
 وفق إعادة اهليكلة والتخصصات الدراسية جبامعة سلناٌ بً عبدالعزيزواألقشاو األكادميية الكليات 
 ٍـ 5341/5341العاو اجلامعي 

 الربامج الدراسية األقشاو األكادميية مقرٍا ةــــــــالكلي

 الشَادات اليت متيخَا األقشاو العلنية

 بلالوريوض دبلوو

 طالبات طالب طالبات طالب

 اخلرج الشية التخضريية باخلرج
     اللليات الصخية 

     اللليات اهليدسية والعلنية 

 كلية الطب البشري

     طب وجراحة أمراض اليشاء والوالدة اخلرج

      األمراض الباطيية 

      طب األطفال  

      التظريح 

      اجلراحة  

      عله وظائف األعضاء 

      عله األحياء الطبية الدقيقة  

 
عله اللينياء احليوية 

 واألحياء اجلزيئي
     

      عله األمراض 

      عله األدوية والشنوو 

      أمراض العيون 

أمراض األىف واألذن  
 واحليجرة

     



 الربامج الدراسية األقشاو األكادميية مقرٍا ةــــــــالكلي

 الشَادات اليت متيخَا األقشاو العلنية

 بلالوريوض دبلوو

 طالبات طالب طالبات طالب

 اخلرج طب األسياٌ

جراحة الوجى والفلني 

 وعلوو التظديص
     طب أسيان عاو

      وقاية األسيان

      إصالح األسيان

      االستعاضة الشيية 

 كلية الصيدلة باخلرج

 
 اخلرج

     العلوو الصيدلية الصيدالىيات

     صيدلة عاو عله األدوية

      العقاقري

      اللينياء الصيدلية

      الصيدلة اإٌلكليييلية

والدراسات اإلىشاىية كلية العلوو 

 باخلرج
 اخلرج

     رياضيات رياضيات

     فيزياء فيزياء

     كينياء كينياء

     لػة إجنليزية لػة إجنليزية

     قاىون قاىون
 

 أحياء

 

     أحياء



 الربامج الدراسية األقشاو األكادميية مقرٍا ةــــــــالكلي

 الشَادات اليت متيخَا األقشاو العلنية

 بلالوريوض دبلوو

 طالبات طالب طالبات طالب

 اخلرج كلية الرتبية باخلرج

     تربية خاصة تربية خاصة

     األطفالرياض  رياض األطفال

     اللػة العربية اللػة العربية

     الدراسات اإلسالمية الدراسات اإلسالمية

     األحياء  األحياء

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  اللػة اإلجنليزية 

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  الفيزياء 

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  اللينياء 

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  الرياضيات 

    خدمي  املياهج وطرق التدريص

    خدمي  العلوو الرتبوية

    خدمي  عله اليفص

    خدمي  العلوو االجتناعية

 اخلرج كلية اهليدسة باخلرج

     هيدسة كوربائية هيدسة كوربائية

     ميلاىيلية هيدسة هيدسة ميلاىيلية

     هيدسة مدىية هيدسة مدىية

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  هيدسة صياعية 

هيدسة الديلور والتصنيه  
 الداخلي )طالبات فقط(

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر 



 الربامج الدراسية األقشاو األكادميية مقرٍا ةــــــــالكلي

 الشَادات اليت متيخَا األقشاو العلنية

 بلالوريوض دبلوو

 طالبات طالب طالبات طالب

 اخلرج كلية ٍيدسة وعلوو احلاسب باخلرج

     ىظه املعلومات ىظه املعلومات

     هيدسة احلاسب هيدسة احلاسب

     علوو احلاسب علوو احلاسب

 حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  خدمـي هيدسة الربدليات هيدسة الربدليات

 اخلرج كلية إدارة األعنال باخلرج

     عــــاو 

     اإلدارة اإلدارة

     املالية املالية

     املوارد البظريةإدارة  املوارد البظريةإدارة 

     ىظه املعلومات اإلدارية ىظه املعلومات اإلدارية

     احملاسبة احملاسبة

 سيته إغالقى    ويقــــتش ويقــــتش

كلية  العلوو الطبية التطبيقية 

 باخلرج
 

 

 

 

 

 

 اخلرج

     األطعة والتصوير الطيب األطعة والتصوير الطيب

     علوو املدتربات الطبية املدتربات الطبيةعلوو 

العالج الطبيعي 

 والتأهيل الصخي

العالج الطبيعي 

 والتأهيل الصخي
    

     التنريض التنريض

     تقيية األجوزة الطبية تقيية األجوزة الطبية



 الربامج الدراسية األقشاو األكادميية مقرٍا ةــــــــالكلي

 الشَادات اليت متيخَا األقشاو العلنية

 بلالوريوض دبلوو

 طالبات طالب طالبات طالب

كلية العلوو والدراسات اإلىشاىية 

 باألفالج

 

 األفالج

     رياضيات رياضيات

     لػة إجنليزية لػة إجنليزية

     إدارة أعنال إدارة أعنال

     احلاسب اآللي احلاسب اآللي

     دراسات إسالمية دراسات إسالمية

     اللػة العربية اللػة العربية

     فيزياء فيزياء

     كينياء كينياء

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  احملاسبة 

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  الرتبية اخلاصة  

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  علوو التنريض 

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  رياض األطفال 

كلية اآلداب والعلوو بوادي 

 الدواسر

وادي 

 الدواسر

     اللػة العربية اللػة العربية

     اللػة اإلجنليزية اللػة اإلجنليزية

     واملعلومات علوو احلاسب علوو احلاسب

     رياضيات رياضيات

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  الفيزياء 



 الربامج الدراسية األقشاو األكادميية مقرٍا ةــــــــالكلي

 الشَادات اليت متيخَا األقشاو العلنية

 بلالوريوض دبلوو

 طالبات طالب طالبات طالب

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  اللينياء 

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  األحياء 

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  الدراسات االجتناعية 

كلية  العلوو الطبية التطبيقية 

 بوادي الدواسر

وادي 

 الدواسر

     التنريض التنريض

     خمتربات طبية خمتربات طبية

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  تقيية األجوزة الطبية 

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  األطعة والتصوير الطيب 

 
العالج الطبيعي 
 والتأهيل الصخي

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر 

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  اخلدمات الطبية الطارئة 

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  صخة اجملتنع 

 

 كلية الرتبية بوادي الدواسر

 

وادي 

 الدواسر

     رياض األطفال األطفال رياض

     اقتصاد ميزلي اقتصاد ميزلي

     الدراسات اإلسالمية الدراسات اإلسالمية

     تربية خاصة تربية خاصة

    خدمي  العلوو الرتبوية



 الربامج الدراسية األقشاو األكادميية مقرٍا ةــــــــالكلي

 الشَادات اليت متيخَا األقشاو العلنية

 بلالوريوض دبلوو

 طالبات طالب طالبات طالب

 كلية اهليدسة بوادي الدواسر
وادي 

 الدواسر

     اهليدسة اللوربائية اهليدسة اللوربائية

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  اهليدسة املدىية 

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  امليلاىيلية اهليدسة 

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  الصياعية اهليدسة 

احلاسب اآللي  هيدسة 
 والظبلات

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر 

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  الزراعية اهليدسة 

 

كلية العلوو والدراسات اإلىشاىية 

 بالشليل

 

 

 

 الشليل

     علوو احلاسب اآللي علوو احلاسب اآللي

     إدارة أعنال إدارة أعنال

     اللػة اإلجنليزية اللػة اإلجنليزية

     دراسات إسالمية دراسات إسالمية

     العربيةاللػة  اللػة العربية

     رياضيات رياضيات

كلية إدارة األعنال حوطة بين 
 متيه

حوطة بين 
 متيه

     إدارة األعنال احملاسبة

      ىظه املعلومات اإلدارية



 الربامج الدراسية األقشاو األكادميية مقرٍا ةــــــــالكلي

 الشَادات اليت متيخَا األقشاو العلنية

 بلالوريوض دبلوو

 طالبات طالب طالبات طالب

كلية العلوو والدراسات اإلىشاىية 

 حوطة بين متيه

حوطة بين 

 متيه

القران اللريه 

 والدراسات اإلسالمية

القران اللريه 

 والدراسات اإلسالمية
    

     اللػة العربية اللػة العربية

     اللينياء اللينياء

     ىظه معلومات ىظه معلومات

     اللػة اإلجنليزية اللػة اإلجنليزية

     الرياضيات الرياضيات

    خدمي  العلوو الرتبوية

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  الفيزياء 

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  األحياء 

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  رياض األطفال  

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  الرتبية اخلاصة 

 كلية الرتبية بالدمل

 
 الدمل

     القران والدراسات اإلسالمية القران والدراسات اإلسالمية

     اللػة العربية العربيةاللػة 

     الرياضيات الرياضيات

     اللينياء اللينياء

     االقتصاد امليزلي االقتصاد امليزلي

    خدمي  العلوو الرتبوية

    خدمي  عله اليفص



 الربامج الدراسية األقشاو األكادميية مقرٍا ةــــــــالكلي

 الشَادات اليت متيخَا األقشاو العلنية

 بلالوريوض دبلوو

 طالبات طالب طالبات طالب

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  اللػة اإلجنليزية 

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  الفيزياء 

  حاليــًا مفعـــــــل غيــــــر  الرتبية الفيية 

 كلية اجملتنع باألفالج

     العلوو اإلدارية واإلىشاىية العلوو اإلدارية واإلىشاىية األفالج

فرع وادي 

 الدواسر

     اللػة اإلجنليزية اللػة اإلجنليزية

     إدارة مالية إدارة مالية

     لػة عربية لػة عربية

 اخلرج كلية اجملتنع باخلرج

     حاسب آلي حاسب آلي

     اللػة اإلجنليزية اللػة اإلجنليزية

     إدارة األعنال إدارة األعنال

 

 

 


