
 
 

1 

عضاء  ھیئة التدریس و الموظفیـن شؤون أعمادة   

 

 شؤون المتعاقدینإدارة 
 

   Recruitment Management   

المملكة العربیة 
 السعودیة

 وزارة التعلیم 
 جامعة الملك خالد

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry Of Education 
King Khalid University 

 

 :الجھات والتخصصات التالیةحسب  بأبھا الجامعةبكلیات 
 الجنس التخصصات المسمى الوظیفي الكلیة اسم

 كلیة الشریعة وأصول الدین
 أستاذ

أستاذ مشارك 
 أستاذ مساعد

 أصول الفقھ : أصول فقھ .
 الفقھ : فقھ مقارن ، أنظمة.

 السنة وعلومھا :  سنة .
 القرآن وعلومھ : تفسیر وعلوم القرآن , قراءات .

 العقیدة والمذاھب المعاصرة : عقیدة ومذاھب ، مقارنة أدیان ، عقیدة ،
 مذاھب فكریة ، ثقافة إسالمیة .

 رجال 
 نساء

كلیة العلوم اإلداریة 
 والمالیة

 أستاذ
أستاذ مشارك 
 أستاذ مساعد

المحاسبة : محاسبة مالیة , تكالیف ومحاسبة إداریة ، زكاة وضرائب، 
 نظم معلومات محاسبة ، محاسبة دولیة .

إحصاء قسم إدارة أعمال : إدارة أعمال ، موارد بشریة , تمویل , 
 تطبیقي

قسم نظم معلومات إداریة : تحلیل وتصمیم نظم ، نظم معلومات إداریة , 
 شبكات ، قواعد بیانات ، برمجة

 .التسویق والتجارة االلكترونیة : تسویق دولي
 .قانون: قانون دولي, قانون تجاري, قانون جنائي, قانون خاص

 رجال 
 نساء

 كلیة العلوم اإلنسانیة
 استاذ

مشارك أستاذ 
 أستاذ مساعد

قسم اإلعالم واالتصال: االتصال االستراتیجي ، اإلذاعة والتلفزیون , 
 الصحافة والتحریر االلكتروني .

قسم اللغة العربیة وآدابھا : األدب القدیم ، البالغة واألسلوب ، النحو 
 والصرف ، علم اللغة واللسانیات ، أصول النحو .

(جیومورتولوجي ، جیولوجي)  ،  قسم الجغرافیا : جغرافیا طبیعیة
جغرافیا بشریة (جغرافیة العمران ، تخطیط حضري وإقلیمي ، جغرافیة 

 السكان ) .
قسم التاریخ : تاریخ قدیم ، تاریخ إسالمي وسیط ، تاریخ حدیث 

 .ومعاصر

 رجال
 نساء

 كلیة التربیة

 أستاذ
 أستاذ مشارك

، اللغة العربیةقسم المناھج وطرق التدریس: مناھج وطرق تدریس 
مناھج وطرق تدریس العلوم  مناھج وطرق تدریس اللغة االنجلیزیة،

 . الشرعیة، مناھج وطرق تدریس االقتصاد المنزلي
القیاس والتقویم، صحة نفسیة أو ارشاد : التربوي قسم علم النفس
 .نفسي، إحصاء

 قسم التربیة: أصول تربیة.
 ة عقلیة، إعاقة بصریة.صعوبات التعلم، إعاققسم التربیة الخاصة : 

، إدارة وتخطیط شراف تربويدارة واإلشراف التربوي: إدارة وإقسم اإل
 تربوي

 رجال
 نساء

 نساء صعوبات تعلم. قسم التربیة الخاصة : أستاذ مساعد

 كلیة اللغات والترجمة
 استاذ

أستاذ مشارك 
 أستاذ مساعد

 رجال .ترجمة, لغویات تطبیقیة ,  لغویات,  أدب اللغة اإلنجلیزیة :
 نساء
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 كلیة العلوم
 أستاذ

 أستاذ مشارك
 أستاذ مساعد

، فیزیاء نظریة ( البالزما ) ، فیزیاء قسم الفیزیاء : فیزیاء نظریة 
فیزیاء اللیزر والبصریات , تجریبي ونظري ، فیزیاء ذریة  نظري نوویة

 .تجریبي ونظري
 احتماالتإحصاء (  إحصاء ، معادالت تفاضلیة، جبر، قسم الریاضیات :

 ھندسة تفاضلیة ، التحلیل العددي, تحلیل ریاضي . ) ،
, قسم الكیمیاء : كیمیاء تحلیلیة, كیمیاء عضویة, كیمیاء غیر عضویة

 كیمیاء فیزیائیة .
علم ، میكروبیولوجي وتقنیة حیویة ، وراثة ، تقسم األحیاء : طفیلیا

 .، فطریاتالحیوان, علم األحیاء الدقیقةالنبات, علم 

 رجال
 نساء

 كلیة الھندسة
 استاذ

أستاذ مشارك 
 أستاذ مساعد

 عمارة والتخطیط : تصمیم معماري.ال
 ھندسة كھربائیة : قوى وآالت ، اتصاالت وشبكات ، إلكترونیات .

 والمحاكاة .  ائیة : ظواھر االنتقال ,  النمذجةھندسة كیمی
الھندسیة , ھندسة  الموثوقیةھندسة صناعیة : بحوث العملیات ، 

 .العوامل البشریة,  االقتصاد الھندسي ، اإلدارة الھندسیة ، نظم تصنیع
ھندسة مدنیة : جیو تقنیة ، ھندسة بیئیة ، ھندسة الطرق ,  أنظمة نقل 

. 
 : إنتاج، طاقة.ةمیكانیكیھندسة 

 رجال

 كلیة علوم الحاسب اآللي
 أستاذ

 أستاذ مشارك 
 أستاذ مساعد

، ھندسة  أنظمة الوكالء المتعددةقسم علوم الحاسب: الحاسب ، 
، الطرق الریاضیة للحوسبة، الخوارزمیات والبرمجةالبرمجیات ، 
 .االسترشادیة، األنظمة الموزعة، شبكات الحاسب تالخوارزمیا

لومات نظم مع، الحوسبة السحابیة ، علم البیاناتت : قسم نظم المعلوما
الذكاء ،  تحلیل نظم المؤسسات، أمن نظم المعلومات ، الجغرافیة

التجاري، تقنیات الوب الدالي، امن البطاقات الذكیة واالجھزة المتنقلة، 
 .الصحة اإللكترونیة

أمن  ،أمن الكیانات المادیة،  المدمجةقسم ھندسة الحاسب :  النظم 
المعالجات ،  الحاسوب معامریة،  معالجة االشارات الرقمیة الشبكات،
 .الدقیقة

االتصاالت الرقمیة، اتصاالت االلیاف قسم ھندسة الشبكات واالتصاالت: 
 .الضوئیة، الشبكات الالسلكیة، امن وادارة الشبكات، الشبكات المنقلة

 رجال
 نساء

 كلیة الطب
 أستاذ

أستاذ مشارك 
 أستاذ مساعد

دمویة ، التخدیر  أوعیةاحة عامة ، العیون ، تجمیل، قسم الجراحة : جر
. 

صدر ، الغدد أعصاب ، روماتیزم ، نفسیة ، كلى ، ال قسم الباطنة : عام ،
 .الطوارئ، طب  ، القلب الصماء ، أمراض الدم

 والمجتمع : طب أسرة ، طب مجتمع. قسم طب األسرة
 الوالدة : النساء عام.قسم أمراض النساء و 

 قسم صحة الطفل : طب األطفال.
 لتشریح .اقسم التشریح : 

 األمراض : علم األنسجة المرضیة. قسم علم

 رجال
 نساء 
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 قسم األحیاء الدقیقة : الطفیلیات.
 اء الحیویة : الكیمیاء الحیویة.قسم الكیمی

 .قسم التعلیم الطبي : تعلیم طبي
 قسم وظائف األعضاء: وظائف أعضاء.

 كلیة طب األسنان
 أستاذ

أستاذ مشارك 
 مساعدأستاذ 

طب األسنان واألطفال والتقویم :  تقویم األسنان  ،طب أسنان  قسم
 األطفال .

 قسم جراحة الفم و الوجھ و الفكین   : جراحة الوجھ و الفكین.
المحیطة باألسنان وصحة أسنان المجتمع : طب  األنسجةقسم طب 

 .الصحة العامة ، عالج اللثة واألنسجة باألسنان
 لتعلیم الطبي لألسنان .ان : التعلیم الطبي لألسنا

 قسم االستعاضة السنیة : التركیبات و االستعاضة السنیة.
قسم إصالح األسنان: مواد طب األسنان، عالج جذور وأعصاب 

 األسنان، طب إصالح األسنان.
 قسم علوم تشخیص الفم : تشخیص الفم .

 رجال
 نساء 

 كلیة الصیدلة 
 أستاذ

أستاذ مشارك 
 أستاذ مساعد

  .صیدالنیات، أحیاء دقیقة، صیدلیةقسم الصیدالنیات :  
 .قسم الصیدلة السریریة :  صیدلة سریریة

 سم علم األدویة: علم األدویة.ق
 .قسم الكیمیاء الصیدالنیة : الكیمیاء الدوائیة ،الكیمیاء التحلیلیة

 قسم علم العقاقیر : علم العقاقیر.
 رجال
 نساء

 مساعدأستاذ  كلیة التمریض بأبھا

أساسیات التمریض : تمریض باطني وجراحي ، تمریض األطفال ،  
 .تمریض صحة األم وحدیثي الوالدة ، تمریض الصحة النفسیة والعقلیة

 نساء

كلیة العلوم الطبیة 
 التطبیقیة بأبھا

 

 أستاذ
أستاذ مشارك 
 أستاذ مساعد

،  قسم علوم التأھیل الطبي : تأھیل الجھاز العصبي ، تأھیل العظام 
تأھیل قلب وصدر ، تأھیل أطفال، تأھیل الحروق والتجمیل، النساء و 

 التولید، عالج طبیعي عام.
 عالج النطق والسمع: علم السمعیات, تأھیل اضطرابات التخاطب.

م التشریح، الصحة قسم العلوم األساسیة: علم وظائف األعضاء، عل
 مراض.العامة، علم األ

 .أشعة عامةوردة ، تقنیة و األ نالشراییقسم العلوم اإلشعاعیة : تصویر 
 قسم علوم المختبرات الطبیة : أمراض الدم ، األنسجة المرضیة .

 رجال
 نساء
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 أستاذ مشارك كلیة المجتمع بأبھا
 أستاذ مساعد

سبة، یة إدارة أعمال: محا سبة مال سویق، محا مال، ت صاد، إدارة أع ، اقت
 .، نظم معلومات إداریةإحصاء

، قواع��د نظ��م تش��غیل، برمج��ة وتش��غیل الحاس��ب، ش��بكات :حاس��ب آل��ي
 .برمجة حاسب، صیانة حاسببیانات، علوم حاسب، نظم معلومات، 

 نساء

كلیة العلوم الطبیة 
 التطبیقیة بخمیس مشیط

 

 أستاذ
أستاذ مشارك 
 أستاذ مساعد

تركیبات متحركة ،  تركیبات ثابتةقسم تقنیة األسنان :  تقویم أسنان  ، 
 .متحركة كاملةجزئیة، تركیبات 

صحة ،  صحة عامة،  سالمة غذاء،  بیئةقسم الصحة العامة : صحة 
 .تثقیف صحي,  دولیة
 ، عنایة مركزة .تخدیرتخدیر، تقنیة التخدیر والعملیات:  تقنیة قسم

 إخالء طبي. الخدمات الطبیة الطارئة: عنایة حرجة، اصابات كوارث،قسم 
 التمریضیةقسم علوم التمریض: تمریض باطني وجراحي، الرعایة 

 تمریض أمومة وطفولة. ساسیة،األ

 رجال
 نساء

كلیة التمریض بخمیس 
 مشیط

 أستاذ
أستاذ مشارك 
 أستاذ مساعد

ني وجراحي، الرعایة التمریضیة قسم علوم التمریض: تمریض باط
والنفسیة، تمریض صحة العقلیة الساسیة، تمریض صحة المجتمع واأل

 أمومة وطفولة.
 رجال
 نساء

كلیة المجتمع بخمیس 
 مشیط

 أستاذ مشارك
 أستاذ مساعد

سبة، یة إدارة أعمال: محا سبة مال سویق، محا مال، ت صاد، إدارة أع ، اقت
 .، نظم معلومات إداریةإحصاء

، قواعد نظم تشغیل، برمجة وتشغیل الحاسب، شبكات :حاسب آلي
 .برمجة حاسب، صیانة حاسببیانات، علوم حاسب، نظم معلومات، 

 رجال
 نساء

كلیة العلوم واآلداب ظھران 
 أستاذ مساعد الجنوب

 قسم علوم الحاسب اآللي : علوم الحاسب ، أمن المعلومات ، شبكات ،
 قواعد بیانات.

،  اسبة، القانونقسم إدارة األعمال: إدارة أعمال ، التسویق ، المح
 .ریاضیات وإحصاء

 قسم اللغة االنجلیزیة: ترجمة أدب.
 قسم فیزیاء: فیزیاء نوویة، فیزیاء عامة.

 قسم دراسات إسالمیة: دراسات إسالمیة، فقھ، عقیدة.
 ونحو. اللغة العربیة: علم اللغة، بالغة قسم

 رجال
 نساء

كلیة العلوم واآلداب بسراة 
 أستاذ مساعد عبیده

، تعلیم , علوم الحاسب , ھندسة البرمجیات علوم الحاسب : تقنیات
 منطق رقمي.
 .اسبة، ریاضیات، ریاضیات أعمال، المحإدارة أعمال  ادارة أعمال:

 ریاضیات: تحلیل دالي.
 ونحو، أدب ونقد. ةعلم اللغة، بالغ لغة عربیة:

 ثقافة إسالمیة، فقھ، أصول الفقھ. دراسات اسالمیة:

 نساء

 أستاذ مساعد ةكلیة العلوم واآلداب بتنوم
یات تطبیقیة ، علم اللغة قسم اللغة اإلنجلیزیة: أدب ، ترجمة ، لغو

 النظري
 . قسم الحاسب اآللي  : علوم الحاسب

 رجال
 نساء

كلیة العلوم واآلداب للبنات 
 بخمیس مشیط

 أستاذ مشارك
 أستاذ مساعد

قسم علوم الحاسب: علوم الحاسب ، قواعد البیانات ، ھندسة البرمجیات 
 نظم التشغیل، معالجة الصور، شبكات. ،

 ترجمة.،  لغویات تطبیقیة،  لغویات،  أدب اللغة اإلنجلیزیة :
، تحلیل وتصمیم النظم  ت : نظم المعلومات الحاسوبیةقسم نظم المعلوما

، النمذجة التنظیمیة ، أمن نظم المعلومات ، إدارة قواعد البیانات  ، نظم
 المؤسسیة . مخازن ومناجم البیانات ، النظم

قسم دراسات إسالمیة: دراسات إسالمیة، فقھ، عقیدة، تفسیر، علوم 
 قرآن.

 دب، نحو وصرف.ة ونحو، أقسم اللغة العربیة: علم اللغة، بالغ

 نساء
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كلیة العلوم واآلداب للبنات 
 بأحد رفیدة

 أستاذ مشارك
 أستاذ مساعد

علوم الحاسب ، قواعد البیانات ، ھندسة البرمجیات  قسم علوم حاسب:
 .، نظم التشغیل، معالجة الصور، شبكات

 ترجمة.،  لغویات تطبیقیة،  لغویات،  أدب قسم اللغة االنجلیزیة:
جبر , تحلیل دالي , معادالت تفاضلیة , تحلیل حقیقي ,  ریاضیات:القسم 

 .احصاء , برمجة ریاضیة

 نساء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


