
 

 

 المجموع عدد الطلبة نوع الدراسة القسم الكلية ت

 التربية للبنات 1

 545 صباحي الجغرافية

2911 

 529 صباحي التاريخ

 413 صباحي علوم القرآن

 288 صباحي اللغة االنكليزية

 421 صباحي اللغة العربية

 388 صباحي الكيمياء

 437 صباحي علوم الحياة

 التربية للعلوم االنسانية 2

 476 صباحي التاريخ

2864 

 587 صباحي الجغرافية

 529 صباحي اللغة العربية

 427 صباحي اللغة االنكليزية

 382 صباحي علوم القران

 463 صباحي العلوم التربوية والنفسية

 الهندسة 3

 216 صباحي الهندسة المدنية

960 

 237 صباحي الهندسة الميكانيكية

 242 صباحي الهندسة الكهربائية

 172 صباحي السدود والموارد المائية

الهندسة الكيميائية 
 والبتروكيميائية

 93 صباحي

 العلوم 4

 355 صباحي علوم الحياة

1136 
 312 صباحي الكيمياء

 287 صباحي الفيزياء

 182 صباحي الجيلوجيا التطبيقية

 518 518 صباحي الطب الطب 5

 256 256 صباحي طب االسنان طب االسنان 6

 الزراعة 7

  صباحي فرع العلوم األساسية

1467 

 230 صباحي التربة والمياه

 146 صباحي الثروة الحيوانية

 159 صباحي المحاصيل الحقلية

 328 صباحي البستنه

 242 صباحي الصناعات الغذائية

 220 صباحي وقايةالنبات

 142 صباحي االقتصاد الزراعي

8 
علوم الحاسوب 

 وتكنولوجيا المعلومات

 علوم الحاسوب
 259 صباحي

 154 مسائي 661

 248 صباحي نظم المعلومات



  

 المجموع عدد الطلبة نوع الدراسة القسم الكلية ت

 اآلداب 9

 353 صباحي التاريخ

1815 

 643 صباحي الجغرافية

 379 صباحي اللغة العربية

 156 صباحي االنكليزيةاللغة 

 152 صباحي علم االجتماع

 132 صباحي االعالم

 القانون والعلوم السياسية 10
 القانون

 450 صباحي

 95 مسائي 925

 380 صباحي العلوم السياسية

 االسالميةالعلوم  11

 236 صباحي حديث وعلومه

915 
 250 صباحي فقه واصوله

 284 صباحي القرانالتفسيروعلوم 

 145 صباحي العقيده والفكر االسالمي

 حديثة -التربية االساسية 12
 117 صباحي اللغة العربية

237 
 120 صباحي العلوم العامة

 التربية القائم 13
 380 صباحي علوم القران

680 
 300 صباحي اللغة العربية

 التربية للعلوم الصرفة 14

 علوم الحياة
 344 صباحي

1376 

 54 مسائي

 الكيمياء
 277 صباحي

 80 مسائي

 الرياضيات
 270 صباحي

 63 مسائي

 288 صباحي الفيزياء

 االدارة واالقتصاد 15

 348 صباحي االقتصاد

1280 

 73 مسائي االقتصاد

 344 صباحي ادارة اعمال

 110 مسائي ادارة اعمال

 405 صباحي المحاسبة

 175 175 صباحي ال توجد اقسام الصيدلة 16

 هيت -العلوم التطبيقية 17
 10 صباحي قسم الفيزياء الحياتية

18 
 8 صباحي قسم البيئة

18 
التربية البدنية وعلوم  

 الرياضة
التربية البدنية وعلوم  

 الرياضة
 285 285 صباحي

 18479 المجموع

 

 

 


