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 الحقوق كلية 

  

 الرتبة العلمية املؤهل الجنس التخصص

 مشارك/أستاذ استاذ مساعد/أستاذ دكتوراه انثى قانون عام )القانون اإلداري(

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه انثى قانون عام )الزكاة والضرائب(

 أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر قانون عام )قوانين الطاقة(

 أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر قانو ن عام ) القانون الدولي(

 مشارك/أستاذأستاذ  دكتوراه ذكر قانون عام )القانون الدستوري(

 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر قانون عام )القانون الجزائي(

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه انثى قانون خاص )القانون الدولي الخاص(

 أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى قانون خاص )قانون مدني(

 أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر قانون خاص )القانون البحري والجوي(

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر قانون خاص )قانون املرافعات(

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر قانون خاص )قانون العمل والتأمينات(



 

 وظائف أكاديمية شاغرة

 هـ1445-1444 الجامعي لعاملبنظام العقود للسعوديين من حملة الدكتوراه 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 طب االسنانكلية 

 

  

 الرتبة العلمية املؤهل الجنس التخصص

 أستاذ مساعد دكتوراه ذكر/أنثى علم وظائف الفم واالعضاء

 أستاذ مساعد دكتوراه ذكر/أنثى علم التشريح والتطابق السني

 استاذ دكتوراه ذكر/أنثى طب االسنان املجتمعي

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى جراحة الوجه والفكين

 أستاذ مساعد دكتوراه ذكر/أنثى علوم االشعة التشخيصية باالسنان

 أستاذ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى عالج الجذور 

 أستاذ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى العالج التحفظي

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى االستعاضة السنية والزراعة

 أستاذ مساعد دكتوراه ذكر/أنثى مواد طب االسنان

 أستاذ مشارك دكتوراه ذكر/أنثى طب اسنان االطفال
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 الطبكلية 

 

  

 الرتبة العلمية املؤهل الجنس التخصص

 الطب الباطني:

 )الجلدية(
 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر

 الطب الباطني:

 )أمراض الدم/الصدرية(
 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى

 طب األطفال:

)أمراض صدرية وتنفسية/عناية مركزة 

لألطفال/حديث الوالدة 

 واملبتسرين/أطفال عام(

 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى

 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى النساء والوالدة

 طب االسرة واملجتمع:

 )طب االسرة/طب املجتمع(
 مساعد/أستاذ مشارك/أستاذأستاذ  دكتوراه ذكر/أنثى

 العلوم الطبية الحيوية:

)علم التشريح واالنسجة/علم وظائف 

األعضاء/الكليمياء الحيوية وعلم 

الجينات/االحياء الدقيقة واملناعة/علم 

 االدوية السريرية/الطب الشرعي(

 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى

 العلوم العصبية السريرية:

 النفس ي/طب االعصاب( )الطب
 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى

 الجراحة:

) الجراحة العامة/االنف واالذن 

 والحنجرة/جراحة التجميل/التخدير(

 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى
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 الطب البيطري  كلية

 الرتبة العلمية املؤهل الجنس التخصص

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه أنثى أحياء دقيقة: )فيروسات/طفيليات(

أحياء دقيقة: ) التشخيص باملجهر 

 االلكتروني(
 مساعد/أستاذ مشارك/أستاذاستاذ  دكتوراه ذكر

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى أحيا دقيقة بكتيريا

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى العلوم الطبية: )علم االدوية(

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى العلوم الطبية: )كيمياء حيوي(

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى االمراضعلم 

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه أنثى العلوم االكلينيكية )علم التناسليات(

العلوم االكلينيكية )طب الحيوان 

 البيطرية(
 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر العلوم االكلينيكية )علم السموم(

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه أنثى العلوم االكلينيكية )جراحة(

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه أنثى العلوم االكلينيكية )طب باطني خيول(

العلوم االكلينيكية )طب باطني 

 حيوانات صغيرة(
 مساعد/أستاذ مشارك/أستاذاستاذ  دكتوراه أنثى

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى العلوم االكلينيكية )امراض معدية(

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى العلوم االكلينيكية )جراحة خيول(

 مشارك/أستاذاستاذ مساعد/أستاذ  دكتوراه ذكر العلوم االكلينيكية )الكيمياء التحليلية(

العلوم االكلينيكية )التشخيص 

 الجزيئي(
 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه أنثى

صحة عامة: )سلوكيات ورعاية 

 الحيوان(
 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى

صحة عامة: )صحة أغذية ألبان 

 ولحوم(
 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه أنثى

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه أنثى صحة عامة: )وراثة وتربية حيوان(

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى التشريح )علم التشريح(
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 اآلداب كلية

 الرتبة العلمية املؤهل الجنس التخصص

 قسم اللغة العربية:

 أدب وبالغة ونقد
 أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر

 قسم اللغة العربية:

 )نحو وصرف/لغويات(
 مشارك/أستاذأستاذ  دكتوراه ذكر/أنثى

 قسم اللغة اإلنجليزية:

 )ترجمة/لغويات تطبيقية/لغويات نظرية(
 أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر

 قسم الدراسات االجتماعية:

 علم االجتماع
 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه ذكر

 قسم الدراسات االجتماعية:

 علم االجتماع
 أستاذ مساعد دكتوراه أنثى

 أستاذ مساعد دكتوراه ذكر/أنثى والضيافةالسياحة 

 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه ذكر الجغرافيا

 أستاذ مشارك دكتوراه أنثى الجغرافيا

 قسم الدراسات اإلسالمية:

)الفقه املقارن/التفسير وعلوم 

القرآن/الحديث وعلومه/العقيدة 

 اإلسالمية واملذاهب املعاصرة(

 أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى

 قسم االتصال واالعالم:

االتصال االستراتيجي)العالقات العامة 

 واالعالن(

 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى

 قسم االتصال واالعالم:

 الصحافة والنشر الرقمي
 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى

 قسم االتصال واالعالم:

 االعالم املرئي واملسموع
 أستاذ دكتوراه ذكر

 قسم االتصال واالعالم:

 االعالم املرئي واملسموع
 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه أنثى
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 أبحاث الثروة السمكيةمركز 
 

 

 الرتبة العلمية املؤهل الجنس التخصص

 استاذ مساعد دكتوراه ذكر/أنثى بيئة بحرية

 استاذ مساعد دكتوراه ذكر/أنثى مصائد بحرية

 استاذ مساعد دكتوراه ذكر/أنثى استزراع سمكي )أسماك/قشريات(

 استاذ مساعد دكتوراه ذكر/أنثى أمراض االسماك
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 مركز الدراسات املائية

  

 الرتبة العلمية املؤهل الجنس التخصص

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه ذكر كيمياء –جودة املياه 

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه ذكر أحياء دقيقة –جودة املياه 

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه ذكر هندسة كيميائية

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه ذكر جيوفيزياء تطبيقية

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه ذكر هندسة الري والصرف
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 العلوم الزراعية واالغذيةكلية 

 الرتبة العلمية املؤهل الجنس التخصص

 قسم التقنية الحيوية الزراعية:

 كيمياء حيوية
 أستاذ مساعد دكتوراه ذكر

 قسم التقنية الحيوية الزراعية:

 ميكروبيولوجي
 أستاذ مساعد دكتوراه أنثى

 قسم التقنية الحيوية الزراعية:

االنسجة فسيولوجيا النبات/ زراعة 

النباتية/ الوراثة الجزيئية/ الهندسة 

 الوراثية

 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه ذكر

 قسم اإلنتاج الحيواني والسمكي:

برنامج املجترات )تربية حيوان/تغذية 

 مجترات/فسيولوجيا البيئة واألقلمة

 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه ذكر

 قسم اإلنتاج الحيواني والسمكي:

برنامج الثروة السمكية )تغذية احياء 

 مائية/استزراع بحري(

 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه ذكر

 قسم اإلنتاج الحيواني والسمكي:

برنامج الدواجن )تغذية دواجن/إدارة 

 مزارع الطيور الداجنة(

 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه ذكر

 قسم اإلنتاج الحيواني والسمكي:

 ناسل/فسيولوجيا البيئةفسيولوجيا ت
 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه ذكر

 قسم االعمال الزراعية وعلوم املستهلك:

 االقتصاد الزراعي )اقتصاد تطبيقي(
 أستاذ مساعد دكتوراه ذكر/أنثى

قسم البيئة واملصادر الطبيعية 

 الزراعية:

هندسة املياه أو هندسة مصادر املياه 

 املائية(أو علوم إدارة املوارد 

 أستاذ مساعد دكتوراه ذكر/أنثى



 

 

 

 قسم البيئة واملصادر الطبيعية الزراعية:

الفيزياء البيئية او فيزياء التربة أو علوم التربة 

 أو علوم االرض
 أستاذ مساعد دكتوراه ذكر

 قسم البيئة واملصادر الطبيعية الزراعية:

 املوارد الطبيعية
 أستاذ مساعد دكتوراه ذكر/أنثى

 البيئة واملصادر الطبيعية الزراعية:قسم 

املراعي/هيدرولوجيا املياه 

 الجوفية/فسيولوجيا نباتات املراعي

 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه ذكر

 قسم زراعة األراض ي القاحلة:

بساتين/تربية أشجار الفاكهة/بساتين 

تربية النباتات الخضر/بساتين تربية 

اتين سنباتات الزينة وتنسيق الحدائق/ب

الزراعة العضوية وتقنياتها/الزراعة 

 املائية والهوائية

 أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر

 قسم زراعة األراض ي القاحلة:

 بساتين
 أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى

 قسم زراعة األراض ي القاحلة:

حشائش ومقاوماتها/بساتين 

 فسيولوجيا مابعد الحصاد

 مشارك/أستاذأستاذ  دكتوراه ذكر

 قسم زراعة األراض ي القاحلة:

 حشرات/النيماتودا
 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه ذكر

 قسم علوم الغذاء والتغذية:

علوم وتقنية اللحوم/ كيمياء وتقنية 

 الحبوب

 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه ذكر

 قسم علوم الغذاء والتغذية:

 تغذية انسان
 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه ذكر/انثى

 قسم هندسة النظم الزراعية:

هندسة اآلالت الزراعية/هندسة 

التصنيع الغذائي/هندسة الري 

 والصرف

 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه ذكر
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 الهندسةكلية 

 
 

 

  

 الرتبة العلمية املؤهل الجنس التخصص

 /استاذاستاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه /انثىذكر الهندسة الكهربائية

 /استاذاستاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه /انثىذكر الهندسة الكيميائية

 /استاذاستاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه /انثىذكر الهندسة الطبية الحيوية

 /استاذاستاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه ذكر الهندسية امليكانيكية

 /استاذاستاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه ذكر الهندسة املدنية والبيئة
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 العلوم الطبية التطبيقيةكلية 
 

 الرتبة العلمية املؤهل الجنس التخصص

 /استاذاستاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه /انثىذكر صحة عامة

 /استاذاستاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه /انثىذكر معلوماتية صحية

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه /انثىذكر تمريض

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه /انثىذكر تغذية اإلكلينيكية

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك دكتوراه /انثىذكر عالج تنفس ي
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 إدارة االعمالكلية 

 

 

  

 الرتبة العلمية املؤهل الجنس التخصص

 أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر إدارة املوارد البشرية

 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر اإلدارة االستراتيجية

 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه أنثى إدارة العمليات

 أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى املحاسبة

 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى تأمين

 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى اقتصاد

 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى املالية

 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/أنثى نظم املعلومات االدارية



 

 وظائف أكاديمية شاغرة

 هـ1445-1444 الجامعي لعامبنظام العقود لللسعوديين من حملة الدكتوراه 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 كلية الصيدلة االكلينيكية

 

 

  

 الرتبة العلمية املؤهل الجنس التخصص

 أستاذ مشارك دكتوراه /انثىذكر علوم صيدلة

 أستاذ مشارك دكتوراه /انثىذكر علم أدوية
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 املعلومات وتقنية الحاسب علوم كلية

 الرتبة العلمية املؤهل الجنس التخصص

 قسم علوم الحاسب:

 على األنماطالتعرف 
 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/استاذ دكتوراه ذكر/انثى

 قسم علوم الحاسب:

 معالجة/فهم اللغات الطبيعية
 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/استاذ دكتوراه ذكر/انثى

 قسم علوم الحاسب:

 الحاسبات فائقة األداء
 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/استاذ دكتوراه ذكر/انثى

 قسم علوم الحاسب:

 هندسة البرمجيات
 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/استاذ دكتوراه ذكر/انثى

 قسم علوم الحاسب:

 نظريات املترجمات
 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/انثى

 قسم علوم الحاسب:

 الحوسبة الكمية
 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/استاذ دكتوراه ذكر/انثى

 قسم علوم الحاسب:

 واملحاكاة النمذجة
 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/استاذ دكتوراه ذكر/انثى

 قسم علوم الحاسب:

االستدالل والتخطيط اآللي/الذكاء 

 الحسابي

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/انثى

 قسم علوم الحاسب:

 تحليالت البيانات واالستنباط
 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/استاذ دكتوراه ذكر/انثى

 قسم نظم املعلومات:

 تحليل وتصميم النظم
 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/استاذ دكتوراه ذكر/انثى

 قسم نظم املعلومات:

قواعد البيانات/نظم إدارة قواعد 

 البيانات

 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/انثى

 قسم نظم املعلومات:

 علم البيانات
 مساعد/أستاذ مشارك/استاذاستاذ  دكتوراه ذكر/انثى



 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم نظم املعلومات:

 أنظمة الويب
 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/استاذ دكتوراه ذكر/انثى

 قسم هندسة الحاسب:

 األنظمة املدمجة
 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر

 قسم هندسة الحاسب:

 رياضيات هندسية
 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/استاذ دكتوراه ذكر

 قسم هندسة الحاسب:

 النظم املوزعة واملتوازية
 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/استاذ دكتوراه ذكر

 قسم هندسة الحاسب:

 تصميم الدوائر املتكاملة
 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر

 قسم هندسة الحاسب:

 تصميم ونمذجة النظم الرقمية
 مشارك/استاذاستاذ مساعد/أستاذ  دكتوراه ذكر/انثى

 قسم الشبكات واالتصاالت:

 األمن السيبراني
 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/استاذ دكتوراه ذكر/انثى

 قسم الشبكات واالتصاالت:

 شبكات الحاسب
 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/انثى

 قسم الشبكات واالتصاالت:

 الشبكات الالسلكية
 مساعد/أستاذ مشارك/استاذاستاذ  دكتوراه ذكر/انثى

 قسم الشبكات واالتصاالت:

 محاكاة الشبكات
 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/استاذ دكتوراه ذكر/انثى

 قسم الشبكات واالتصاالت:

 شبكات االتصاالت
 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/انثى

 قسم الشبكات واالتصاالت:

 شبكات االستشعار
 استاذ مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ دكتوراه ذكر/انثى
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 العلومكلية 

 

 

 الرتبة العلمية املؤهل الجنس التخصص

 كيمياء:

 عضوية/غيرعضوية/حيوية/تحليلية/فيزيائية
 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك/استاذ دكتوراه ذكر

 كيمياء:

 عضوية/غيرعضوية/حيوية/تحليلية/فيزيائية
 أستاذ مشارك/استاذ دكتوراه انثى

 علوم الحياة:

علم الطحالب/علم تصنيف النبات/علم 

 الوراثة/علم املناعة/علم الطفيليات

 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك/استاذ دكتوراه ذكر

 علوم الحياة:

علم الطحالب/علم تصنيف النبات/علم 

 الوراثة/علم املناعة/علم الطفيليات

 أستاذ مشارك/استاذ دكتوراه انثى

 رياضيات:

التحليل الحقيقي/التحليل املركب/التحليل 

العددي/اإلحصاء واالحتماالت/الرياضيات 

 التطبيقية

 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك/استاذ دكتوراه ذكر

 رياضيات:

الحقيقي/التحليل املركب/التحليل التحليل 

العددي/اإلحصاء واالحتماالت/الرياضيات 

 التطبيقية

 أستاذ مشارك/استاذ دكتوراه انثى

 الفيزياء:

فيزياء نظرية/علم الفلك/ فيزياء نووية/فيزياء 

 جسميات وطاقة عالية

 أستاذ مساعد/أستاذ مشارك/استاذ دكتوراه ذكر

 الفيزياء:

اء الفلك/ فيزياء نووية/فيزيفيزياء نظرية/علم 

 جسميات وطاقة عالية

 أستاذ مشارك/استاذ دكتوراه انثى
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 التطبيقيةة كليال

 الرتبة العلمية املؤهل الجنس التخصص

 أستاذ مساعد دكتوراه ذكر/انثى لغة انجليزية

 أستاذ مساعد دكتوراه ذكر/انثى مالية

 أستاذ مساعد دكتوراه ذكر/انثى محاسبة

 أستاذ مساعد دكتوراه ذكر/انثى إدارة

 أستاذ مساعد دكتوراه ذكر/انثى سالسل إمداد

 أستاذ مساعد دكتوراه ذكر/انثى حاسب

 أستاذ مساعد دكتوراه ذكر/انثى رياضيات


