
 

 فئة الجمعية م

 أ )أفضل جمعية صحية(الجمعية السعودية لطب األسنان  1
 أ الجمعية السعودية لطب وجراحة الصدر 2
 أ جمعية القلب السعودية 3
 أ )أفضل جمعية علمية(الجمعية السعودية للعلوم الرياضية  4
 أ الجمعية السعودية لطب العيون 5
 أ الجمعية السعودية ألمراض وجراحة الجلد 6
 أ الجمعية السعودية لعلوم الحياة 7

 أ الجمعية السعودية لجراحة المخ واألعصاب 8

 أ الجمعية السعودية للعلوم الزراعية  9
 أ  الجمعية السعودية لعلوم األرض 10
 أ )أفضل جمعية إنسانية(الجمعية الجغرافية السعودية  11
 أ الجمعية السعودية للجهاز الهضمي 12

 ب الجمعية الكيميائية السعودية 13

 ب الجمعية السعودية لشبكة ريادة  األعمال 14

 ب الجمعية التاريخية السعودية 15



 

 ب الجمعية السعودية للتربية الخاصة 16

 ب الجمعية السعودية ألمراض وزراعة الكلى 17

 ب الجمعية السعودية لعلوم العمران 18

 ب الجمعية السعودية لطب األطفال 19

 ب الجمعية السعودية لألنف واألذن والحنجرة 20

 ب السعودية للعلوم التربوية والنفسيةالجمعية  21

 ب جمعية الحاسبات السعودية 22

 ب الجمعية السعودية ألمراض السمع والتخاطب 23

 ب الجمعية السعودية لإلدارة 24
 ج الجمعية السعودية لعلوم المختبرات اإلكلينيكية 25
 ج الجمعية السعودية لطب التخدير 26
 ج الجمعية السعودية لكليات المجتمع 27
 ج الجمعية السعودية للحساسية والربو والمناعة 28
 ج الجمعية السعودية لعلوم الغذاء والتغذية 29
 ج الجمعية السعودية للعالج الطبيعي 30



 

 ج السعودية للهندسة الكيميائيةالجمعية  31
 ج الجمعية السعودية للمحاسبة 32
 ج جمعية االقتصاد السعودية 33
 ج الجمعية السعودية لهشاشة العظام 34
 ج الجمعية السعودية للدراسات االجتماعية 35
 ج جمعية األنظمة السعودية 36
 د الجمعية السعودية لهندسة االتصاالت 37
 د جمعية المكتبات والمعلومات 38
 د الجمعية السعودية للدراسات األثرية 39
 د الجمعية السعودية ألمراض الدم واألورام في األطفال 40
 د الجمعية السعودية لجراحة العظام 41
 د الجمعية السعودية لإلعالم و االتصال 42
 د الجمعية السعودية لعلوم العقار 43
 د الجمعية السعودية للعلوم السياسية 44

45 

الجمعية السعودية للجراحة بالمناظير والجراحة قليلة 
 د التداخل

 د الجمعية السعودية لدراسات اإلبل 46



 

 د ليمالسعودية للتنمية المهنية في التعالجمعية  47
 ه جمعية الصيدلة السعودية 48
 ه الجمعية السعودية للدراسات السكانية 49

 


