بكالوريوس التربية الفنية
- بكالوريوس التربية اخلاصة

- بكالوريوس تعليم احلاسب اآللي
- بكالوريوس رياض األطفال

• درجة الدبلوم :
- دبلوم التربية العام

- الدبلوم يف التوجيه واإلرشاد الطابي
- الدبلوم يف اإلرشاد األسري

- الدبلوم املهني يف التربية اخلاصة يف التخصصات اآلتية:
- الدبلوم املهني يف اإلعاقة السمعية
- الدبلوم املهني يف اإلعاقة البصرية
- الدبلوم املهني يف اإلعاقة العقلية 

- الدبلوم املهني صعوبات التعلم 
- الدبلوم املهني يف االضطرابات السلوكية

- الدبلوم املهني يف اإلعاقة التفوق العقلي واملوهبة 

كلية إدارة األعمال:
• األقسام العلمية:
- قسم اإلدارة 
- قسم املالية

- قسم االقتصاد
- قسم األساليب الكمية

- قسم نظم املعلومات اإلدارية
- قسم احملاسبة

• البرامج اجلامعية )البكالوريوس(:
– بكالوريوس إدارة املوارد البشرية

- بكالوريوس احملاسبة
-  بكالوريوس املالية 

- بكالوريوس املخاطر والتأمني
- بكالوريوس نظم املعلومات اإلدارية
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 كلية الطب
• األقسام العلمية:

- قسم العلوم الطبية احليوية
- قسم طب االسرة واملجتمع

- قسم األمراض الباطنية
- قسم اجلراحة

- قسم طب األطفال
- قسم طب النساء والتوليد

- قسم العلوم العصبية
- قسم التعليم الطبي

• البرامج اجلامعية )البكالوريوس(:
- بكالوريوس الطب واجلراحة

كلية الصيدلة اإلكلينيكية
• األقسام العلمية:

- قسم العلوم الصيدلية 

- قسم املمارسة الصيدلية
- قسم العلوم البيولوجية الطبية

• البرامج اجلامعية )البكالوريوس(:
- بكالوريوس برنامج دكتور صيدلي

كلية العلوم:
• األقسام العلمية:
- قسم الفيزياء
- قسم الكيمياء

- قسم علوم احلياة
- قسم الرياضيات واإلحصاء

• البرامج اجلامعية )البكالوريوس(:
- البكالوريوس يف تخصص الكيمياء
- البكالوريوس يف تخصص األحياء
- البكالوريوس يف تخصص الفيزياء

- البكالوريوس يف تخصص الرياضيات
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كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات :
• األقسام العلمية:

-  قسم علوم احلاسب
-  قسم نظم املعلومات 

-  قسم الشبكات واالتصاالت
-  قسم هندسة احلاسب

• البرامج اجلامعية )البكالوريوس(:
-  برنامج البكالوريوس يف علوم احلاسب 
-  برنامج البكالوريوس يف نظم املعلومات

-  برنامج البكالوريوس يف الشبكات واالتصال

كلية الهندسة :
• األقسام العلمية:

-  قسم الهندسة املدنية والبيئة
-  قسم الهندسة الكهربائية
-  قسم الهندسة امليكانيكية
-  قسم الهندسة الكيميائية

-  قسم هندسة املواد

-  قسم هندسة حتلية املياه
-  قسم الهندسة الطبية احليوية
• البرامج اجلامعية )البكالوريوس(:

- بكالوريوس الهندسة املدنية والبيئة
- بكالوريوس الهندسة الكهربائية
- بكالوريوس الهندسة امليكانيكية
- بكالوريوس الهندسة الكيميائية 

- بكالوريوس هندسة املواد 
- بكالوريوس الهندسة الطبية احليوية )طالبات(

كلية اآلداب:
• األقسام العلمية:

- قسم الدراسات اإلسامية
- قسم اللغة العربية

- قسم اللغة االجنليزية
- قسم االتصال و الدراسات االجتماعية

- قسم اإلتصال و اإلعام
- قسم املكتبات واملعلومات  
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• البرامج اجلامعية )البكالوريوس(:
- بكالوريوس الدراسات اإلسامية  

- بكالوريوس اللغة العربية 
- بكالوريوس اللغة اإلجنليزية

- بكالوريوس التاريخ واحلضارة
- بكالوريوس اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية 

- بكالوريوس علم االجتماع واخلدمة االجتماعية
- بكالوريوس اإلعام

- بكالوريوس السياحة والضيافة    
 * من األقسام والبرامج التي يف طور احلصول على 

املوافقات النهائية حسب إفادة عميد الكلية.  

كلية العلوم الطبية التطبيقية:
• األقسام العلمية:

- قسم علوم التخدير
- قسم العاج التنفسي

- قسم التمريض
- قسم التغذية اإلكلينيكية
- قسم املختبرات الطبية

- قسم الصحة العامة
- قسم إدارة وتقنية املعلومات الصحية

• البرامج اجلامعية )البكالوريوس(:
- بكالوريوس التمريض

- بكالوريوس الصحة العامة 

كلية الحقوق 
• األقسام العلمية:

- قسم القانون العام
- قسم القانون اخلاص

- قسم الفقه
• البرامج اجلامعية )البكالوريوس(:

- بكالوريوس يف احلقوق
 

كلية طب األسنان:
• األقسام العلمية:

- قسم علوم االسنان الطبية واحليوية
- قسم علوم األسنان الوقائية

- قسم علوم االسنان اإلصاحية
- قسم االسنان االستعاضية

- قسم تعليم طب األسنان
- قسم مختبرات االسنان

• البرامج اجلامعية )البكالوريوس(:
- بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان

ج-برامج الدراسات العليا: 

كلية العلوم الرزاعية واألغذية:
- ماجستير االقتصاد التطبيقي

- ماجستير علوم الثروة السمكية
- ماجستير علوم الدواجن

- ماجستير علوم اإلنتاج احليواني
- ماجستير علوم األراضي واملياه

- ماجستير التقنية احليوية النباتية
- ماجستير احملاصيل واملراعي

- ماجستير وقاية النبات
- ماجستير علوم األغذية وتقنيتها

- ماجستير التغذية
- ماجستير هندسة النظم الزراعية

كلية الطب البيطري
• برامج الدكتوراه

- دكتوراه الفلسفة يف علم التشريح وبيولوجية 
اخللية

- دكتوراه الفلسفة يف علم األمراض البيطري
برامج املاجستير:

• ماجستير علم التشريح 
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- ماجستير علم األدوية والعاج
- ماجستير علوم صحة الغذاء 

- ماجستير علم األمراض البيطري 
- ماجستير الوالدة والتناسليات والتلقيح االصطناعي ونقل األجنة

- ماجستير صحة احليوان )الطب الوقائي( 
- ماجستير الطب الباطني البيطري

- ماجستير أمراض الطيور
- ماجستير صحة احليوان )تشخيص معملي(

- ماجستير الطفيليات
- ماجستير االحياء الدقيقة واملناعة

كلية التربية
- ماجستير يف التوجيه واإلرشاد النفسي

- ماجستير اإلدارة التربوية
- ماجستير التربية اخلاصة مسار اإلعاقة العقلية 
- ماجستير التربية اخلاصة مسار صعوبات التعليم
- ماجستير التربية اخلاصة مسار اإلعاقة السمعية

- ماجستير تربية املوهوبني
- ماجستير التربوي يف االقتصاد املنزلي 

- ماجستير يف التربية الرياضية

كلية إدارة األعمال
- ماجستير إدارة األعمال

- ماجستير احملاسبة
- ماجستير العلوم املالية

- ماجستير اقتصاديات الطاقة 

كلية الطب  
- برنامج املاجستير يف الكيمياء احليوية والبيولوجيا اجلزيئية 

كلية العلوم
- ماجستير يف تخصص الكيمياء
- ماجستير يف تخصص الفيزياء

- ماجستير يف تخصص الرياضيات
- ماجستير يف تخصص علم النبات

- ماجستير يف تخصص علم احليوان
- ماجستير يف تخصص علم األحياء الدقيقة

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات 
- ماجستير يف نظم املعلومات احلاسوبية

- ماجستير يف علوم احلاسب

كلية اآلداب
أ- برامج الدكتوراه:

- دكتوراه األدب والنقد والباغة
- دكتوراه اللغويات 

- دكتوراه الفقه اإلسامي
- دكتوراه التفسير وعلوم القرآن

ب- برامج املاجستير: 
- ماجستير األدب والنقد والباغة

- ماجستير اللغويات 
- ماجستير الكتاب والسنة 
- ماجستير الفقه وأصوله
- ماجستير علم االجتماع 

- ماجستير التاريخ
- ماجستير اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية

- ماجستير العقيدة واملذاهب املعاصرة 
- ماجستير اللغة اإلجنليزية 

كلية الحقوق
- برنامج دبلوم عالي يف احملاماة .
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التعلم اإللكتورني والتعليم عن بعد 

باإلضافــة إلــى نظــام التعليــم الرســمي فــإن جامعــة امللــك فيصل تقدم 
ــم املطــور لانتســاب(.  ــي )التعلي ــم اإللكترون برامــج مــن خــال التعل
ــة املتخصصــة يف مجــال  وتســتخدم يف ذلــك أحــدث األنظمــة العلمي
الفصــول  يف  املتخصصــة  األنظمــة  وتشــمل  اإللكترونــي  التعلــم 
االفتراضيــة لتقــدمي التعليــم املتزامــن واللقــاءات املباشــرة احليــة 
بــني الطلبــة واملدرســني، باإلضافــة لألنظمــة املتخصصــة يف تســجيل 
بأحــدث  مجهــزة  اســتوديوهات  يف  فعالياتهــا  بكافــة  احملاضــرات 
التقنيــات وتوفيرهــا للطلبــة مــن خــال أنظمــة إدارة التعلم اإللكتروني 
يســتطيع الطلبــة تصفحهــا بطريقــة غيــر مباشــرة مــن خــال أجهــزة 
احلاســوب واألجهــزة املتنقلــة. كمــا توفــر اجلامعــة أنظمــة متخصصــة 
يف متابعــة الطلبــة ومتابعــة ســير العمليــة التعليميــة يف هــذا النــوع مــن 
التعليــم وذلــك لضبــط وضمــان جــودة مخرجــات التعليــم. بلــغ عــدد 
املســجلني يف برامــج التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد حوالــي 
ــوس  ــى درجــة البكالوري ــة. يحصــل الطــاب عل ــاً وطالب ٨١٣٠6 طالب

يف البرامــج الســبعة املعروضــة وتقــدم هــذه البرامــج يف كليــات 
اآلداب وإدارة األعمــال. 

وتشمل هذه البرامج التخصصات التالية: -

• كلية اآلداب :
– اللغة العربية

– اللغة اإلجنليزية
– الدراسات اإلسامية

– الدراسات االجتماعية )اجلغرافيا، التاريخ ، علم االجتماع( 

• كلية إدارة األعمال:
–  إدارة األعمال

 هذا وبناًء على تعليمات من وزارة التعليم مت إيقاف القبول يف 
برامج التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد ابتداًء من عام ١٤٣٩هـ 
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البحث العلمي :

أصبحــت جامعــة امللــك فيصل بفضل مــا لديهــا مــن باحثــني، وفنيــو املعامــل ومــا يتوفــر لديهــا مــن واملرافــق واملختبــرات البحثيــة املجهــزة 
واحــدة مــن املؤسســات البحثيــة الرائــدة  علــى مســتوى التعليــم يف اململكــة. وتواصــل مراكــز اجلامعــة البحثيــة النوعيــة ومحطــة التدريــب 
واألبحــاث الزراعيــة والبيطريــة، وعمــادة البحــث العلمــي ، ومعهــد البحــوث واالستشــارات جهودهــا يف إعــادة توجيــه اســتراتيجياتها وبرامجها 
ــة  ــن املشــاريع البحثي ــد م ــل  واملشــاركة يف املزي ــن التموي ــد م ــة  وجــذب املزي ــدرات العالي ــن ذوي الق ــني م وأنشــطتها يف اســتقطاب الباحث
املتميــزة  وحتقيــق مزيــد مــن التعــاون والشــراكة الدوليــة ألجــل الوصــول ببرامــج اجلامعــة البحثيــة إلــى مســتويات أعلــى مــن املعاييــر املعتــرف 

بهــا دوليــا.
وحيــث عمــدت اجلامعــة مــع بدايــة العــام ٢٠١٠م إلــى إعــادة تشــكيل وصياغــة رؤيتهــا ورســالتها بحيــث تولــت املزيــد مــن املســؤوليات جتــاه 
الشــراكة املجتمعيــة. فقــد ترتــب عليــه، وملواكبــة هــذه احلقبــة الزمنيــة اجلديــدة، رســم رؤيــة ورســالة جديدتــني للبحــث العلمــي يف اجلامعــة. 
وتتلخــص رؤيــة جامعــة امللــك فيصــل اجلديــدة للبحــث العلمــي يف »االعتــراف بهــا كجامعــة رائــدة يف املنطقــة يحقــق البحــث العلمــي فيهــا 
فائــدة مباشــرة للبيئــة واملجتمــع احمللــي« وعليــه، فــإن رســالة اجلامعة يف البحــث هــي أن تكــون متميــزة »كمؤسســة حكوميــة تركــز يف أبحاثهــا 

علــى املجــاالت التــي تتعلــق باملجتمــع واحتياجــات ومشــاكل البيئــة«.
واســتناداً إلــى هــذا املفهــوم املتجــدد للبحــوث، ســوف تســعى اجلامعــة لتحقيــق التميــز يف بعــض املجــاالت احملــددة، وإعطــاء األولويــة لــكل 
مــن: االســتدامة البيئيــة، وإدارة املــوارد الطبيعيــة، والطــب, والرعايــة الصحيــة, والزراعــة واملــوارد الغذائيــة وهندســة املناطــق احلــارة واجلافــة 
، والتقنيــات احليويــة ، وتقنيــة النانــو وتطبيقــات علــوم املــواد. وســوف تعمــل جامعــة امللــك فيصــل يف هــذه املرحلــة اجلديــدة علــى دفــع عجلــة 
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املعرفــة مــن خــال البحــوث واملنح الدراســية اإلبداعيــة مــن خــال مجموعــة واســعة مــن التخصصــات األكادمييــة والدراســات العليــا خللــق بيئــة 
بحثيــة عاليــة اجلــودة. وســوف تشــمل األدوات الازمــة لتحقيــق ذلــك علــى مــا يلــي:

–  زيادة التمويل اخلارجي من خال طلب املزيد من البحوث التي تعتمد على املنح اخلارجية 
–  إنشاء البنية التحتية املناسبة لدعم منو البحث العلمي مثل: املباني، واملختبرات، والقوى العاملة، ودعم اخلدمات مثل موظفي إدارة املنح.

– إلغاء النظام الورقي للتقدمي للمنح البحثية، واإلدارة وحتويلها إلى مناذج وتوقيعات الكترونية.
–  خلق بيئة داعمة للباحثني اجلدد واألكادمييني ذوي االجنازات الرفيعة.

 – خدمة املجتمع األكادميي من خال إدارة بحثية متكاملة ومتميزة وسريعة االستجابة.
–  إدارة املوارد املالية الازمة لدعم القدرات البحثية والبنية التحتية الازمة لها.

 – االستفادة من طيف واسع من التخصصات يف قاعدة البحوث يف اجلامعة لتطوير واحلفاظ على برنامج قوي لألبحاث املشتركة بني التخصصات.
–  حتسني فرص البدء بالتعاون يف مجال البحث متعدد التخصصات.

–  تثقيف أعضاء هيئة التدريس والباحثني عن كيفية ومراحل تسجيل براءات االختراع واالكتشاف العلمي.
– التأكيد على االحتفاظ بهيئة التدريس من خال حماية مجالها، وحتسني الدخل وتيسير قدراتها البحثية.

– زيادة عدد برامج الدراسات العليا.
– جذب الطاب املتميزين، ومساعدتهم على تنمية الوالء للمؤسسة.

– زيادة عدد طاب الدراسات العليا من خال حتسني قدرات برامج الدراسات العليا.
– الشروع يف برامج الدكتوراه يف مجاالت البحث القوية يف اجلامعة.

ويف ضــوء معادلــة زيــادة متكــني قــدرات اجلامعــة البحثيــة مــن أجــل متكــني وتنميــة أفضــل للمجتمــع، فــإن معهــد البحــوث واالستشــارات الــذي 
أنشــئ حديثــاً يلعــب دوراً رئيســياً يف ربــط املجتمع مــع ذوي اخلبــرة يف جامعــة امللــك فيصــل يف املجــاالت التنمويــة املختلفــة وإيجــاد احللــول 
للمشــاكل القائمة ســواء كانــت اجتماعيــة أو علميــة ذات صلــة باملعــارف، أو األعمــال التجاريــة، أو الصناعــة، ممــا يــؤدي إلــى تنميــة مســتدامة أو 
قصيــرة املــدى. وســوف يرفــع املعهــد مــن خــال البحــوث التعاقديــة العائــد مــن االســتثمار يف جامعــة امللــك فيصــل يف املــوارد البشــرية واملاديــة 
ــام واخلــاص  ــى القطاعــني الع ــر عل ــب املؤث ــة، واخلدمــات التقنية، والتدري ــرة، والتحليلي ــر البحــوث االستشــارية املبتك ــة، وتوفي ــى التحتي والبن
ــادة ســرعة أدائهــا،  ــة اخلدمــات واملنتجــات، وزي ــي تواجههــا وحتســني نوعي ــرى الت ــات الكب ــى نحــو أفضــل للتحدي ملســاعدتها يف التصــدي عل

وزيــادة عائداتهــا وإيراداتهــا إلــى أقصــى مــدى.

الكراسي العلمية

– كرسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن العمران ألمراض الدم الوراثية املستوطنة باألحساء – كلية الطب
– كرسي أرامكو السعودية ألبحاث الطرق اإلسفلتية – كلية الهندسة

– كرسي تطبيق التقنيات احلديثة يف تكاثر اإلبل – مركز أبحاث اإلبل
– كرسي سوسة النخيل احلمراء – مركز التميز البحثي يف النخيل والتمور

– كرسي اقتصاديات النخيل والتمور ومشتقاتها – مركز التميز البحثي يف النخيل والتمور
– كرسي أبحاث القطارات – كلية الهندسة

– كرسي اليونيسكو للموهبة واإلبداع وذوي االحتياجات اخلاصة – املركز الوطني ألبحاث املوهبة واإلبداع
– كرسي اجلزيرة لإعام الصحفي – كلية اآلداب
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الشراكة المجتمعية

لقد دأبت جامعة امللك فيصل وعبر تاريخها على لعب دور مهم وفاعل كمؤسسة عامة تهدف خلدمة املجتمع. 
ولقــد انعكــس ذلــك بوضــوح أكثــر يف اخلطــة االســتراتيجية اجلديــدة الشــاملة للجامعــة التــي وضعــت الشــراكة املجتمعيــة عنوانــاً رئيســاً 
ــات  ــف الكلي ــي تشــمل مختل ــة الت ــى املجتمــع مــن خــال األذرع واملرافــق املختلف ــة ال ــد خدمــات اجلامع ــم والبحــث.  ومتت ــا يف التعلي خلدماته
ومراكــز البحــوث والكراســي العلميــة ومشــاريع الوقــف ومحطــة التدريــب واألبحــاث الزراعيــة والبيطريــة واملستشــفى التعليمــي، واملستشــفى 

البيطــري التعليمــي والوحــدات اخلدمية األخــرى.
يتضــح هــذا االلتــزام املتعمــق واملتجــذر لــدى جامعــة امللــك فيصــل يف تعزيــز وتنميــة وإثــراء مجتمعهــا املباشــر بشــكل خــاص واملجتمــع األكبــر 

للمملكــة بشــكل عــام مــن خــال خدمــات متعــددة. 
وعلى سبيل املثال ال احلصر فقد شملت شراكة جامعة امللك فيصل مع املجتمع األنشطة التالية:

١– متكنــت جامعــة امللــك فيصــل علــى مــدى الســنوات ال ٣٨ املاضيــة مــن تزويــد ســوق العمــل الســعودي بأعــداد كبيــرة مــن القــوى العاملــة 
ــاء  ــاً يف مختلــف التخصصــات.  حيــث يخــدم خريجــو جامعــة امللــك فيصــل يف كل مــن القطاعــني العــام واخلــاص كأطب ــة تأهيــًا عالي املؤهل
ــاء أســنان، وممرضــني، وزراعيــني واختصاصــي حاســب آلــي، ومحاســبني  ــة وأطب ــاء بيطريــني ومهندســني ومعماريــني وصيادل ومعلمــني وأطب

ــة وإداريــني، وفنيــني. مختصــني يف املجــاالت الزراعي

٢- ارتبطــت مراكــز البحــوث يف جامعــة امللــك فيصــل دائمــاً بعاقــة وثيقــة مــع املجتمــع احمليط واســتجابت الهتماماتــه الرئيســية واحتياجاتــه 
امللحــة. فمركــز التميــز البحثــي يف النخيــل والتمــور، علــى ســبيل املثــال، قــدم خدماتــه للمجتمــع مــن خــال البحــث النوعــي والتدريــب، وأنشــطة 
اإلرشــاد يف مجــال النخيــل والتمــور ملســاعدة املزارعــني احملليــني والشــركات واملصانــع احملليــة املعنيــة بالنخيــل وصناعــة التمــور ويف إيجــاد 
حلــول عمليــة للمشــاكل املســتعصية يف عمليــات اإلكثــار، والوقايــة وتصنيــع وتســويق التمــور ومنتجاتهــا. وتشــكل واحــدة مــن أهــم اهتمامــات 
املركــز حاليــاً إيجــاد أفضــل احللــول املمكنــة ملكافحــة سوســة النخيــل احلمــراء يف مــزارع النخيــل يف اململكــة العربيــة الســعودية.   ومــن خــال 
متويــل ســخي مــن شــركة أرامكــو الســعودية، وبالتعــاون مــع الشــركاء الوطنيــني والدوليــني يعمــل املركــز علــى سلســلة مــن الدراســات والبحــوث 
املخبريــة والتجــارب امليدانيــة إليجــاد آليــة فعالــة ملكافحــة سوســة النخيــل احلمــراء ومســاعدة املزارعــني الســعوديني العــزل ضــد هــذه احلشــرة 
ــات  ــارات مــن مــزارع النخيــل يف البــاد. هــذه االلتزامــات واخلدمــ ــات اآلالف مــن الهكت ــر مئ ــزال تهــدد بتدمي ــر وال ت ــي غــزت بشــكل كبي الت
تنطبــق أيضــا علــى مراكــز البحــوث األخــــرى يف اجلامعــــة مثــل مركــز الدراســات املائيــة، ومركــز أبحــاث اإلبــل، ومركــز أبحــاث الطيــور ومركــز 

أبحــاث الثــروة الســمكية.
 

٣- يعمــل املركــز الوطنــي ألبحــاث املوهبــة واإلبــداع الــذي أنشــئ مؤخــراً علــى حتقيــق تطلعــات املجتمــع يف تنشــيط البحــث العلمــي يف هــذا 
ــل مســئولياتها  ــد إعــداد شــريحة الشــباب لتحم ــع عن ــة يف املجتم ــداع وممارســاته التعليمي ــة واإلب ــة املوهب ــز ثقاف املجــال واملســاعدة يف تعزي
الرائــدة يف بنــاء املجتمــع وتعزيــز إجنازاتــه. مت إنشــاء هــذا املركــز الوطنــي، مبوجــب قــرار مجلــس التعليــم العالــي رقــم ١٤٣٠/٥٤/٢٨هـــ بتاريــخ 
١٤٣٠/٥/١٤هـــ وقــد حظــي القــرار مبوافقــة خــادم احلرمــني الشــريفني الكرميــة التــي جــاءت حتــت رقــم ٤٨٨٢/م.ب بتاريــخ ١٤٣٠/٥/٢٩هـــ 
ــادة هــذه البــاد يف االســتثمار طويــل األجــل يف العقــول املبدعــة واملوهوبــني لتحقيــق  ــة قي ــة ودعــم رؤي ــى مواكب ليعبــر عــن عــزم اجلامعــة عل

أهــداف التحــول إلــى مجتمــع متطــور  قائــم علــى املعرفــة . 
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ويهــدف املركــز إلــى حتقيــق البحــوث النوعيــة واالضطــاع مبهــام استشــارية يف مجــال املوهبــة واإلبــداع لتعزيــز وتطويــر البرامــج واملمارســات 
املكرســة خلدمــة املوهبــة واإلبــداع يف املجتمــع.

٤- جامعــة امللــك فيصــل يف الوقــت الراهــن بصــدد االنتهــاء مــن إنشــاء مستشــفى تعليمــي متطــور باألحســاء، ومجهز بأحــدث التقنيــات يحتــوي 
علــى٤٠٠ ســرير وجتــري أعمالــه اإلنشــائية حاليــاً بشــكل مكثــف. ومــن خــال التصميــم واملرافــق الطبيــة املتقدمــة لهــذا املستشــفى فإنــه يتوقــع 

أن يكــون معلمــاً إقليميــاً وإضافــة مميــزة للخدمــات الصحيــة يف مجتمــع األحســاء.

٥-  إدراكاً ألهميــة وتزايــد تعقيــدات أمــراض الــدم الوراثيــة يف األحســاء واملنطقــة الشــرقية بصفــة عامــة ، وانطاقــاً مــن إدراك املشــاكل 
الصحيــة الكبيــرة التــي تســببها هــذه األمــراض للمصابــني بهــا ، وإدراكاً حلقيقــة أن هــذه األمــراض كانــت مســئولة عــن نســبة كبيــرة مــن 
األمــراض والوفيــات يف املنطقــة، فقــد أسســت جامعــة امللــك فيصــل، و مبســاهمة ســخية مــن أحــد املانحــني املهتمــني، كرســي الشــيخ محمــد بــن 
عبــد الرحمــــن العمـــــران لألمــــراض املستوطنـــــة يف األحســـــاء والــــذي يهــــــدف إلــى حتقيــــق املزيــــــد مــن االهتمــام والعمــل العلمــي املتخصــص 

واملكثــف  علــى هــذه االضطرابــات الصحيــة اخلطيــرة للســعي إلــى حتســني الرعايــة الصحيــة والنتائــج املرجــوة للمرضــى. 
ومــن خــال العمــل وبتعــاون وثيــق مــع مرافــق جامعــة امللــك فيصــل الطبيــة واملستشــفيات احملليــة يف األحســاء والقطيــف ومراكــز دوليــة 
متخصصــة معروفــة، وتســعى اجلامعــة إلــى حتويــل هــذا الكرســي ملركــز وطنــي متقــدم للــدم مــع التركيــز علــى البحــوث التــي مــن شــأنها تعزيــز 
فهــم أمــراض الــدم )املرتبطــة بالهيموقلوبــني( وإدارتهــا للمســاعدة يف الســعي الدولــي واحمللــي احلثيثــني للتدخــل الطبــي الناجــع للقضــاء علــى 

ــاة ومعــدالت الوفيــات التــي تســببها هــذه األمــراض الشــائعة ملرضى الــدم. األلــم واملعان
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6- باإلضافة الى كرسي العمران ألمراض الدم الوراثية، فقد عززت جامعة امللك فيصل مشاركتها يف البحث وتطوير اخلدمات املقدمة ملجتمعها 
والباد بشكل عام من خال تأسيس عدد من الكراسي العلمية تعنى مبجاالت ومواضيع ذات أهمية خاصة مثل: 

– كرسي تطبيق التقنيات احلديثة يف تكاثر اإلبل
– كرسي سوسة النخيل احلمراء

– كرسي اقتصاديات النخيل والتمور ومشتقاتها
– كرسي أبحاث القطارات

- كرسي اليونيسكو للموهبة واإلبداع وذوي االحتياجات اخلاصة
- كرسي أرامكو السعودية ألبحاث الطرق اإلسفلتية

- كرسي اجلزيرة لإعام الصحفي 
- إضافًة إلى كراسي أخرى قيد الدراسة.

٧- إن كليــة الطــب البيطــري ومستشــفاها التعليمــي باإلضافــة إلــى مركــز أبحــاث اإلبل املتخصــص تعمــل جميعــاً ومنــذ فتــرة طويلــة علــى خدمــة 
مربــي اإلبــل واملواشــي احملليــني مــن خــال الزيــارات امليدانيــة وتقــدمي االستشــارات العامــة واخلاصــة ألفضــل املمارســات يف مجــال إكثــار وحمايــة 
قطعانهــم، وتوفيــر الرعايــة الطبيــة   والعاجــات اجلراحيــة عنــد وقــوع إصابــات وأمــراض مختلفــة للحيوانــات. وقــد امتــدت هــذه اخلدمــات لتشــمل 

املربــني مــن بعــض دول اخلليــج العربيــة املجــاورة. 
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٨- اتخــذت عــدة مبــادرات مــن قبــل اجلامعــة لتوفيــر فــرص التعليــم 
اجلامعــي لعــدد أكبــر مــن املتعلمــني يف املجتمــع احمللــي. 

وقــد ســهلت برامــج الدبلــوم يف كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة 
ــى رأس  ــن هــم عل ــم املســتمر للدارســني الذي املجتمــع فــرص التعلي

العمــل والباحثــني عــن درجــة الدبلــوم العالــي واجلامعــي.
وقــد مكنــت برامــج التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد ١٢6٢٩6 
علــى  واحلصــول  تعليمهــم  مواصلــة  مــن  اجلنســني  مــن  طالبــاً 
ــل اآلداب، وإدارة األعمــال.  درجــة البكالوريــوس يف تخصصــات مث
ومبوافقــة كرميــة مــن صاحــب الســمو األميــر محمــد بــن فهــد بــن 
عبــد العزيــز، أميــر املنطقــة الشــرقية الســابق وقعــت اتفاقيــة بــني 
ســموه واجلامعــة لتقــدمي ١٠٠ منحــة دراســية ألبنــاء األســر الفقيــرة 
يف املنطقــة الشــرقية كجــزء مــن برنامــج ســموه اخليــري للمنــح 
الدراســية ملجتمــع املنطقــة الشــرقية. كمــا مت توقيــع اتفاقيــة مماثلــة 
مــع صاحــب الســمو األميــر بــدر بــن محمــد بــن جلــوي محافــظ 
األحســاء ورئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البــر باألحســاء لتقــدمي 
فــرص ألبنــاء األســر احملتاجــة للحصــول علــى درجــة تعليــم جامعيــة. 
كمــا مت التوقيــع علــى اتفاقيتــني أخريــني مــع إدارة الســجون يف 
األحســاء واملنطقــة الشــرقية لتوفيــر مقاعــد يف برامــج التعلــم عــن 
بعــد لعــدد كبيــر مــن الســجناء الذكــور واإلنــاث الذيــن يقضــون 
أحكامــا بالســجن يف مرافــق هاتــني املؤسســتني. كمــا شــملت هــذه 
الفــرص التعليميــة عــدداً كبيــراً مــن الطلبــة مــن ذوي االحتياجــات 
اخلاصــة الذيــن الزالــوا يواصلــون تعليمهــم يف عــدد مــن كليــات 
اجلامعــة. وتســتمر جميــع هــذه املبــادرات بتشــجيع ودعــم كرميــني 
مــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن عبــد العزيــز 
أميــر املنطقــة الشــرقية ونائبــه صاحــب الســمو امللكــي األميــر أحمــد 

بــن فهــد بــن ســلمان.

٩- متكنــت جامعــة امللــك فيصــل مبــا لديهــا مــن مرافــق وجتهيــزات 
قنــاة  برامــج  البــارزة يف  وبفضــل مســاهماتها  متقدمــة  تلفزيونيــة 
التعليــم العالــي الفضائيــة الســعودية )عالــي( مــن أن تكــون إحــدى 
ــي الرائــدة يف اململكــة واملنطقــة يف توظيــف  ــم العال مؤسســات التعلي
القنــوات التلفزيونيــة احلديثــة وتقنيــات اإلعــام الرقمــي يف التعليــم 

ــع. ــة للمجتم ــج اخلدمي ــن البرام ــة وغيرهــا م ونشــر املعرف
 

الشراكات والتعاون:

لــدى جامعــة امللــك فيصــل اتفاقيــات وأعمــال تعــاون وثيــق مــع عــدد 
كبيــر مــن املؤسســات واملنظمــات الوطنيــة والدوليــة، يف املجــاالت 
الصعيــد  وعلــى  املشــترك.  االهتمــام  ذات  والبحثيــة  األكادمييــة 
الوطنــي، وقعــت جامعــة امللــك فيصــل اتفاقيــات مــع مختلــف الوزارات 
واجلامعــات ومراكــز البحــوث وجمعيــات النفــع العــام ومؤسســات 
الصناعــة ومنظمــات األعمــال. وتشــمل الشــراكات الداخليــة مــع 

جامعــة امللــك فيصــل مؤسســات مثــل: 

• وزارة التعليم 
• وزارة الصحة

• وزارة البيئة واملياه والزراعة
• الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

• مركز األبحاث يف مستشفى امللك فيصل التخصصي
• جامعة امللك سعود

• الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  
• رابطة العالم اإلسامي

• الرئاسة العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
• أرامكو السعودية

• الهيئة امللكية للجبيل وينبع
• الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( 

• شركة هاني ول
• شركة ألبان الصايف 

• غرفة األحساء
• مشروع األمير محمد بن فهد للمنح التعليمية 

• جمعيــة األميــر فهــد بــن ســلمان اخليريــة لرعايــة مرضــى الفشــل 
الكلوي 
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• جمعية مكافحة السرطان اخليرية يف األحساء
• اجلمعية اخليرية ملكافحة التدخني مبحافظة األحساء )نقاء( 

• جمعية البر باألحساء 
• جمعية فتاة األحساء اخليرية التنموية 

• جمعية فتاة اخلليج النسائية باخلبر 
• نادي األحساء األدبي
• نادي الفتح الرياضي 

• شركة صروف التجارية )كوستا كويف(
• البنك السعودي لاستثمار

• وزارة العمل صندوق تنمية املوارد البشرية
• مركز أفاذ لتنمية الطفل 

• جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء
• املركز الوطني للقياس والتقومي

• شركة العثمان لإنتاج والتصنيع الزراعي - ندى
• دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر 

وعلى الصعيد الدولي، وقعت جامعة امللك فيصل العديد من 

االتفاقيات االستراتيجية مع  عدد من املنظمات واجلامعات 
الدولية وفقًا للتالي:

• جامعة ييل -الواليات املتحدة األمريكية
• جامعة بوسطن األمريكية

• جامعة كولومبيا البريطانية - كندا 
• جامعة ساوثامبتون - إجنلترا

• جامعة كلية دبلن - ايرلندا
• جامعة جرونينجن - هولندا

• جامعة غرناطة - اسبانيا
• اجلامعة التقنية يف غراتس - النمسا

• جامعة اسطنبول - تركيا
• جامعة النزو - الصني

• جامعة موناش - استراليا
• جامعة كانازاوا -  اليابان 

• معهد إنسايا - فرنسا
• جامعة مانشستر - اململكة املتحدة

• جامعة والية كنساس - الواليات املتحدة
• جامعة جومي - فالنسيا - اسبانيا

اإلحصائيات

عدد الطالب والطالبات )السعوديين - الغير سعوديين( في الجامعة

دبلومبكالوريوسم
٣٨6٠٣6٩٢عدد الطاب والطالبات يف اجلامعة١
١٣٩٣٧١٨٥عدد الطاب يف اجلامعة٢
٢٤666٥٠٧عدد الطالبات يف اجلامعة٣
٣٨6٠٣6٩٢عدد الطاب والطالبات السعوديني٤
-٣٧٩عدد الطاب والطالبات غير السعوديني٥
-٣٧٩عدد طاب وطالبات املنح6

املصدر: عمادة القبول والتسجيل باجلامعة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ
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عدد الطالب والطالبات السعوديين في الجامعة

عدد الطالب والطالبات يف كل كلية
املجموعطالباتطابالكليات

٢٢١٧١٠٥١٩١٢٧٣6اآلداب١
١6٤٨٢١٨٠٣٨٢٨التربية٢
٥66٥١٤١٠٨٠احلقوق٣
١٢٨6٨٧٩٢١6٥السنة التحضيرية٤
٢١٣٢٥٥٤6٨الصيدلة اإلكلينيكية٥
٨١٩-٨١٩الطب البيطري )طاب فقط(6
6٣٩٥٢١١١6٠الطب٧
١٩٥٠٤٠٩٧6٠٤٧العلوم٨
٧6٣٤٠٤١6العلوم الطبية التطبيقية٩
١١66٢٤٥6٣6٢٢العلوم الزراعية واألغذية١٠
٨٧٢١٠٢٩٧املجتمع ببقيق١١
٧6٤٢٤١١٠٠٥الهندسة١٢
١٩٥٩١٨٩٠٣٨٤٩إدارة األعمال١٣
١٨٥٥٠٧6٩٢كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع١٤
١٠٤-١٠٤طب األسنان١٥
٥١٥٥١٥-علوم احلاسب وتقنية املعلومات١6

املصدر: عمادة القبول والتسجيل باجلامعة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ
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عدد الطالب والطالبات الغير سعوديين في الجامعة

عدد الطالب والطالبات حسب الدولة
املجموعطالباتطاب الدولة

١١-أرتيريا١
٢٢-أفغانستان٢
٢١٣اإلمارات٣
٩6١٥األردن٤
٤6١٠البحرين٥
١-١اجلزائر6
١٣٧٢٠السودان٧
٣-٣الصومال٨
١-١العراق٩

١١٣١٤الكويت١٠
٩٥٣٠١٢٥ اليمن١١
١-١أخرى١٢
٣٣-باكستان١٣
١١-بنجادش١٤
١١-١١توغو١٥
١-١تونس١6
٣٧٣٧٧٤سوريا١٧
١٢٣عمان١٨
٥-٥غانا١٩
١٢١٥٢٧فلسطني٢٠
6٥١١قطر٢١
١-١لبنان٢٢
٣٠٢٤٥٤مصر٢٣
٣٤٧مقيم٢٤
٤-٤نيجيريا٢٥

املصدر: عمادة القبول والتسجيل باجلامعة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ
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عدد طالب االنتساب المطور وبرامج عمادة التعلم اإللكتورني والتعليم عن بعد

طالب
الكلية التخصص عدد الطاب املجموع

إدارة األعمال إدارة ٢٧٣٧٢ إدارة األعمال٣٩٨١٠ إدارة األعمال ١٢٤٣٨
اآلداب التاريخ ٢٣٥

١٤6٢٢

اآلداب اجلغرافيا والنظم اجلغرافية ٣٢٠
اآلداب الدراسات اإلسامية ١٥6٤
اآلداب اللغة اإلجنليزية ٥٧٩٤
اآلداب اللغة العربية ١٣٠
اآلداب علم اإلجتماع واخلدمةاإلجتماعية 6٥٧٩
التربية التربية اخلاصة - إعاقة سمعية ١٢

التربية٣٨٩ التربية اخلاصة - إعاقة عقلية 6١
التربية التربية اخلاصة - إعداد عام ٢١6
التربية التربية اخلاصة - صعوبات التعلم ١٠٠

املصدر: عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد باجلامعة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ
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عدد طالبات االنتساب المطور وبرامج عمادة التعلم اإللكتورني والتعليم عن بعد

طالبات
الكلية التخصص عدد الطاب املجموع

إدارة األعمال إدارة ١٢١٩٨
إدارة األعمال١6٢٤١ إدارة األعمال ٤٠٤١

إدارة األعمال العام*ادارة األعمال ٢
اآلداب التاريخ ٥٠

٩٩٨٣

اآلداب اجلغرافيا والنظم اجلغرافية 6٥
اآلداب الدراسات اإلسامية ٤٣٤
اآلداب اللغة اإلجنليزية 6٥٧٣
اآلداب اللغة العربية ٩٧
اآلداب علم االجتماع واخلدمة االجتماعية ٢٧6٤
التربية التربية اخلاصة - إعاقة سمعية ٤٩

التربية٢6١ التربية اخلاصة - إعاقة عقلية ٣6
التربية التربية اخلاصة - إعداد عام ٩٢
التربية التربية اخلاصة - صعوبات التعلم ٨٤

املصدر: عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد باجلامعة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

بيان بأعداد منسوبي الجامعة لكٍل من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والفنيين

املجموعأعضاء هيئة التدريس/املوظفونم
١٠٣٧أعضاء هيئة التدريس )السعوديون(١
٨٨٧أعضاء هيئة التدريس )غير السعوديني(٢
٥٢٧أعضاء هيئة التدريس الذكور )السعوديون(٣
6٣٣أعضاء هيئة التدريس الذكور )غير السعوديني(٤
٥١٠أعضاء هيئة التدريس اإلناث )السعوديون(٥
٢٥٤أعضاء هيئة التدريس اإلناث )غير السعوديني(6
١٥٧٠املوظفون اإلداريون والفنيون )السعوديون(٧
٢٣املوظفون اإلداريون والفنيون )غير السعوديني(٨

املصدر: عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس باجلامعة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ
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عدد أعضاء هيئة التدريس في كل كلية حسب الرتبة العلمية )معيد، محاضر، أستاذ مساعد،

 أستاذ مشارك، أستاذ(

مدرسمعيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذالرتبة
املجموع

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرالكلية
١٨٨--١١١٥٨١٣٣٤١٣٢٢٣٠-6إدارة األعمال

٣٣٠--٨١٤٨١١٧6٤٧١٨6٤١٤٤٣اآلداب

٢٥٧--٨١١٥٣6٤٤٣٢٥٥٧١٥٢6التربية

٥٠--٢١١6٤١٠٤٧٥-١احلقوق
الدراسات التطبيقية وخدمة 

٧----١-٣٣----املجتمع

66--١٧٤66١٥١٤-٤--الصيدلة اإلكلينيكية

١٩٠-٢١١٧٣٤٩٣١٩٧٤٣٢٧١الطب

٧٨---١٢-٢-٢٠١٣٣-١١الطب البيطري

٢٧١-١٨٢6٥٥٢٧6١١٣٤٣١-٩العلوم

١١٣٤-١6١٢٢٥٣٧١٩6٣١٥٩العلوم الزراعية واألغذية
١٣٧-٠٣6٨١٠٢٧---العلوم الطبية التطبيقية

٩----١--٠٨---املجتمع )بقيق(

66--٤١١٩١١٩٣١٥١-٣الهندسة

١٨--١٠٥١-٣٠٤-٤طب األسنان

٩٠--١٠٠٣٠٣١٣١٥٣١٥-١علوم احلاسب وتقنية املعلومات

6٩٤١٧٤٢٧٤٨٢٢٢6١٥٨٢٤٥١٨١٢٢١٢٢١٧٩١املجموع

املصدر: عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس باجلامعة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ
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إحصائية تفصيلية بعدد مبتعثي كليات جامعة امللك فيصل )ذكور/ إناث( حسب الدولة

الدرجة العلمية
تدريباللغةتأهيلالزمالةاملاجستيرالدكتوراه

النسبة%اإلجمالي أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
٤٧.١%١٤٧ ١٥١٢٣ ١ ٣١٢٥٤٠١٧٣أمريكا

٣٨.١%١١٩  ٢     ٤٠٤٩٩١٩بريطانيا
١.6%٥         ٣ ٢ماليزيا
١.٣%٤         ١٢١إيرلندا

٠.٣%١          ١ جنوب افريقيا
٤.٨%١٥ ٢ ٣  ٥١ ١ ٣كندا

١.٩%6 ١    ٢١  ١١املانيا
١.٠%٣   ١  ١   ١ فرنسا

٢.٢%٧         ٣٣١استراليا
٠.٣%١       ١    سويسرا
٠.٣%١           ١هولندا

٠.6%١٢        ١  كوريا اجلنوبية
٠.٣%١          ١ نيوزلندا
 ٨٣٨٢٥6٣6١١٣١٠١٩١٤6١املجموع

%١٠٠ ١6٥٩٢١٤١٣٣٧٣١٢اإلجمالي ٢٥٧١٥٤٠

املصدر: عمادة الدراسات العليا باجلامعة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ
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إحصائية تفصيلية بعدد مبتعثي كليات جامعة امللك فيصل )ذكور/ إناث( حسب الكلية 

الدرجة العلمية  

تدريباللغةتأهيلالزمالةاملاجستيرالدكتوراه
النسبة%اإلجمالي أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

١٨%٥٥  ١٤    ٢٤٧٩١٠إدارة األعمال
٩%٢٩  ١١    ٣١٢٧٥اآلداب
١6%٤٩  ٣١    ١٩١6٤6التربية
6%١٨   ٤    6٤٣١احلقوق

٥%١٥   ١     ٤٥٥العلوم الزراعية واألغذية
٥%١٥   ٢    ٥١ ٧الهندسة

٧%٢٢  ١١    ٧6١6علوم احلاسب وتقنية املعلومات
٥%١6 ٤١٣ ١ ٣١١١١الصيدلة اإلكلينيكية

٨%٤١٢٤    ٩٣ ٥ ٢الطب
٢%6   ١     ١ ٤الطب البيطري

١٥%٤٨  ١٥    ٢٩٧6 العلوم
٣%١٠  ١     ٣٣٢١العلوم الطبية التطبيقية

٢%٥       ١ ٤  طب االسنان
 ٨٢٨٣٥٤٣٧١١٣١٠١٩١٤٧١املجموع

%١٠٠ ١6٥٩١١٤١٣٣٨٣١٢اإلجمالي ٢٥6١٥٤١

  املصدر: عمادة الدراسات العليا باجلامعة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ
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توزيع أعداد الطالب والطالبات المسجلين بمرحلة )الدراسات العليا( خالل العام الدراسي 1439/1438هـ 

حسب الكلية والبرنامج والجنس والجنسية .

الكلية
املجمــــوعطالبـاتطـــالباجلنس واجلنسية

غير سعوديالبرنامج
غير سعودياملجموعسعودي

غير سعودياملجموعسعودي
املجموعسعودي

التربية

٣٣-١٧٣٣-١6١٧-١6اإلدارة التربوية
١٧-١٧١٧-١٧---االقتصاد املنزلي التربوي
٥٢6٩١٧٠١٢١١١٢٢-٥٢التوجيه واإلرشاد النفسي

٢١-١٥٢١-6١٥-6تربية املوهوبني
٣6-٢٢٣6-١٤٢٢-١٤التربية اخلاصة

دبلوم التوجيه واإلرشاد 
٢٥-١٥٢٥-١٠١٥-١٠الطابي

٢٣٩٤٢٨١٤٢٩-١٨٩١١٩٠٢٣٩دبلوم التربية العام
٣٢-٢٠٣٢-١٢٢٠-١٢دبلوم االرشاد األسري

٢٩٩١٣٠٠٤١٤١٤١٥٧١٣٢٧١٥املجمــوع

الطب 
البيطري

٢٢----٢٢-د.ك علم التشريح
6١٧---6١٧األدوية والعاج

٢١٣---٢١٣علم االمراض البيطرية
٢-٢---٢-٢التشريح

الوالدة والتناسليات 
٤١٥---٤١٥والتلقيح االصطناعي

صحة احليوان - 
٧-٧---٧-٧التشخيص املعملي

صحة احليوان – الطب 
٥-٥---٥-٥الوقائي

6-6---6-6علوم صحة الغذاء
٢-٢---٢-٢الطب البيطري الباطني

٣٤٥٣٩---٣٤٥٣٩املجمــوع
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إدارة 
األعمال

٣٧6٧١6٨-٣٠١٣١٣٧مج . إدارة األعمال
٣٧6٧١6٨-٣٠١٣١٣٧املجمــوع

اآلداب

د. اللغة العربية )االدب 
٤١-٢٢٤١-١٩٢٢-١٩والنقد(

د. اللغويات )النحو 
١٣٣٢١٣٣-١٩١٢٠١٣والصرف(

١٠-٨١٠-٢٨-٢اللغة اإلجنليزية
١٠٧-٩٠١٠٧-١٧٩٠-١٧التاريخ

٥٤6١٤٧٥١١٥٢-٥اجلغرافيا
٢٩-١٥٢٩-١٤١٥-١٤العقيدة واملذاهب املعاصرة

٣٩٧٤6٣٧١٣٨٧6٨٨٤الفقه وأصوله
٤6٧٤٥٧٩-٢٨٥٣٣٤6الكتاب والسنة

اللغة العربية - االدب 
٢٥٣٥١٣66٠١6١-٢٥والنقد

٤٤٨٠٢٨٢-٣6٢٣٨٤٤علم االجتماع
١٧١١٨٤٤١٤٥6١٢6٣اللغة العربية - اللغويات

٢١٣6١٧٨٢١٠اللغويات التطبيقية
٢٢٣١٧٢٤٠٤٠6٥٤١١6٢٩٢٢6٥١املجمــوع

احلاسب 
وتقنية 
املعلومات

مج . الكيمياء احليوية 
٨-٥٨-٣٥-٣والبيولوجيا اجلزيئية

٨-٥٨-٣٥-٣املجموع

العلوم

١٥١١6٧٥١٧6٩٠١٩١الكيمياء
٤١-٣6٤١-٥٣6-٥الرياضيات

٩٥٤١٥٥6٣١6٤-٩الفيزياء
١٧-١6١٧-١١6-١علم االحياء
١6-١٢١6-٤١٢-٤علم احليوان
١٧-١٥١٧-٢١٥-٢علم النبات

٣6١٣٧٢٠٨١٢٠٩٢٤٤٢٢٤6املجمــوع
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الكلية

املجمــــوعطالبـاتطـــالباجلنس واجلنسية

غير سعوديالبرنامج
غير سعودياملجموعسعودي

غير سعودياملجموعسعودي
املجموعسعودي

الطب
مج . الكيمياء احليوية 

٨-٥٨-٣٥-٣والبيولوجيا اجلزيئية

٨-٥٨-٣٥-٣املجموع

العلوم 
الزراعية 
واألغذية

٢-٢---٢-٢علوم االنتاج احليواني
١٣-١٣---١٣-١٣األراضي واملياه

١-١١-١---االقتصاد التطبيقي
٤-٤---٤-٤االقتصاد الزراعي
٢-٢---٢-٢احملاصيل واملراعي
١٢١١٣---١٢١١٣الهندسة الزراعية

٣١٤---٣١٤الثروة السمكية
١٣١١٤---١٣١١٤علوم األغذية وتقنيتها

٤٢-٤٢٤٢-٤٢---علوم التغذية
6-6---6-6علوم الدواجن

١-١١-١---علوم وتقنية األغذية
٨-٨---٨-٨وقاية النبات

٤٣-٣٥٤٣-٨٣٥-٨االقتصاد التطبيقي
79150٣١٥٣-7137479املجمــوع

٣٠-١١٣٠-١٩١١-١٩دبلوم احملاماةاحلقوق
٣٠-١١٣٠-١٩١١-١٩املجموع

٧٣٥٢٨٧6٣١٢٢6٩١٢٣٥١٩6١٣٧١٩٩٨اإلجمـــالــي

املصدر: عمادة الدراسات العليا باجلامعة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ
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لالتصال :

Web-site: www.kfu.edu.sa

E-mail: president-kfu@kfu.edu.sa

 إدارة التعاون الدولي والتبادل املعريف
تلفون:  ٥٨٩6٧٤٤ - ١٣ - ٠٠٩66   

فاكس اإلدارة:   ٥٨٩6٧٢٤ - ١٣ - ٠٠٩66 
E-mail: ickea.info@kfu.edu.sa


