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 مؤشر االداء  الجامعة /الكلية  م

 1977 جامعة الملك سعود  1

 1719 جا معة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  2

 1453 جامعة الملك عبد العزيز  3

 1280 جامعة الطائف   4

 1245 جامعة شقراء  5

 1195 جامعة جدة  6

 1090 جامعة طيبة   7

 1050 جامعة الملك خالد  8

 945 جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز  9

 917 الجامعة اإلسالمية  10

 917 جامعة الحدود الشمالية  11

 887 جامعة جازان  12

 858 جامعة القصيم  13

 852 جامعة الجوف  14

 782 جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية  15

 712 جامعة أم القرى 16

 698 جامعة حائل  17

 685 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  18

 597 جامعة الملك فيصل  19

 508 جامعة نجران  20

 344 جامعة المجمعة  21

 332 جامعة األمير محمد بن فهد األهلية  22

 288 كلية ابن سينا األهلية للعلوم الطبية   23

 278 جامعة تبوك  24

 240 جامعة  بيشة  25

 138 كليات عنيزة األهلية      26

 128 جامعة حفر الباطن  م27

 128 جامعة دار العلوم 27

 80 جامعة الباحة  29

 68 كليات الهيئة الملكية بينبع الصناعية 30

 66 جامعة المعرفة  31



      

 القدم للصاالت       الجـــــــامـــــــــــعـــــــــة 

النقاطالمركزالنقاطالمركزالنقاطالمركزالنقاطالمركزالنقاطالمركزالنقاطالمركزالنقاطالمركزالنقاطالمركزالنقاطالمركزالنقاطالمركزالنقاطالمركزالنقاطالمركزالنقاطالمركزالنقاطالمركزالنقاطالمركز

نقطتان

 55الخامس60السادس160األول جامعة الملك سعود  160األول 30مشاركة160األول 80الثالث80الثالث160األول 120الثا 1201503303121977الثا

صل د الرحمن بن ف  50السادس160األول60الرابع55الخامس160األول 200األولجا معة اإلمام ع 301503003341719مشاركة60الرابع40الثامن120الثا

ز د الع  80الثالث60الرابع80الثالث70الخامسجامعة الملك ع  55الخامس60الرابع60الرابع120الثا 1603002881453األول 120الثا

506002701001280السادس30مشاركة30مشاركة30مشاركة30مشاركة40الثامن40الثامن30مشاركة30مشاركةجامعة الطائف

556002101301245الخامس30مشاركة30مشاركة30مشاركة30مشاركة50السابع80الثالثجامعة شقراء

 جامعة جدة 304502101101195مشاركة30مشاركة80الثالث55الخامس55الخامس55الخامس120الثا

ة  801503002001090الثالث30مشاركة30مشاركة50السادس30مشاركة50السادس30مشاركة80الثالث30مشاركة30مشاركةجامعة طي

504502101301050السادس30مشاركة30مشاركة30مشاركة30مشاركة30مشاركة60الرابعجامعة الملك خالد

ز دالع  سطام بن ع  جامعة األم 4045015080945الثامن45السابع30مشاركة30مشاركة120الثا

ة 3045018082917مشاركة30مشاركة30مشاركة45السابع30مشاركة40الثامنجامعة الحدود الشمال

ة 80240182917الثالث55الخامس40الثامن30مشاركة160األول 45السابع30مشاركة55الخامسالجامعة اإلسالم

 جامعة جازان 55210162887الخامس160األول40الثامن30مشاركة30مشاركة50السادس150الثا

م 45270108858السابع30مشاركة60الرابع45السابع160األول30مشاركة30مشاركة50السادس30مشاركةجامعة القص

 30مشاركة100الثالثجامعة الجوف  30مشاركة30مشاركة30مشاركة120الثا 30240122852مشاركة120الثا

ة ز للعلوم الصح د الع 3045015032782مشاركة30مشاركة30مشاركة30مشاركة30مشاركةجامعة الملك سعود بن ع

4015021092712الثامن30مشاركة30مشاركة45السابع45السابع40الثامن30مشاركةجامعة أم القرى

304509048698مشاركة50السادس30مشاركةجامعة حائل

ة 60210110685الرابع45السابع30مشاركة40الثامن60الرابع50السادس80الرابعجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم

صل 454506012597السابع30مشاركةجامعة الملك ف

3015015058508مشاركة30مشاركة30مشاركة30مشاركة30مشاركةجامعة نجران

 جامعة المجمعة 809024344الثالث30مشاركة120الثا

ة  محمد بن فهد األهل 3015032332مشاركة30مشاركة30مشاركة30مشاركة30مشاركةجامعة األم

ة ة للعلوم الطب نا األهل ة ابن س ل 3012048288مشاركة30مشاركة30مشاركة30مشاركة 

309068278مشاركة30مشاركة60الرابعجامعة تبوك

شة 301503030240مشاركةجامعة  ب

ة     ة األهل ات عن 306018138مشاركة30مشاركةل

306018128مشاركة30مشاركةجامعة دار العلوم

اطن 30608128مشاركة30مشاركةجامعة حفر ال

احة 30302080مشاركةجامعة ال

ة نبع الصناع ة ب ات الهيئة المل 3030868مشاركةل

3030666مشاركةجامعة المعرفة

ول والمعادن جامعة الملك فهد للب

ة ق ة التطب ة للعلوم الطب ات الغد الدول السابعل
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