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صاحب السمو الملكي
األمير/ خالد الفيصل آل سعود

مستشار خادم الحرمين الشريفين
 أمير منطقة مكة المكرمة

صاحب السمو الملكي
األمير/ بدر بن سلطان بن عبدالعزيز

نأئب أمير منطقة مكة المكرمة

معالي الدكتور
حمد بن محمد آل الشيخ 

وزير التعليم

معالي الدكتور
عبدالرحمن بن عبيد اليوبي

مدير الجامعة

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

صاحب السمو الملكي
األمير / محمد بن سلمان آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

ج ب



والتربية والتعليم،  العلم  الذي هيأ لنا أسباب االنتماء والعمل في مجال  احلمد اهلل 

والصالة والسالم على معلمنا األوحد ومعلم البشرية جمعاء سيدنا محمد األمي محمد 

بن عبداهلل وعلى آلة وصحابته الكرام األخيار.

التعليمية  القطاعات  كل  من  اجلهود  وتبذل  املؤسس،  جامعة  في  العطاء  يتواصل 

وإلى  التتويج  منصات  إلى  ثقة  بكل  إليصالهم  أبنائنا  تأهيل  أجل  من  والفنية  واإلدارية 

مرافئ العمل الوظيفي والتأهيل املهني.

وثقافياً  ونفسياً  تأهيلهم علمياً  مت  الف طالب   16 بأكثر من  نحتفي  اليوم  نحن  وها 

هذا  أن  شك  وال  املتميز.  العلمي  والتحصيل  واملثابرة  اجلد  من  سنوات  خالل  واجتماعياً 

التخرج إمنا هو نتاج طبيعي ملا حتظى به جامعة املؤسس من دعم سخي من لدن خادم 

السمو  صاحب  األمني  عهده  ولي  وسمو  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني 

من  مستمرة  ومبتابعة  اهلل(  حفظهما   ( عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد  األمير  امللكي 

صاحب املعالي الدكتور / حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم

وهذا الدليل الذي بني أيدينا إمنا هو سفر توثيقي لكل اجلهود التي بذلها أبناؤنا الطالب 

خالل سنوات من اجلهد واالجتهاد في قاعات الدرس واحملاضرات، وبني أروقة املكتبات، ومقاعد 

املعامل واخملتبرات، حتى تكللت هذه اجلهود في آخر املطاف بالنجاح واهلل احلمد واملنة.

معالي األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن عبيد اليوبي

مدير الجامعة

اخلريجني،  هؤالء  تأهيل  في  ساهموا  الذين  الزمالء  اإلخوة  لكل  والتقدير  فالشكر 

والوصول بهم إلى منصة التخريج، فكل له بصمة واضحة في هذا التخرج.

ومن مظاهر الفأل احلسن ما يلقاه اخلريجون من رعاية كرمية من صاحب السمو امللكي 

األمير خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة - حفظه 

اهلل - وكذلك حرص واهتمام كل من صاحب السمو امللكي األمير مشعل بن ماجد بن 

عبدالعزيز محافظ جدة وصاحب السمو امللكي األمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب 

أمير منطقة مكة املكرمة، بكل ما يخص تأهيل هؤالء اخلريجني.

وفي هذه املناسبة اجلامعية يسعدني، باسمي واسم جميع منسوبي اجلامعة، أن ازف 

الذين  أمورهم  وأولياء  وأسرهم  اخلريجني  أبنائي  بالتقدير لكل  املمزوجة  القلبية  التهاني 

كان لهم دور فاعل وإيجابي في تأهيل هؤالء األبناء اخلريجني.

سائالً املولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه خير هذا الوطن األبي، وأن يوفق أبنائي 

اخلريجني سواء في حياتهم املهنية أو ملزيد من الدراسات العليا، وأوصيهم بتقوى اهلل في 

كل خطواتهم، فهي صمام األمان ملستقبل زاهر بإذن اهلل.

واهلل ولي التوفيق

هـ د



سعادة األستاذ الدكتور
يوسف بن عبدالعزيز التركي

سعادة األستاذ الدكتور
عبدالمنعم عبدالسالم الحياني

دأبت جامعة امللك عبدالعزيز على االحتفاء سنويا بأبنائها اخلريجني، حتت رعاية كرمية من 
صاحب السمو امللكي األمير/ خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة 

املكرمة.
 

واجلامعة وهي حتتفل بأبنائها وإصدارها لدليل اخلريجني لعام 1439/1438هـ، إمنا حتتفي باإلجناز 
اخلريجني  هؤالء  تأهيل  في سبيل  املضنية  اجلهود  بذلت  التي  األطراف  لكل  والتربوي  األكادميي 

والوصول بهم إلى حتقيق أهدافهم.

وهذا الدليل إمنا هو عصارة جهود اجلامعة خالل السنوات املاضية، من خالل تطوير البنية 
واملرافق  واخملتبرات  واملعامل  واملكتبات  الدراسية،  الفصول  وتطوير  وحتديث  للجامعة  التحتية 
التعليمية األخرى، وكلها روافد أدت إلى تأهيل هذه النخبة املميزة من أبنائنا والدليل إمنا هو سفر 
توثيقي لهؤالء األبناء الذين بذلوا الوقت والفكر واجلهد سنوات حتى تكللت جهودهم بالنجاح 

والتوفيق.
 

وبهذه املناسبة ... ونحن نحتفي ونبارك للخريجني هذا النجاح واالجناز، فإنني أجدها فرصة 
ألهنئ فيها أولياء أمورهم وهم يجنون ثمار ما حصدت مجهوداتهم ومتابعتهم املستمرة ألبنائهم 
وبناتهم طوال فترة حتصيلهم الدراسي، وأهنئ أبنائي وبناتي اخلريجني واخلريجات وأدعوهم جميعاً 
لالستمرار والتفاني واالستزادة في حتصيل العلم ألننا وبقدر ما ننهل من بحار العلم بقدر ما 
نعود إلى ذاتنا وطبيعتنا وقيمنا السامية مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى (قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين ال يعلمون(. كذلك التهنئة موصولة ألعضاء هيئة التدريس واإلداريني والفنني على 
ثمرة جهودهم وعطائهم املتميز في معاونة اخلريجني لتهيئة فرص التحصيل واملعرفة بكل يسر 

وسخاء.

املولى عز وجل أن يوفق اخلريجني واخلريجات وأن يحقق طموحاتهم في ظل الرعاية  سائالً 
الكرمية للعلم والعلماء من لدن خادم احلرمني الشريفني وولي عهده األمني يحفظهما اهلل.

                       واهلل ولي التوفيق ،،،،،

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

تشهد جامعة امللك عبد العزيز في هذه األيام ُعرساً بهيجاً، حيث حتتفي بتخريج كوكبة من 

نخبة طالبها في مختلف التخصصات، والذين شُرفت اجلامعة باحتضانهم وإعدادهم وتعليمهم 

بجهود حثيثة صادقة مخلصة ليكونوا مؤهلني للقيام بواجبهم اإلنساني والوطني وإلكمال مسيرة 

بناء الوطن.

اجلامعة  وطالبات  طالب  من  اخلريجني  إعداد  العزيز  عبد  امللك  جامعة  اهتمامات  أولى  من  إن 

التوعوية  اجلوانب  تشمل  ومبتكرة  متجددة  وأنشطة  برامج  خالل  من  العمل  لسوق  وتهيئتهم 

مختلف  قبل  من  تنظيمها  يتم  والتي  العلمية،  واالبتكارات  والرياضية  واالجتماعية  والثقافية 

قطاعات اجلامعة على مدار العام الدراسي والتي تستهدف بناء شخصية متوازنة ومتكاملة فكرياً 

ومهارياً وسلوكياً، فأبناؤنا اخلريجون اآلن على أعتاب احلياة العملية، واجلامعة تعي مسؤوليتها في 

االضطالع بدور بارز في تقدمي الدعم الالزم خلريجيها لتخطي العقبات واحلصول على فرص وظيفية 

مناسبة في سوق العمل، إسهاماً في التنمية الوطنية.

اليوم  أنتم  فها  قدمتم،  ما  على  والتبريكات  التهنئة  بخالص  إليكم  أتقدم   .. اخلريجني  أبنائي 

مراحل  من  جديدة  مرحلة  أعتاب  على  تقفون  واآلن  واجتهادكم،  وِجّدكم  حرصكم  ثمرة  تقطفون 

تنمية  في  واإلسهام  الذات،  وتطوير  التعلم  في  االستمرار  على  واحرصوا  واجتهدوا،  فثابروا  احلياة، 

الوطن واألمة كلُّ في مجاله، وال تنسوا أن جتددوا الوالء واالنتماء لهذا البلد املعطاء الذي احتضنكم 

وقدم لكم الكثير.

وختاماً أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير ملعالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور/ عبدالرحمن 

بن عبيد اليوبي ولكافة وكالء اجلامعة وعمدائها ومنسوبيها من أعضاء هيئة تدريس وإداريني وفنيني 

على ما يقدمونه من دعم ومساندة خدمة ألبنائنا الطالب والطالبات. 

سائالً اهلل تعالى أن يوفق طالبنا وطالباتنا، وأن يعّم هذه البالد باخلير والرحمة، ويجعلها آمنة 

مطمئنة. إنه سميع مجيب،،،

زو



سعادة الدكتور
عابد بن عبدالله المشايخي

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء و املرسلني سيدنا محمد عليه أفضل 

الصالة و أزكى التسليم.

 - املؤسس  جامعة  ويأتي موسم حصاد جديد حيث حتتفي  عام  كل  في  يتجدد  اللقاء  هو  ها 

جامعة امللك عبد العزيز - بتخريج أكثر من 16 ألف طالب في شتى التخصصات واملعارف اخملتلفة في 

دفعتها الثامنة واألربعني للعام الهجري 1438 / 1439 هـــ.

هذه  اخملتلفة.  العلمية  الدرجات  على  وحصولهم  الطالب  أبنائنا  من  كوكبة  بتخريج  نحتفي 

النجاح.  والتعب حتى تكللت جهودهم بهذا  الكثير من اجلهد والسهر  الكوكبة من الطالب بذلت 

ونحن في عمادة القبول والتسجيل إذ نقدم هذا الدليل نشعر بالفخر واالعتزاز بأبنائنا الطالب ونبارك 

لكل اخلريجني هذا النجاح وهذا اإلجناز.

أبنائي اخلريجني إن جامعتكم وهي تودعكم بقلوب ملؤها احلب واملودة و صادق الدعوات بالتوفيق 

والنجاح في حياتكم العملية لتطلب منكم تقوى اهلل عز وجل في السر والعلن والتشمير عن ساعد 

اجلد لإلنخراط في سوق العمل واملساهمة في تنمية وطننا احلبيب وأن تكونوا خير سفراء جلامعتكم 

- جامعة املؤسس.

وال يسعني بهذه املناسبة إال أن أتقدم بخالص الشكر و التقدير ملعالي مدير اجلامعة األستاذ 

وكالء  ولكافة  التعليمية  للشؤون  اجلامعة  وكيل  ولسعادة  اليوبي  عبيد  بن  الرحمن  عبد  الدكتور 

اجلامعة وعمدائها ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس واإلداريني والفنيني على ما يبذلونه من جهد 

وعطاء في سبيل خدمة طالب اجلامعة.

كما ال يسعني إال أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لزمالئي منسوبي عمادة القبول والتسجيل 

على جهودهم املتميزة في تقدمي كافة الدعم ألبنائنا طالب اجلامعة طوال العام الدراسي دون كلل أو ملل.

سائال اهلل تعالى أن يوفقنا جميعا ملا فيه خير هذا البلد املعطاء وأن يحفظ علينا أمننا ورخاءنا 

في ظل قيادتنا الرشيدة.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

عميد القبول والتسجيل

سعادة األستاذ الدكتور
سعود بن مستور السلمي

بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه 

وسلم وبعد:  

بذلوه من جهد في  ملا  تقديراً  وذلك  عام  اخلريجني كل  بأبنائها  االحتفاء  املؤسس على  دأبت جامعة 

هيئتها  وأكادميية  علمية  بيئة  إطار  في  واجتهادهم  جدهم  ثمرة  ليقطفوا  واملعرفة  العلم  حتصيل  طريق 

لهم اجلامعة مبا متلك من خبرات تدريسية وبحثية وبرامج أكادميية ذات صبغة عاملية وبنية تعليمية متميزة 

اململكة  ورؤية  العاملية  ورؤيتها  يتواءم  ومبا  ومنسوبيها  اجلامعة  تلبية لطموحات  لضمان جودة مخرجاتها 

2030م. 

وتأتي هذه املناسبة لنشعر بالفخر ملا حتقق، وليس جملرد االحتفاء والتكرمي فحسب ,  ولكن خللق بيئة 

فاعلة ومستدامة يقع اخلريجون في القلب منها,  كما تؤصل ملزيد من االجنازات والتحفيز نحو االنخراط في 

سوق العمل مبا يعود بالنفع على االقتصاد الوطني وتنمية اجملتمع.

وألن الدراسات العليا باجلامعة تستمد قوتها من كونها تلعب دوراً هاماً في التنمية املستدامة من 

خالل تخريج كوادر متخصصة تتمتع بالكفاءة العلمية واملهنية متكنها من املساهمة في تطوير اجملتمع 

وحل مشكالته واستكشاف آفاق تنموية جديدة تدفع نحو مزيد من التقدم في ظل اقتصاديات العوملة ذات 

التنافسية الالمحدودة.

ونؤكد دوماً على أن اإلدارة العليا بجامعة امللك عبدالعزيز قد منحتنا بعمادة الدراسات العليا الدعم 

الكامل وأتاحت لنا مساحات واسعة للتطور وبناء الطموح والتنمية العلمية واألكادميية، فالشكر والعرفان 

ملعالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي وسعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا 

والبحث العلمي األستاذ الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي على دعمهما املتواصل للفعاليات العلمية 

والبحثية كاستجابات طبيعية ملواكبة اآلفاق العاملية في كل مجاالتها وميادينها.

على  العليا  الدراسات  عمادة  ومنتسبي  لزمالئي  وأوفره  الشكر  بجزيل  أتقدم  أن  إال  يسعني  ال  كما 

جهودهم املستمرة في تعزيز أهداف الدراسات العليا إلجناح البرامج األكادميية وحتسني كفاءتها وجودتها من 

خالل اآلليات املتاحة خلدمة الدراسات العليا وخريجيها.

                    واهلل ولي التوفيق ؛؛؛

عميد الدراسات العليا

ط ح
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الماجستيرالماجستير

77 76



كلية تصاميم البيئةكلية الهندسة

كلية الطب

الھندسة الكھربائیة وھندسة الحاسبات

الماجستيرالماجستير

79 78



كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية علوم البحار

كلية طب األسنان

كلية االتصال واإلعالم

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة

كلية الحقوق

الماجستيرالماجستير

81 80



معهد الدراسات العليا التربوية

كلية األعمال - رابغ

بكالوريوس - انتظامالماجستير

كلية االقتصاد واإلدارة

83 82



كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة

بكالوريوس - انتظامبكالوريوس - انتظام

85 84



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية االقتصاد واإلدارة

بكالوريوس - انتظامبكالوريوس - انتظام

87 86



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

بكالوريوس - انتظامبكالوريوس - انتظام

89 88



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

كلية العلوم

بكالوريوس - انتظامبكالوريوس - انتظام

91 90



كلية الهندسةكلية العلوم

بكالوريوس - انتظامبكالوريوس - انتظام

93 92



كلية الهندسةكلية الهندسة

بكالوريوس - انتظامبكالوريوس - انتظام

95 94



كلية تصاميم البيئةكلية تصاميم البيئة

بكالوريوس - انتظامبكالوريوس - انتظام

كلية الطب

97 96



كلية الطب

بكالوريوس - انتظامبكالوريوس - انتظام

كلية علوم األرض

99 98



كلية الحقوقكلية الحقوق

بكالوريوس - انتظامبكالوريوس - انتظام

101 100



كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة

كلية طب األسنان

كلية الصيدلة

كلية العلوم الطبية التطبيقية

بكالوريوس - انتظامبكالوريوس - انتظام

103 102



كلية الحاسبات وتقنية المعلوماتكلية االتصال واإلعالم

بكالوريوس - انتظامبكالوريوس - انتظام

105 104



كلية الدراسات البحرية

علوم التأهيل الطبي

كلية العلوم واآلداب - رابغ

بكالوريوس - انتظامبكالوريوس - انتظام

107 106



كلية الهندسة - رابغكلية الطب - رابغ

كلية الهندسة - رابغ

بكالوريوس - انتظامبكالوريوس - انتظام

109 108



كلية األعمال - رابغكلية الحاسبات وتقنية المعلومات - رابغ

بكالوريوس - انتظامبكالوريوس - انتظام

111 110



كلية العلوم الطبية التطبيقيةكلية األعمال - رابغ

كلية طب األسنان

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

كلية األعمال - رابغ

البكالوريوس - تجسيربكالوريوس - انتظام

113 112



معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها

كلية المجتمع

كلية السياحة

معهد الدراسات العليا التربوية

الدبلوماتالدبلوم العالي

115 114



خريجوا الفصل الدراسي الصيفي
1439-1438

انتظام

117 116



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية االقتصاد واإلدارة

الماجستيرالماجستير

119 118



كلية الهندسةكلية العلوم

كلية الهندسة

الھندسة الكھربائیة وھندسة الحاسبات

الماجستيرالماجستير

كلية تصاميم البيئة

121 120



كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

كلية الدراسات العليا التربوية

كلية الطب

كلية الحقوق

كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة

الماجستيرالماجستير

123 122



كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة

بكالوريوس - انتظامبكالوريوس - انتظام

125 124



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية االقتصاد واإلدارة

بكالوريوس - انتظامبكالوريوس - انتظام

127 126



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

بكالوريوس - انتظامبكالوريوس - انتظام

129 128



كلية العلومكلية العلوم

بكالوريوس - انتظامبكالوريوس - انتظام

131 130



كلية الهندسة كلية الهندسة

بكالوريوس - انتظامبكالوريوس - انتظام

133 132



كلية علوم األرض

كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة

كلية تصاميم البيئة

بكالوريوس - انتظامبكالوريوس - انتظام

135 134



كلية الحاسبات وتقنية المعلومات كلية الحقوق

كلية االتصال واإلعالم

بكالوريوس - انتظامبكالوريوس - انتظام

137 136



كلية الدراسات البحرية

كلية العلوم واآلداب - رابغ

كلية الهندسة - رابغ

بكالوريوس - انتظامبكالوريوس - انتظام

139 138



كلية األعمال - رابغكلية الحاسبات وتقنية والمعلومات - رابغ

بكالوريوس - انتظامبكالوريوس - انتظام

141 140



الدبلوماتالدبلومات

معهد السياحةكلية المجتمع

كلية السياحة

143 142



خريجوا الفصل الدراسي األول
1439-1438

انتساب

145 144



بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة

147 146



كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

149 148



كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

151 150



كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

153 152



كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

155 154



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية االقتصاد واإلدارة

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

157 156



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

159 158



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

161 160



كلية االتصال واإلعالمكلية االتصال واإلعالم

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

163 162



كلية االتصال واإلعالمكلية االتصال واإلعالم

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

165 164



كلية االعمال - رابغكلية االتصال واإلعالم

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

167 166



كلية االعمال - رابغكلية االعمال - رابغ

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

169 168



كلية األعمال - رابغكلية االعمال - رابغ

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

171 170



كلية األعمال - رابغكلية األعمال - رابغ

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

173 172



كلية األعمال - رابغكلية األعمال - رابغ

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

175 174



خريجوا الفصل الدراسي الثاني
انتساب

1439-1438

177 176



كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

179 178



كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

181 180



كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

183 182



كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

185 184



كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

187 186



كلية االقتصاد واإلدارة كلية االقتصاد واإلدارة

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

189 188



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية االقتصاد واإلدارة

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

191 190



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

193 192



كلية االتصال واإلعالمكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

195 194



كلية االتصال واإلعالمكلية االتصال واإلعالم

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

197 196



كلية االتصال واإلعالمكلية االتصال واإلعالم

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

199 198



كلية األعمال - رابغكلية األعمال - رابغ

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

201 200



كلية األعمال - رابغكلية األعمال - رابغ

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

203 202



كلية األعمال - رابغكلية األعمال - رابغ

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

205 204



كلية األعمال - رابغكلية األعمال - رابغ

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

207 206



الفصل الدراسي الصيفي
1439-1438

انتساب

209 208



كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

211 210



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

213 212



كلية االتصال واإلعالمكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

215 214



كلية األعمال - رابغكلية االتصال واإلعالم

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

217 216



كلية األعمال - رابغكلية األعمال - رابغ

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

219 218



الفصل الدراسي األول
التعليم عن بعد

1439-1438

221 220



بكالوريوس - التعليم عن بعدبكالوريوس - التعليم عن بعد

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية االقتصاد واإلدارة

223 222



كلية األعمال - رابغكلية األعمال - رابغ

بكالوريوس - التعليم عن بعدبكالوريوس - التعليم عن بعد

225 224



كلية األعمال - رابغكلية األعمال - رابغ

بكالوريوس - التعليم عن بعدبكالوريوس - التعليم عن بعد

227 226



الفصل الدراسي الثاني
1439-1438

التعليم عن بعد

229 228



كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة

بكالوريوس - التعليم عن بعدبكالوريوس - التعليم عن بعد

231 230



كلية األعمال - رابغ

بكالوريوس - التعليم عن بعدبكالوريوس - التعليم عن بعد

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

233 232



كلية األعمال - رابغ

بكالوريوس - التعليم عن بعدبكالوريوس - التعليم عن بعد

كلية األعمال - رابغ

235 234



الفصل الدراسي الصيفي
1439-1438

التعليم عن بعد

237 236



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

كلية األعمال - رابغكلية االقتصاد واإلدارة

بكالوريوس - التعليم عن بعدبكالوريوس - التعليم عن بعد

239 238
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