
ذكر / انثىالرعایة التمریضیة األساسیةذكر / انثىعلوم االسنان الوقائیةذكر / انثىالتخدیر
ذكر / انثىتعلیم التمریضذكر / انثىعلوم االسنان اإلصالحیةذكر / انثىالتشریح

ذكر / انثىالرعایة التمریضیة للمجتمعذكر / انثىعلوم االسنان االستعاضیةذكر / انثىالكیمیاء الحیویة
ذكر / انثىعلوم االسنان الطبیة الحیویةذكرطب الطوارئ

انثىتعلیم طب االسنانذكر / انثىاالمراض الباطنة
ذكرعلم االحیاء الدقیقة

انثىتقنیة علوم االعصابذكر / انثىجراحة المخ واالعصاب
انثىالتمریضذكر / انثىطب النساء والوالدة
انثىتقنیة التخدیرذكر / انثىالممارسة الصیدلیةذكرطب جراحة العیون

انثىالعالج التنفسيذكر / انثىالصیدالنیاتذكرعلم االمراض
ذكر / انثىالكیمیاء الصیدلیةذكر / انثىطب األطفال

ذكر / انثىعلوم االدویة والسمومذكرعلم وظائف األعضاء
ذكر / انثىالنواتج الطبیعیة والطب البدیل (العقاقیر)ذكرالطب النفسي

  انثىإدارة وتقنیة المعلومات الصحیةذكر / انثىالجراحة العامة
ذكرصحة البیئة

ذكرالصحة العامة
ذكرعلوم المختبرات االكلینیكیة

ذكر / انثىالعالج الطبیعي
ذكر / انثىالرعایة التنفسیة
ذكر / انثىعلوم االشعة

انثىالتغذیة العالجیة
ذكر / انثىتقنیة القلب

ذكر / انثىالرعایة الطبیة الطارئة

انثىالتصمیم الداخليذكرھندسة النقل والمرورذكرالعمارة الداخلیة

انثىتصمیم المطبوعات والوسائط والمتعددةذكر / انثىالھندسة الطبیة الحیویةذكرالتخطیط الحضري واإلقلیمي

انثىتصمیم المنتجاتذكرالھندسة المیكانیكیة والطاقةذكرھندسة المباني
ذكرالھندسة البیئیةذكرعمارة البیئة

ذكرالھندسة المدنیة والتشیدذكرالعمارة

انثىالریاضیات
انثىالكیمیاء

انثىالفیزیاءذكر / انثىعلوم الحاسبانثىالمحاسبة
انثى االحیاءذكر / انثىنظم المعلومات الحاسوبیةذكر / انثىالعلوم المصرفیة

ذكر / انثى امن المعلوماتذكر / انثىنظم المعلومات اإلداریة

انثىشبكاتذكر / انثىالمحاسبةانثىالدراسات اإلسالمیة
انثىھندسةذكر / انثىاإلدارة المالیةانثىاللغة العربیة

انثىنظم األمانذكر / انثىالتسویقانثىاللغة اإلنـجلیزیة
انثىالتامینذكر / انثىإدارة االعمالانثىالتاریخ

الجغرافیا ونظم المعلومات 
انثىالمحاسبةذكرإدارة نظم المعلوماتانثىالجغرافیھ

انثىالمكتبات والمعلومات
علم االجتماع والخدمة 

انثىاالجتماعیة

انثىاالتصال وتقنیة االعالم
انثىشبكات
انثىھندسة

انثىنظم األمان
انثىالتامینذكرالشریعة
انثىالمحاسبةذكرالقانون

إدارة االعمال

احت�اج أقسام ال�ل�ات الهندس�ة والعلم�ة

�ل�ة ال���عة والقانون

األقسام

علوم الحاسب

إدارة االعمال

�ل�ة المجتمع ( القط�ف - الرا�ة )

الجنس

علوم الحاسب
الجنس

التخصصاألقسام

الجنسالتخصصاألقسامالجنساألقسامالجنس

�ل�ة اآلداب

األقسام

�ل�ة المجتمع �الدمام�ل�ة الدراسات التطب�ق�ة وخدمة المجتمع

الجنساألقسامالجنساألقسام

�ل�ة العلوم

الجنساألقسام �ل�ة علوم الحاسب وتقن�ة المعلومات�ل�ة إدارة االعمال

احت�اج أقسام ال�ل�ات الهندس�ة والعلم�ة
�ل�ة التصام�م�ل�ة الهندسة�ل�ة العمارة والتخط�ط

الجنساألقسامالجنساألقسامالجنساألقسام

احت�اج أقسام ال�ل�ات الصح�ة
�ل�ة التم��ض�ل�ة طب االسنان�ل�ة الطب

األقسام

األقساماألقساماألقسام

األقسام

�ل�ة العلوم الطب�ة التطب�ق�ة �الجب�ل

الجنس الجنس

الجنس

�ل�ة الص�دلة اال�لي��ك�ة

الجنس

الجنس

الجنساألقسام

الجنس

�ل�ة الصحة العامة

�ل�ة العلوم الطب�ة التطب�ق�ة �الدمام

األقسام


	ورقه 1

