
  

      

 
 
 
 
 
 
 

 الطاقة االستيعابية للتحويل الداخلي )من كلية إلى أخرى داخل الجامعة( و )من تخصص إلى آخر داخل الكلية(

 هـ1443للعام الجامعي 

 
 
 

 ت
 الكلية

 البرنامج القسم
الطاقة االستيعابية 

 (إلى الكلية)للتحويل 

 االستيعابية الطاقة

 (الكلية داخل)للتحويل

1 

 الكليات الصحية

)يتاح الفصل 

 الدراس ي 

 الثاني(

السنة 

التأسيسية 

 للكليات الصحية

 السنة التأسيسية للكليات الصحية 

  

   التمريض لكلية التأسيسية السنة  كلية التمريض 

2 

بين الكليات 

 الصحية

)يتاح الفصل 

 الدراس ي الثاني 

 كلية التمريض
   التمريض علوم 

     القبالة 

   جراحةالطب و ال  الطب البشري 

   طب وجراحة الفم واألسنان  طب األسنان

   ةدكتور صيدل  الصيدلة 

5 
الصحة وعلوم 

 التأهيل

 علوم التأهيل

   طبيعيعالج دكتور 

   العالج الوظيفي

   التنفسية الرعاية

 علوم الصحة

   التثقيف الصحي

   التغذية اإلكلينيكية

   الوبائيات

   علم النفس اإلكلينيكي

 العلوم االشعاعية

   األشعة التشخيصية

    تصوير باملوجات فوق الصوتيةال

 النوويتقنيات الطب 
  



  

      

 ت
 الكلية

 البرنامج القسم
الطاقة االستيعابية 

 (إلى الكلية)للتحويل 

 االستيعابية الطاقة

 (الكلية داخل)للتحويل

 علوم االتصال

 السمع والتوازن 
  

 أمراض التخاطب والبلع
  

6 

 

 

 الهندسة

 

السنة التأسيسية لكلية 

 الهندسة

)يتاح في الفصل الدراس ي 

 الثاني(

 الهندسة لكلية التأسيسية السنة

  

 الهندسة الكهربائية

 الهندسة اإللكترونية
  

 هندسة االتصاالت
 

 والنظم الصناعية الهندسة والنظم الصناعية الهندسة
 

 الحيوية الطبية الهندسة الحيوية الطبية الهندسة
 

 علوم الحاسب واملعلومات 7

 علوم الحاسبات
   علوم الحاسبات

    الذكاء االصطناعي

 تقنية املعلومات
   تقنية املعلومات

   األمن السيبراني 

 نظم املعلومات
   علم البيانات 

   نظم املعلومات

 العلوم 8

   الرياضيات العلوم الرياضية

 الفيزياء
   الفيزياء

   الفيزياء الطبية 

   األحياء األحياء

   الكيمياء الكيمياء

 اإلدارة واألعمال 9

 اإلدارة

   اإلدارة

    التسويق

   إدارة املوارد البشرية  

 االقتصاد
   االقتصاد

   االقتصاد املالي 

  املحاسبة املحاسبة
  



  

      

 ت
 الكلية

 البرنامج القسم
الطاقة االستيعابية 

 (إلى الكلية)للتحويل 

 االستيعابية الطاقة

 (الكلية داخل)للتحويل

   القانون  القانون  القانون  10

 التربية 11

 الطفولة املبكرة الطفولة املبكرة
  

 علم النفس علم النفس 
  

 علوم الرياضة 

 

 البدنية

 علوم الرياضة البدنية

  

12 

 التصاميم والفنون 

 

 الدراس ي الثاني (الفصل يتاح )

افيكي  التصميم الجر

 والوسائط الرقمية

افيكي والوسائط الرقمية    التصميم الجر

    صناعة األفالم والرسوم املتحركة

   التصميم الداخلي التصميم الداخلي

   تصميم املنتجات تصميم املنتجات

 بصرية الفنون ال
      الفنون البصرية 

   التصوير الضوئي 

   تصميم األزياء والنسيج تصميم األزياء والنسيج

 اللغات 13

 الترجمة

 اللغة اإلنجليزية
  

 اللغة الفرنسية
  

 10 10 اللغويات التطبيقية اللغويات

دب اإلنجليزي 
َ
   األدب اإلنجليزي والدراسات الثقافية اال

   صينية اللغة ال اللغات األسيوية

 اآلداب 14

   الدراسات اإلسالمية الدراسات اإلسالمية

 اللغة العربية 

 

 

 

 

   اللغة العربية 

 الصحافة الرقمية 

  

 التاريخ

   تاريخال

 اإلرشاد السياحي 
  

ثار 
ً
   املتاحف واال

افيا افيا: الجغر    الجغر



  

      

 ت
 الكلية

 البرنامج القسم
الطاقة االستيعابية 

 (إلى الكلية)للتحويل 

 االستيعابية الطاقة

 (الكلية داخل)للتحويل

 سارين:بعد إنهاء سنتين يتم تخصيصها في أحد امل

افية واالستشعار املعلو نظم  .1 مات الجغر

 .عن بعد

افيا .2  البيئية الجغر

   املكتبات و املعلومات املكتبات و املعلومات

   الخدمة االجتماعية الخدمة االجتماعية الخدمة االجتماعية 15

16 

 الكلية التطبيقية

 (دبلوم)
 العلوم اإلدارية

    التسويق

   إدارة املكاتب

   املحاسبة

 العلوم األساسية

    فني هندسة إلكترونية

    فني هندسة اتصاالت

   القرآن الكريم

 الحاسب وعلوم التقنية

   البرمجة

    املتعددة الوسائط تصميم

   علوماتاملتقنية 

 

 إدارة الضيافة

   فن الطهي

   إدارة الضيافة

   إدارة السفر والسياحة 

   مكافحة العدوى  العلوم الطبية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


