
 وظائف أكاديمية شاغرة 

 هـ 1438الماجستير والدكتوراه لعام  ةللسعوديين من حمل 
  

 كلية الهندسة
  

 الرتبة العلمية المؤهل الجنس التخصص

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر الميكانيكيةالهندسة 

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر الهندسة الكهربائية

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر الهندسة المدنية

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر الهندسة الكيميائية

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر هندسة المواد

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر /أنثى الهندسة الطبية الحيوية

  
  
  

 كلية الصيدلة اإلكلينيكية

 الرتبة العلمية المؤهل الجنس التخصص

 ذكر/أنثى العلوم الصيدلية
 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه

 محاضر ماجستير )سنتان خبرة(

 ذكر/أنثى العلوم البيولوجية الطبية
 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه

 محاضر ماجستير )سنتان خبرة(

 ذكر/أنثى الممارسة الصيدلية
 أستاذ مشارك دكتوراه

 محاضر ماجستير )سنتان خبرة(

  
  
  
  
  
  

 هـ1438كلية إدارة األعمال لعام 

 الرتبة العلمية المؤهل الجنس التخصص

 إدارة األعمال:

 )تسويق/ريادة األعمال/موارد بشرية(
 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى

 األساليب الكمية:
 )المخاطر والتأمين/ إحصاء(

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى

 المحاسبة:

 )محاسبة مالية/إدارية وتكاليف(

  

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى

 محاضر ماجستير )سنتان خبرة( ذكر/أنثى

 العلوم المالية:
 )هندسة مالية(

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى

 ذكر/أنثى االقتصاد
 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه

 محاضر ماجستير )سنتان خبرة(

  
  

 كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات

 الرتبة العلمية المؤهل الجنس التخصص

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى أمن معلومات

 محاضر ماجستير )سنتان خبرة( ذكر تقنيات وبرمجة الويب

 محاضر ماجستير )سنتان خبرة( ذكر قواعد البيانات

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى معالجة الصور

 محاضر ماجستير )سنتان خبرة( ذكر هندسة البرمجيات

 محاضر ماجستير )سنتان خبرة( ذكر النظم الموزعة

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى برمجة الشبكات

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى هندسة الحاسب

  
  

 هـ1438كلية التربية لعام 

 الرتبة العلمية المؤهل الجنس التخصص

 أستاذ مساعد/ مشارك/ أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى التربية البدنية

 التربية الفنية
 أستاذ مساعد/ مشارك/ أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى

 محاضر ماجستير )سنتان خبرة( ذكر

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى التربية وعلم النفس

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى تقنيات التعليم

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى المناهج وطرق التدريس



  
  
  
  

 كلية اآلداب

 الرتبة العلمية المؤهل الجنس التخصص

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى صحافة

 أستاذ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى عالقات عامة وإعالن

 لغة إنجليزية

 )ترجمة/أدب إنجليزي/تحليل الخطاب(
 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى

 الدراسات االجتماعية
 )تاريخ قديم/تاريخ حديت/مساحة وخرائط/نظم معلومات جغرافية(

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى

 الدراسات اإلسالمية

 )تفسير وعلوم القرآن/حديث/فقه/أصول فقه/عقيدة(
 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى

  
  
  
  

 هـ1438كلية العلوم لعام 
  

 الرتبة العلمية المؤهل الجنس التخصص

 كيمياء:
 )كيمياء عضوية/ كيماء حيوية/ كيمياء تحليلية(

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى

 محاضر ماجستير )سنتان خبرة( ذكر

 علوم الحياة:

 )علم الحيوان/ علم النبات/ أحياء دقيقة(
 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى

 فيزياء:

 )فيزياء نظرية/ فيزياء تجريبية/ فيزياء الجوامد/ فيزياء نووية(

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى

 محاضر ماجستير )سنتان خبرة( ذكر

 رياضيات:

 )رياضات بحتة/ جبر(

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى

 محاضر ماجستير )سنتان خبرة( ذكر

  
  
  

 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 الرتبة العلمية المؤهل الجنس التخصص

 تمريض:

تمريض الصحة       ) تمريض الحاالت الحرجة /

 تمريض أطفال/ صحة البالغين (         النفسية/ 

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى

 صحة عامة:
 ) الوبائيات (

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى

  
  
  
  
  

 هـ1438كلية العلوم الزراعية واألغذية لعام 

 الرتبة العلمية المؤهل الجنس التخصص

 األعمال الزراعية وعلوم المستهلك:
 )االقتصاد الزراعي(

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى

 اإلنتاج الحيواني والسمكي:

)تربية وأحياء جزيئية دواجن/ أمراض دواجن/ فسيولوجيا دواجن/ 

 أمراض أسماك وقشريات ورعايتها/ أمراض وصحة حيوان(

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر

 البيئة والمصادر الطبيعية الزراعية:
) االستشعار عن بعد/ إدارة مصادر المياه/ موروفولوجيا التربة 

 ة ومياه (وتصنيف األراضي/ علوم ترب

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر زراعة األراضي القاحلة

 هندسة النظم الزراعية:

 )هندسة نظم زراعية/ هندسة بيئية/ هندسة ميكانيكية(
 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر

 التقنية الحيوية الزراعية:
 )هندسة وراثية/ التقنية الحيوية النباتية(

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر

  
  

 كلية الحقوق

 الرتبة العلمية المؤهل الجنس التخصص

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى قانون عام

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى قانون خاص

  
  
  

 هـ1438كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية لعام 



 الرتبة العلمية المؤهل الجنس التخصص

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر التشريح البيطري

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر األحياء الدقيقة والطفيليات

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر الصحة العامة ورعاية الحيوان 

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر علم األقربازين

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر أمراض الطيور

  
  
  

 كلية طب األسنان

 الرتبة العلمية المؤهل الجنس التخصص

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى العالج التحفظي

 محاضر ماجستير )سنتان خبرة( ذكر/أنثى مواد طب األسنان

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى طب أسنان األطفال وتقويم األسنان

 محاضر ماجستير )سنتان خبرة( ذكر/أنثى تشريح طب األسنان

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى جراحة الوجه والفكين وعلوم التشخيص

 محاضر ماجستير )سنتان خبرة( ذكر/أنثى أشعة طب األسنان

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى طب األسنان الوقائية

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى الفم األساسية والسرسرية

  
  
  
  
  
  
  

 هـ1438كلية الطب لعام 

 الرتبة العلمية المؤهل الجنس التخصص

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى الجراحة

 محاضر ماجستير )سنتان خبرة( ذكر/أنثى هستولوجيا

 محاضر ماجستير )سنتان خبرة( ذكر/أنثى تشريح األعصاب

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه أنثى النساء والوالدة

 محاضر ماجستير )سنتان خبرة( ذكر/أنثى بيولوجيا الخاليا

 محاضر ماجستير )سنتان خبرة( ذكر/أنثى كهربية األعصاب

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى طب األطفال

 محاضر ماجستير )سنتان خبرة( ذكر/أنثى بيولوجيا جزيئية

 أستاذ مساعد/ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى الطب الباطني

 محاضر ماجستير )سنتان خبرة( ذكر/أنثى كيمياء األنسجة

  
  

 مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق
 

 


