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 الجنس التخصصات المسمى الوظیفي إسم الكلیة

كلیة العلوم واآلداب بمحایل 
 عسیر

 أستاذ مشارك
 أستاذ مساعد

، , فیزیاء ذریة وأطیافالجوامدالفیزیاء : فیزیاء نوویة, فیزیاء قسم 
 فیزیاء نظریة.

 ، لغویات تطبیقیة ، ترجمة. إنجلیزي اللغة اإلنجلیزیة : أدبقسم 
 علوم حاسب.علوم الحاسب اآللي: قسم 
 نظم المعلومات : نظم معلومات.قسم 
نظم إحصاء، محاسبھ، تمویل(مالیة وتسویق)،  ادارة أعمال:قسم 

 ل، قانون.امعلومات إداریة، إدارة اعم
 تفاضلیة.ھندسة تفاضلیة، إحصاء، تحلیل دالي، معادالت الریاضیات : 

 رجال
 نساء

 الثقافة اإلسالمیة.أصول الفقھ,  العقیدة، : فقھ,دراسات إسالمیة
 أصول لغة،  أدب ونقد، بالغھ. اللغة العربیة : نحو وصرف,
مالبس ونسیج, تغذیة عالجیة،  األطعمة,اقتصد منزلي: تغذیة وعلوم 

 .سكن وادارة منزل , تربیة فنیةالتصمیم أزیاء, 
كیمیاء: كیمیاء عضویة, كیمیاء غیر عضویة, كیمیاء فیزیائیة, كیمیاء 

 .تحلیلیة
 نساء

للبنین  كلیات المجتمع
 بمحایل عسیر

 أستاذ مشارك 
 أستاذ مساعد

 إحصاء، إدارة اعمال.قسم إدارة االعمال: إدارة موارد بشریة، 
 رجال قسم نظم المعلومات: نظم معلومات، برمجة حاسب.

كلیة العلوم الطبیة 
التطبیقیة للبنات بمحایل 

 عسیر

 أستاذ مشارك
 أستاذ مساعد

التمریض الباطني الجراحي، تمریض االطفال، قسم التمریض العام: 
الحرجة، تمریض االم وحدیثي الوالدة، تمریض الطواري والحاالت 

تمریض الصحة النفسیة والعقلیة، تمریض صحة المجتمع، االدارة 
 والقیادة في التمریض.

قسم العلوم األساسیة: علم وظائف االعضاء، علم التشریح، صحة 
 عامة، علوم األدویة.

 نساء

كلیة العلوم واآلداب 
 أستاذ مساعد بالمجاردة

, تحلیل حقیقي , ریاضیات : جبر , تحلیل دالي , معادالت تفاضلیة 
 احصاء , برمجة ریاضیة .

علوم حاسب: اتصاالت شبكات، قواعد بیانات، امن معلومات، نظم 
معلومات، صیانة شبكات، علوم ریاضیة، محلل ومصمم نظم، تقنیة 

 معلومات.
 .لغة إنجلیزیة : أدب إنجلیزي، ترجمة، لغویات تطبیقیة

 .، أحیاء، لغة عربیة: فیزیاء مواد عامة

 نساء

كلیة العلوم واآلداب برجال 
 ألمع

 أستاذ مشارك
 أستاذ مساعد

قسم نظم معلومات: الذكاء االصطناعي، معالجة الصور، مخازن 
 البیانات.

 قسم علوم حاسب: علوم حاسب.
 قسم لغة انجلیزیة: أدب إنجلیزي، ترجمة، لغویات تطبیقیة.

 المواد العامة: لغة عربیة، دراسات إسالمیة.

 نساء

المجتمع للبنات برجال كلیة 
 ألمع

 أستاذ مشارك
 أستاذ مساعد

 قسم نظم معلومات: ھندسة البرمجیات، مخازن البیانات.
 نساء قسم ادارة األعمال: محاسبھ.

 


