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أعداد طالب اجلامعة جلميع املراحل حسب اجلنسية واجلنس والدرجة العلمية

اجلن�سيةاملرحلة
خريجمقيدم�ستجد

اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

الدرا�سات العليا
1215138535534339657742�سعودي

1795788722112930غري �سعودي
1394144244404560786277املجموع

البكالوريو�س
72452953273611841637264325�سعودي

31822414741152168143غري �سعودي
75633177288351956838944468املجموع

دبلوم دون اجلامعي
52191012971912326222�سعودي

1711013411989946غري �سعودي
692101116382110425268املجموع

الإجمايل 
89815248322112466747095289�سعودي

66838227021571396219غري �سعودي

96495630349132623851055508املجموع
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أعداد طالب اجلامعة جلميع املراحل حسب اجلنسية واجلنس واجملال

اجلن�سيةجمال الكليات
خريجمقيدم�ستجد

اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

الكليات االن�سانية وخدمة املجتمع

39793167137271502425333453�سعودي

3602011096713195133غري �سعودي

43393368148231573727283586املجموع

الكليات العلمية والهند�سية

3891134413887613416591290�سعودي

26599138950217160غري �سعودي

4156144315276663618301350املجموع

الكليات ال�سحية

111173745973509517546�سعودي

43822173563026غري �سعودي

115481948143865547572املجموع

الإجمايل الكلي

89815248322112466747095289�سعودي

66838227021571396219غري �سعودي

96495630349132623851055508املجموع



أعداد طالب اجلامعة غري السعوديني جلميع املراحل حسب اجلنسية واجلنس واجملال

املجال
خريجمقيدم�ستجد

اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

26599138950217160الكليات العلمية والهند�سية

43822173563026الكليات ال�سحية

3602011096713195133الكليات االن�سانية وخدمة املجتمع

66838227021571396219الإجمايل 
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أعداد طالب اجلامعة غري السعوديني جلميع املراحل حسب اجلنسية واجلنس والقارة

القارة
خريجمقيدم�ستجد

اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

103000ا�سرتاليا

50331621631328302184اآ�سيا

125564522187934اأفريقيا

86201300اأمريكا

3146412151اأوروبا

66838227021571396219الإجمايل الكلي



تطور طالب اجلامعة خلمس سنوات 

1435/1434 هـ1434/1433 هـ1433/1432 هـ1432/1431 هـ1431/1430 هـالعام الدرا�سي

1580813887143201453315279امل�ستجدين

6045260963630986206361151املقيدين

1180111630113431129410613اخلريجني
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أعداد طالب وطالبات املنح موزعني حسب اجملال واملرحلة الدراسية

جمال الكليات
دبلوم دون اجلامعيالبكالوريو�سالدرا�سات العليا

اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

27110421800الكليات العلمية والهند�سية

792800الكليات ال�سحية

25423331419423الكليات االن�سانية وخدمة املجتمع

53242774019423الإجمايل الكلي



 أعداد طالب وطالبات املنح الدراسية موزعني حسب املرحلة الدراسية واجلنس والدولة

الدرجه العلمية
غري عربيعربيدول جمل�س التعاون اخلليجي

اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

814288232365الدرا�سات العليا

20283112260املرحلة اجلامعية

015218920دبلوم دون اجلامعي

3243745125 2843الإجمايل الكلي



13





15



االنشطة الطالبية

الن�سطة الطالبيةنوع الن�ساط

18509االن�سطة الثقافية واالجتماعية 

7588مركز تنمية املهارات الطالبية

83825الن�ساط الريا�سي

1093مركز اجلامعة لذوي االحتياجات اخلا�سة

2465نادي الطالب الوافدين

1898م�سروعات اخلدمة العامة ومع�سكرات اجلوالة والعمل باجلامعة

65برنامج الرحالت اخلارجية

160امل�ساركني يف االن�سطة امل�سرحية
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اخلدمات الطالبية

امل�ستفيديننوع اخلدمة

5319االإ�سكان اجلامعي 

97الرحالت العلمية

1770مركز التوجيه واالإر�ساد الطالبي

5224الرعاية ال�سحية والتوجية الرتبوي والنف�سي 

922752الوجبات الغذائية
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اعداد اعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم يف اجلامعة موزعني حسب 
املرتبة العلمية واجملال واجلنس

اأ�ستاذ اأ�ستاذاجلن�سالكلية
م�ساعد

اأ�ستاذ 
الإجمايل معيدمدر�سحما�سرم�سارك

الكلي

االإدارات والعمادات
318632245232ذكر

143643351اأنثى

الكليات االن�سانية وخدمة املجتمع
172499226173253631458ذكر

1420933357265631202اأنثى

الكليات ال�سحية
1294221654314411201ذكر

20168631731419844اأنثى

الكليات العلمية والهند�سية
26770927312344391815ذكر

7155352130305715اأنثى

الإجمايل 

57118166963413412484706ذكر

425361347493113202812اأنثى

613235283010906525687518املجموع



21

 نسبة أعضاء هيئة التدريس إىل طالب وطالبات اجلامعة املقيدين واملقيدات                       
وزعت حسب اجملال واملرحلة الدراسية

اجمايل الطالباأع�ساء هيئة التدري�س *الكلية
جميع املراحل

طالب:ا�ستاذ

27٫5 : 1112305601الكليات االن�سانية وخدمة املجتمع

9 : 96786791الكليات ال�سحية

15 : 1470219121الكليات العلمية والهند�سية

* اأ�ستاذ، اأ�ستاذ م�سارك، اأ�ستاذ م�ساعد.



 أعضاء هيئة التدريس ومن حكمهم املرقني موزعني حسب الكلية واملرتبة العلمية واجلنس

اجلن�سالكلية
املرتبة العلمية

الإجمايل 
اأ�ستاذ اأ�ستاذ

م�سارك
اأ�ستاذ 
معيدمدر�سحما�سرم�ساعد

االإدارات والعمادات
001000010ذكر

1102004اأنثى

الكليات االن�سانية وخدمة املجتمع
1119513301115ذكر

0522190046اأنثى

الكليات ال�سحية
152044110191ذكر

2169121040اأنثى

الكليات العلمية والهند�سية
2117502100109ذكر

1415110123اأنثى

الإجمايل الكلي

47561556502325ذكر 

426464411122اأنثى 

518220110913447املجموع
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 بيان باألساتذة الزائرين إىل اجلامعة موزعني حسب القارة واجملال واجلنس

ا�سرتاليا دول اأوروبادول اأفريقيادول اآ�سيااجلن�س  الكلية
الدول اأمريكا وكنداونيوزيلندا

املجموعالعربية

ادارات وعمادات

6747783544235ذكر

40130141977اأنثى

10758084963312جمموع

الكليات االن�سانية وخدمة املجتمع

1010428ذكر

0031206اأنثى

10416214جمموع

الكليات العلمية والهند�سية

3323943214124ذكر

0010001اأنثى

3324043214125جمموع

الكليات ال�سحية 

71112321063ذكر

00401510اأنثى

71152331573جمموع

الإجمايل

10871281410370430ذكر

401111172494اأنثى

14881391512094524جمموع
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أعداد املبتعثني للدراسة باخلارج حسب الدرجة العلمية واجلنس

الدرجة العلمية
اخلريجنياملقيدينامل�ستجدين

اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

143123194113زمالة

25402742746642دكتوراة

4049412249123ماج�ستري

1554124143دبلوم عايل

949785056612281الجمايل
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أعداد املبتعثني للدراسة باخلارج حسب اجملال واجلنس

الكلية
اخلريجنياملقيدينامل�ستجدين

اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

18332291693623كليات االن�سانية وخدمة املجتمع

31222601303417كليات العلمية والهند�سية

44393512575237كليات ال�سحية

13101004االدارات والعمادات

949785056612281الجمايل



 تطور أعداد املبتعثني واملبتعثات للدراسة باخلارج خالل األعوام الدراسية اخلمسة املاضية

اخلريجون املقيدون  اجلددالعام الدرا�سي

143017151025

143122765529

1432239930163

14332481210253

14341911416203
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 اعداد املتدربني واملتدربات من منسوبي ومنسوبات اجلامعة وزعت حسب موقع التدريب واجلنس

 موقع التدريب
اأعداد املتدربني واملتدربات

جمموعاأنثىذكر

336رحاب اجلامعة

7256128حمليًا

410114524دوليًا

485173658الإجمايل



 أعداد املؤمترات وأعداد البحوث املشاركة   حسب مكان اإلنعقاد

عدد البحوث وامل�ساركنيعدد املوؤمتراتمكان الإنعقاد

692340رحاب اجلامعة

535426حمليا

14331667دوليا

26602433الإجمايل
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مؤشرات وانشطة البحث العلمي

البحوث العلمية املن�سورة يف ISI براءات الخرتاعاجلوائز العلمية
البحوث املمولة من ميزانية البحوث اجلاريةالبحوث املنجزةالتي انتجتها املراكز 

اجلامعة

1052545539332202551
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 تطورأعداد البحوث والدراسات واملؤلفات العلمية ألعضاء هيئة التدريس
 اجلارية منها واملنجزة فعاًل خالل األعوام الدراسية اخلمس املاضية 

الإجمايل الأبحاث اجلارية الأبحاث املنجزةالعام الدرا�سي

143027539073660

1431326310344297

1432300516894694

1433371824876205

1434393322026135



 أعداد الكتب العربية واألجنبية  يف مكتبات اجلامعة حسب املوضوعات 

كتب اأجنبيةكتب عربيةاملو�سوع
508013219املعارف العامة

78077809الفل�سفة وعلم النف�س

354423628الديانات

4105654734العلوم االجتماعية

72457750اللغات

1038651501العلوم البحتة

2112387491العلوم التطبيقية

418510144الفنون

2440126842االآداب

2356914812التاريخ واجلغرفيا والرتاجم

180294277930اجلملة
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 أعداد الكتب العربية واألجنبية املقتناة يف مكتبات اجلامعة 

كتب اأجنبيةكتب عربية

305773350401عنوان

846905631400جملد



 أعداد الكتب املعارة  يف مكتبات اجلامعة

امل�ستعريون
مكتبة 

امللك  �سلمان 
املركزية

مكتبة طب 
الأ�سنان 
للطالبات

مكتبة كلية 
الدرا�سات 

التطبيقية 
وخدمة 

املجتمع - 
البديعة

مكتبة �سكن 
الطالبات - 

خري�س

املكتبة 
املركزية 
للطالبات 

مكتبة 
كلية العلوم 

الطبية 
امل�ساعدة

مكتبة كلية 
اجلملةالطب

858710423117955110310664 اع�ساء هيئة التدري�س

262851219501442347940845 درا�سات عليا

343015110105641764692موظفني      

21490390195471686019210439278طالب    

108203295888381748من خارج اجلامعة

608745212511273472230243097227جمموع
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عدد الدورات املقدمة ألفراد اجملتمع موزعة  حسب الفصول الدراسية واجلنس  

 
اجلن�س

املجموع
اإناث ذكور 

21223كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع

195557752عمادة تطوير املهارات

216559775الإجمايل
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مؤشرات الرعاية الصحية املقدمة يف املستشفيات اجلامعية 

الإجمايلم�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعيم�ست�سفى امللك خالد اجلامعي

41880594747827عدد املر�سى املنومني

41840591947759عدد املر�سى املغادرين

9093873717830عدد العمليات اجلراحية

349203492عدد حاالت الوالدة



توزيع احلاالت التي مت عالجها بعيادات كلية طب األسنان 

املجموعالطوارئامللزالدرعية

13991713185729910301684املراجعني
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أعداد املوظفني يف اجلامعة  موزعني حسب اجملموعة الوظيفية واجلنس 

املجموعاأنثىذكراملجموعة الوظيفية

5520515510675اإداري وفني

218625534739�سحي

15823181م�ستخدمني

303101404عمال

8167783215999املجموع
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 أعداد املوظفني يف اجلامعة  موزعني حسب املؤهل العلمي واجلنس 

املجموعاأنثىذكراملوؤهل العلمي

318147465درا�سات عليا

242941146543البكالوريو�س

542035718991الدبلوم دون اجلامعي فما دون

8167783215999املجموع



 أعداد املوظفني يف اجلامعة موزعني حسب اجملال 

املجال
املجموعغري �سعودى�سعودى

اجلملة
اأنثيذكراأنثيذكراأنثيذكر

25392952204255929565515االإدارات

1391169193140016943094العمادات

623116350658116774الكليات العلمية والهند�سية

234510975941547293926445583الكليات ال�سحية

608422306114221033الكليات االن�سانية وخدمة املجتمع

7506627866115548167783215999الإجمايل الكلي
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