
 في جامعة الملك فيصل أكاديمية شاغرةوظائف 
  هـ1440من حمله الدكتوراه لعام  لسعوديينل 

 

 هـ1440لعام  كلية الهندسة
 

 العلميةالرتبة  المؤهل الجنس التخصص

 :الهندسة الميكانيكية
)علم الحرارة والموائع/التصنيع 

 واإلنتاج/الميكانيكا التطبيقية(
 أستاذ/مساعد/ مشارك أستاذ دكتوراه ذكر

 الكهربائية:الهندسة 
 )اتصاالت/الكترونيات/نظم التحكم(

 أستاذمساعد/ مشارك/ أستاذ دكتوراه ذكر

 الهندسة المدنية والبيئة:
)هندسة مصادر المياه/هندسة 
 المواصالت/هندسة القطارات(

 أستاذمساعد/ مشارك/ أستاذ دكتوراه ذكر

 الهندسة الكيميائية:
)ديناميكيا العمليات والتحكم)طرق 

 ر األمثل( ديناميكا حرارية(االختيا
 أستاذمساعد/ مشارك/ أستاذ دكتوراه ذكر

 :الهندسة الطبية الحيوية
)الهندسة الكيميائية الحيوية/هندسة 

ميكانيكية حيوية/هندسة الكترونية او 
اتصاالت(/ أجهزة ومعدات طبية / 

 الطبية والبيانات معالجة الصور

 أستاذ/مساعد/ مشارك أستاذ دكتوراه أنثىذكر /

 

 هـ1440لعام  كلية الصيدلة االكلينيكية
 العلميةالرتبة  المؤهل الجنس التخصص

 مشارك أستاذ دكتوراه أنثىذكر/ العلوم الصيدلية

 مشارك أستاذ دكتوراه أنثىذكر/ العلوم البيولوجية الطبية

 مشارك مساعد/ أستاذمحاضر/ دكتوراه/زمالةماجستير/ أنثىذكر/ الممارسة الصيدلية
 

 هـ1440كلية التربية لعام 
 الرتبة العلمية المؤهل الجنس التخصص

 مشارك أستاذ دكتوراه أنثى التربية البدنية

 التعليمية اإلدارة
 أستاذ دكتوراه  ذكر

 مشارك أستاذ دكتوراه أنثى

 التربية الخاصة
 أستاذ دكتوراه  ذكر

 مشارك أستاذ دكتوراه أنثى

 مشارك أستاذ دكتوراه أنثى رياض األطفال

 
 



 هـ1440لعام  األعمالكلية إدارة 
 العلميةالرتبة  المؤهل الجنس التخصص

 :اإلدارة

إدارة /األعمالالتسويق الرقمي/ريادة )

 االستراتيجية/سالسل التوريد( اإلدارةالعمليات/

 مشارك أستاذ دكتوراه أنثىذكر/

 أستاذ دكتوراه ذكر

 :األساليب الكمية
 (إحصاء تطبيقي /تأمين)

 مشارك أستاذ دكتوراه أنثىذكر/

 المحاسبة:
 ()مراجعة/محاسبة إدارية/محاسبة تكاليف

 مشارك أستاذ دكتوراه أنثىذكر/

 أستاذ دكتوراه ذكر

 اإلدارية:نظم المعلومات 
 (برمجة)

 مساعد أستاذ دكتوراه أنثى

 :االقتصاد
 )اقتصاد الطاقة/اقتصاد قياسي(

 مشارك أستاذ دكتوراه ىأنثذكر/

 

 هـ1440لعام  كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات
 العلميةالرتبة  المؤهل الجنس التخصص

 علوم الحاسب:
معمارية الحاسب/النظم 

الموزعة/معالجة الصور/معمارية 
 الحاسب/النظم الموزعة

 مشارك أستاذ دكتوراه ذكر

 مساعد/مشارك أستاذ دكتوراه أنثى

 نظم المعلومات:
تقنيات /السيبراني مناأل

 الويب/علوم البيانات

 أستاذ/مشارك أستاذ  دكتوراه ذكر

 مساعد/مشارك أستاذ دكتوراه أنثى

 :هندسة الحاسب
 النظم المدمجة/معمارية الحاسب(

 أستاذ /مشارك أستاذ دكتوراه أنثىذكر/

 :الشبكات واالتصاالت
الشبكات/الشبكات  أمن)

 الالسلكية/تصميم ونمذجة
 الشبكات

 أستاذ/مشارك أستاذ دكتوراه ذكر

 مساعد/مشارك أستاذ دكتوراه أنثى
 
 
 

 

 هـ1440لعام  كلية اآلداب
 العلميةالرتبة  المؤهل الجنس التخصص

 اإلعالماالتصال و
)االتصال االستراتيجي/إذاعة 
 وتلفزيون/صحافة/عالقات عامة

 دكتوراه أنثىذكر/

 
 

 مساعد أستاذ
 
 
 



 إنجليزيةلغة 
 )الترجمة/علوم الترجمة

 اللغويات التطبيقية
 اللغويات النظرية

ي/ادب األدبالنقد -الشعر اإلنجليزي/األدب
-ية االمريكيةاألدبعصر النهضة/الدراسات 
 المسرحية

 اللغة ومهارات التواصل(

 أستاذمشارك/  أستاذ دكتوراه أنثىذكر/

 اللغة العربية
)علم الداللة والمعاجم/علم اللغة 

 ثوالحدي
 النحو والصرف(

 أستاذ دكتوراه ذكر

 

 هـ1440كلية العلوم الطبية التطبيقية لعام 
 الرتبة العلمية المؤهل الجنس التخصص

 تمريض:
 () التمريض 

 مشارك أستاذ دكتوراه أنثى

 صحة عامة:
 ) الصحة العامة (

 أستاذمشارك/  أستاذ دكتوراه ذكر

 
 

 هـ1440لعام  كلية العلوم الزراعية االغذية
 العلميةالرتبة  المؤهل الجنس التخصص

 :الزراعية وعلوم المستهلك األعمال
 (اقتصاد قياسي/اقتصادات النقل والطاقة)

 أستاذ/مشارك أستاذ دكتوراه أنثىذكر/

 :اإلنتاج الحيواني والسمكي
تربية حيوان/تغذية اسماك/تربية )

دواجن/بيئة بحرية/انتاج حيواني)علوم 

 ( وظائف األعضاء(

 أستاذ/مشارك أستاذ دكتوراه أنثى/ذكر

 :البيئة والمصادر الطبيعية الزراعية
علوم بيئية/ميكروبيولوجيا بيئية ) 

 هات)ميكروبيولوجيا تربة(إدارة التربة وجود
 أستاذ/مشارك أستاذ دكتوراه ذكر

 علوم الغذاء والتغذية:
 )التغذية وعلوم األطعمة/غذاء وتغذية

 أستاذ/مشارك أستاذ دكتوراه أنثى

 :التقنية الحيوية الزراعية
الوراثة الجزئية نقل تقنية حيوية نباتية/)

الجينات/التقانيات البيومترية والحيوية/تقنية 
 (إنتاجية الفاكهة

 أستاذ/مشارك أستاذ دكتوراه ذكر

 
 



 

 

 هـ1440لعام كلية الطب البيطري 
 العلميةالرتبة  المؤهل الجنس التخصص

 والطفيليات: الدقيقة األحياء
 )بكتيريا/حشرات(

 أستاذمشارك/ أستاذ دكتوراه ذكر

 التشريح:
 )تشريح(

 أستاذمساعد/مشارك/ أستاذ دكتوراه ذكر

 الصحة العامة البيطرية:
 )رعاية الحيوان(

 أستاذمساعد/مشارك/ أستاذ دكتوراه ذكر

 الدراسات االكلينيكية:
 مراض)والدة وتناسليات/جراحة/علم األ

البيطري/جراحة الحيوانات 
الكبيرة)خيول(/ طب باطني حيوانات 

 مراضصغيرة/االشعة البيطرية/األ
السريرية/طب باطني حيوانات 
 كبيرة)خيول(/التخدير البيطري

 أستاذمشارك/ أستاذ بورد ذكر

 وظائف األعضاء:
 )كيمياء حيوية/وظائف أعضاء(

 مشارك أستاذ دكتوراه أنثى

 البيطرية:الصحة العامة 
)سلوكيات الحيوان/رعاية الحيوان/انتاج 

 حيواني(
 مشارك أستاذ دكتوراه أنثى

 

 هـ1440كلية المجتمع بأبقيق لعام 
 الرتبة العلمية المؤهل الجنس التخصص

 :األعمالإدارة 
 )البرامج اإلدارية والمالية(

 مشارك أستاذ دكتوراه أنثىذكر/

 اللغات والعلوم اإلنسانية:
 (إنجليزيةة غ)ل

 مشارك أستاذ دكتوراه أنثى

 الحاسوب وتقنية المعلومات:
 )حاسب آلي(

 مساعد/ مشارك أستاذ دكتوراه أنثى

 العلوم الطبيعية والهندسية:
 )هندسة صناعية/هندسة الطاقة(

 مساعد/ مشارك أستاذ دكتوراه أنثىذكر/

 معلوماتية صحية:
 )إدارة المستشفيات(

 مساعد/ مشارك أستاذ دكتوراه أنثى

 

 
 
 
 



 هـ1440لعام  سنانكلية طب األ
 الرتبة العلمية المؤهل الجنس التخصص

 الجراحية: سنانعلوم طب األ
 (سنان)جراحة الفم واأل

 أستاذمساعد/ مشارك/ أستاذ دكتوراه ذكر

 الوقائية: سنانعلوم طب األ
 سناناألطفال/جراحة اللثة/طب األ أسنان)طب 

 المجتمعي(

 أستاذمساعد/ مشارك/ أستاذ دكتوراه أنثىذكر/

 االستعاضة الصناعية:
 )االستعاضة الصناعية السنية(

 أستاذمساعد/ مشارك/ أستاذ دكتوراه ذكر

 العالج التحفظي:
 )العالج التحفظي(

 أستاذمساعد/ مشارك/ أستاذ دكتوراه ذكر

 األساسية: سنانعلوم طب األ
االدوية/علم )وظائف األعضاء/كيمياء حيوية/علم 

 (مراضاأل

 مساعد/ مشارك أستاذ دكتوراه أنثىذكر/

 

 هـ1440كلية العلوم لعام 
 

 الرتبة العلمية المؤهل الجنس التخصص

 كيمياء:
 (/ فيزيائية  تحليلية / حيوية/  ةغير عضوي / )عضوية

 مساعد/ مشارك أستاذ دكتوراه ذكر

 مشارك أستاذ دكتوراه أنثى

 علوم الحياة:
اإلنمائي/علم الطفيليات/علم  األحياءوظائف الحيوان/علم )علم  

 الطحالب/علم الفيروسات/علم تصنيف النباتات(

 مساعد/ مشارك أستاذ دكتوراه ذكر

 مشارك أستاذ دكتوراه أنثى

 فيزياء:
فيزياء /نوويةالفيزياء ال /الحيويةفيزياء ال /الجوامد  )فيزياء

 (الخواص المغناطيسية

 مساعد/ مشارك أستاذ دكتوراه ذكر

 مشارك أستاذ دكتوراه أنثى

 :وإحصاء رياضيات
الرياضيات التطبيقية/تحليل مركب/تحليل دالي/تحليل )

 (عددي/اإلحصاء واالحتماالت/جبر
 مساعد/ مشارك أستاذ دكتوراه أنثى/ذكر

 
 

 هـ1440كلية الطب لعام 
 

 الرتبة العلمية المؤهل الجنس التخصص
 الجراحة:

)جراحة عامة/جراحة عظام/جراحة 
عيون/جراحة االنف واالذن 

والحنجرة/جراحة األطفال/جراحة 
التجميل/جراحة الثدي والغدد/جراحة 

 األوعيةالصدر/جراحة 
الدموية/التخدير/االشعة/طب 

 الطوارئ/جراحة المسالك البولية(

 أستاذمشارك/ أستاذ دكتوراه أنثىذكر/



 التعليم الطبي:
 الطبي()التعليم 

 مشارك أستاذ دكتوراه أنثىذكر/

 النساء والوالدة:
)طب األورام النسائية/المسالك البولية 

 التناسلية/العقم/طب االجنة(
 أستاذمشارك/ أستاذ دكتوراه أنثىذكر/

 طب االسرة والمجتمع:
الصحة العامة(/طب )المجتمع )طب 

 االسرة(
 أستاذمشارك/ أستاذ دكتوراه أنثىذكر/

 العصبية السريرية:العلوم 
 )طب نفسي/طب أعصاب(

 مشارك أستاذ دكتوراه أنثىذكر/

 طب األطفال:
القلب)أطفال(/ الوراثة  أمراض)

واالجنة/حديثي الوالدة 
 الصدرية)أطفال( أمراضوالمبتسرين/

 مساعد/ مشارك أستاذ دكتوراه أنثىذكر/

 الطب الباطني:
الدم/الروماتيزم  أمراضالقلب/ أمراض)

 مراضوالمفاصل/األ
 مراضالمعدية/األ مراضالصدرية/األ

 الجلدية(

 مشارك أستاذ دكتوراه أنثىذكر/

 العلوم الطبية الحيوية:
)تشريح/علم االنسجة/وظائف 
األعضاء/كيمياء حيوية/علم 

 شري(بالطب ال/المناعةعلم /مراضاأل

 أستاذمشارك/ أستاذ دكتوراه أنثىذكر/

 

 هـ1440كلية الحقوق لعام 
 الرتبة العلمية المؤهل الجنس التخصص

 قانون عام:
 )قانون جنائي/قانون دولي عام(

 مشارك أستاذ دكتوراه أنثىذكر/

 قانون خاص:
 )قانون تجاري/قانون مدني(

 مشاركمساعد/ أستاذ دكتوراه أنثى

 مشارك أستاذ دكتوراه أنثىكر/ذ )فقه( الفقه:

 

 هـ1440عمادة السنة التحضيرية لعام 
 الرتبة العلمية المؤهل الجنس التخصص

 مساعد أستاذ دكتوراه أنثىذكر/ رياضيات

 مساعد أستاذ دكتوراه أنثىذكر/ الفيزياء

 مساعد أستاذ دكتوراه ذكر الكيمياء

 مساعد أستاذ دكتوراه أنثى رشادتوجيه وإ

 هـ1440لعام  كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع



 الرتبة العلمية المؤهل الجنس التخصص

 :اإلدارة
 )تسويق/موارد بشرية(

 مشارك/مساعد أستاذ دكتوراه أنثىذكر/

 ساليب الكمية:األ
 )إحصاء/رياضيات(

 مشارك/مساعد أستاذ دكتوراه أنثىذكر/

 
 مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق


