عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفيـن

Deanship of faculty and staff

إدارة شؤون المتعاقدين

Recruitment Management

تعلن جامعة الملك خالد عن حاجتها لشغل الوظائف األكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 8341-8341هـ

حسب الجهات والتخصصات التالية:
إسم الكلية

التخصصات

المسمى

الجنس

الوظيفي
أصول الفقه  :أصول فقه .
كلية الشريعة وأصول الدين

الفقه  :فقه مقارن  ،أنظمة.
أستاذ  /أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

السنة وعلومها  :سنة .

القرآن وعلومه  :تفسير وعلوم القرآن  ،قراءات .

العقيدة والمذاهب المعاصرة  :عقيدة ومذاهب  ،مقارنة أديان  ،عقيدة  ،مذاهب فكرية

رجال
نساء

 ،ثقافة إسالمية .
المحاسبة  :محاسبة مالية  ،تكاليف ومحاسبة إدارية  ،زكاة وضرائب ،نظم معلومات
كلية العلوم اإلدارية
والمالية

محاسبة  ،محاسبة دولية .

أستاذ  /أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

قسم إدارة أعمال  :إدارة أعمال  ،موارد بشرية  ،تمويل  ،إحصاء وكمي
قسم نظم معلومات إدارية  :تحليل وتصميم نظم  ،نظم معلومات إدارية  ،شبكات ،

رجال

قواعد بيانات  ،برمجة

التسويق والتجارة االلكترونية  :تسويق دولي
قسم اإلعالم واالتصال :االتصال االستراتيجي  ،اإلذاعة والتلفزيون  ،الصحافة
استاذ  /أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

والتحرير االلكتروني .
قسم اللغة العربية وآدابها  :األدب القديم  ،البالغة واألسلوب  ،النحو والصرف  ،علم
اللغة واللسانيات  ،أصول النحو .

كلية العلوم اإلنسانية
استاذ مشارك

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

كلية اللغات والترجمة

نساء

قسم الجغرافيا  :جغرافيا طبيعية (جيومورتولوجي  ،جيولوجي)  ،جغرافيا بشرية
(جغرافية العمران  ،تخطيط حضري واقليمي  ،جغرافية السكان ) .
قسم التاريخ  :تاريخ قديم  ،تاريخ إسالمي وسيط  ،تاريخ حديث ومعاصر

كلية التربية

رجال

استاذ  /أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ

رجال

قسم المناهج وطرق التدريس :مناهج وطرق تدريس اللغة العربية .
قسم اإلدارة واإلشراف التربوي  :إدارة تربوية  ،إدارة تعليمية .
قسم علم النفس :صحة نفسية .

رجال

قسم التربية الخاصة  :إعاقة بصرية
اللغة اإلنجليزية  ( :أدب -لغويات – لغويات تطبيقية  -ترجمة )

رجال

قسم الفيزياء  :فيزياء تجريبية (الميطافية والليزر ).
قسم الفيزياء  :فيزياء نظرية ( الكم )  ،فيزياء نظرية ( البالزما )  ،فيزياء نووية ،

أستاذ مشارك

فيزياء ذرية .

قسم الرياضيات  :إحصاء  ،معادالت تفاضلية  ،جبر .

كلية العلوم

قسم الفيزياء  :فيزياء تجريبية ( مغناطيسية ) .
أستاذ مساعد

قسم الكيمياء  :كيمياء تحليلية (كيمياء تحليلية (جهاز .) NMR
قسم الرياضيات  :إحصاء ( إحتماالت )  ،هندسة تفاضلية  ،التحليل العددي.

قسم األحياء  :طفيليات  ،ميكروبيولوجي وتقنية حيوية  ،وراثة  ،حبليات وأجنة
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رجال
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إسم الكلية

Recruitment Management

التخصصات

المسمى

الجنس

الوظيفي
العمارة والتخطيط  :تصميم معماري ،
هندسة كهربائية  :قوى وآالت  ،اتصاالت وشبكات  ،إلكترونيات .
كلية الهندسة

استاذ  /أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

هندسة كيميائية  :ظواهر االنتقال  ،النمذجة والمحاكاة .

هندسة صناعية  :بحوث العمليات  ،الموثوقيه الهندسية  ،هندسة العوامل البشرية ،االقتصاد الهندسي  ،اإلدارة

الهندسية  ،نظم تصنيع

رجال

هندسة مدنية  :جيو تقنية  ،هندسة بيئية  ،هندسة الطرق  ،أنظمة نقل .

قسم علوم الحاسب :علوم الحاسب  ،قواعد البيانات  ،هندسة البرمجيات  ،نظم التشغيل ،معالجة الصور ،شبكات.
قسم نظم المعلمات  :نظم المعلومات الحاسوبية  ،تحليل وتصميم النظم  ،نظم إدارة قواعد البيانات  ،الحوسبة

أستاذ  /أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

السحابية  ،النمذجة التنظيمية  ،أمن نظم المعلومات  ،مخازن ومناجم البيانات  ،النظم المؤسسية .

قسم هندسة الحاسب  :هندسة الحاسب  ،النظم المغمورة  ،المعالجات الدقيقة  ،أنظمة التشغيل الحالية  ،أنظمة
الزمن الحقيقي  ،االنسان اآللي  ،معالجة اإلشارات الرقمية .

رجال

قسم هندسة الشبكات واالتصاالت :هندسة شبكات االتصاالت  ،أمن المعلومات والشبكات  ،شبكات ال سلكيه
وشبكات الحساسات  ،إدارة أنظمة الشبكات  ،اتصاالت وشبكات بصرية  ،االتصاالت والشبكات المتنقلة .

كلية علوم

قسم علوم الحاسب  :علوم الحاسب  ،قواعد البيانات  ،هندسة البرمجيات  ،نظم التشغيل  ،معالجة الصور،

الحاسب اآللي

شبكات.

أستاذ  /أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

قسم نظم المعلومات :نظم المعلومات الحاسوبية  ،تحليل وتصميم النظم  ،نظم إدارة قواعد البيانات  ،الحوسبة
السحابية  ،النمذجة التنظيمية  ،أمن نظم المعلومات  ،مخازن ومناجم البيانات  ،النظم المؤسسية .
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نساء
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التخصصات

المسمى الوظيفي

الجنس

قسم الجراحة  :جراحة عامة  ،العيون  ،تجميل ،أوعيه دموية  ،التخدير .

قسم الباطنة  :عام ،أعصاب  ،روماتيزم  ،نفسية  ،كلى  ،الصدر  ،الغدد الصماء ،
أمراض الدم
قسم طب األسرة والمجتمع  :طب أسرة  ،طب مجتمع.
كلية الطب

أستاذ  /أستاذ مشارك أستاذ
مساعد

قسم أمراض النساء و الوالدة  :النساء عام .

رجال

قسم التشريح  :لتشريح .

نساء

قسم صحة الطفل  :طب األطفال.
قسم علم األمراض  :علم األنسجة المرضية .

قسم األحياء الدقيقة  :الطفيليات
قسم الكيمياء الحيوية  :الكيمياء الحيوية
قسم التعليم الطبي  :تعليم طبي

كلية طب األسنان

أستاذ  /أستاذ مشارك أستاذ
مساعد

كلية الصيدلة

أستاذ  /أستاذ مشارك أستاذ
مساعد

كلية التمريض بأبها

أستاذ مساعد

قسم  :طب األسنان واألطفال والتقويم  :تقويم األسنان ،طب أسنان األطفال .
قسم جراحة الفم و الوجه و الفكين  :جراحة الوجه و الفكين.
قسم طب االنسجه المحيطة باألسنان وصحة أسنان المجتمع  :طب الصحة العامة  ،عالج
اللثة واألنسجة باألسنان
التعليم الطبي لألسنان  :لتعليم الطبي لألسنان .
قسم االستعاضة السنية  :التركيبات و االستعاضة السنية.
قسم إصالح األسنان :مواد طب األسنان ،عالج جذور وأعصاب األسنان ،طب إصالح
األسنان.
قسم علوم تشخيص الفم  :تشخيص الفم .
قسم الصيدالنيات  :ميكروبيو لوجى ،
قسم الصيدلة السريرية  :البور. phamD+
قسم علم األدوية :علم األدوية .
قسم الكيمياء الصيدالنية  :الكيمياء الدوائية ،الكيمياء التحليلية
قسم علم العقاقير  :علم العقاقير.

رجال
نساء

رجال
نساء

أساسيييات التمييريض  :تمييريض بيياطني وجراحييي  ،تمييريض األطفييال  ،تمييريض صييحة األم وحييديثي

كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها

كلية العلوم الطبية التطبيقية
بخميس مشيط

أستاذ  /أستاذ مشارك أستاذ
مساعد

أستاذ  /أستاذ مشارك أستاذ
مساعد

الوالدة  ،تمريض الصحة النفسية والعقلية0

قسم علوم التأهيل الطبي  :تأهيل الجهاز العصبي  ،تأهيل العظام  ،تأهيل قلب وصدر ،
تأهيل أطفال ،تأهيل الحروق والتجميل ،النساء و التوليد ،عالج طبيعي عام.
قسم العلوم األساسية :علم وظائف األعضاء ،علم التشريح ،الصحة العامة ،علم
اإلمراض.
قسم العلوم اإلشعاعية  :تصوير الشرايين و االوردة  ،تقنية الفحوصات العامة التخصص.
قسم علوم المختبرات الطبية  :أمراض الدم  ،األنسجة المرضية .
قسم تقنية األسنان  :تقويم فك و أسنان  ،استعاضة سنية  ،تقنية أسنان .
قسم الصحة العامة  :صحة المجتمع  ،تغذية إكلينيكية  ،الصحة المهنية  ،اإلحصاء
الحيوي  ،علم الوبائيات .
قسم التخدير والعمليات :التخدير ،طب الطوارئ ،العناية المركزة .
قسم الصحة العامة  :صحة المجتمع  ،تغذية إكلينيكية  ،الصحة المهنية  ،اإلحصاء
الحيوي  ،علم الوبائيات .
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نساء

رجال
نساء

رجال
نساء
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إدارة شؤون المتعاقدين

إسم الكلية

Recruitment Management

التخصصات

المسمى

الجنس

الوظيفي

كلية التمريض بخميس مشيط

أستاذ  /أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

قسم الخدمات الطبية الطارئة :طوارئ أطفال ،العلوم الطبية الطارئة األساسية ،العناية
الحرجة ،اإلسعاف الطائر ،طوارئ نساء ووالدة ،اإلصابات.
قسم التمريض :علوم التمريض األساسية ،تمريض باطني وجراحي ،تمريض األمومة و
الطفولة ،تمريض األطفال ،تمريض الصحة النفسية  ،تمريض العناية المركزة و الطوارئ،
تمريض صحة المجتمع ،إدارة التمريض  ،تعليم التمريض.

رجال
نساء

قسم علوم الحاسب اآللي  :علوم الحاسب  ،أمن المعلومات  ،شبكات ،

كلية العلوم واآلداب ظهران
الجنوب

كلية العلوم واآلداب للبنات
بسراة عبيده

قواعد بيانات  ،لغة انجليزية .

أستاذ مساعد

قسم إدارة األعمال :إدارة أعمال  ،التسويق  ،المحاسبة ،القانون  ،رياضيات واحصاء  ،ثقافة إسالمية ،

لغة عربية  ،لغة انجليزية.

رجال
نساء

علوم الحاسب  :تقنيات تعليم  ،علوم الحاسب  ،هندسة البرمجيات

نساء

أستاذ مساعد

قسم اللغة اإلنجليزية  :أدب  ،ترجمة  ،لغويات تطبيقية  ،علم اللغة النظري .

كلية العلوم واآلداب بتنومه

كليات البنات بأبها

أستاذ مساعد

أستاذ  /أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

قسم الحاسب اآللي  :علوم الحاسب.
قسم اإلعداد العام  :أدارة إعمال .

الرياضيات  :هندسة تفاضلية  ،معادالت تفاضلية  ،رياضيات بحته  ،تحليل عددي.
الفيزياء  :فيزياء نظرية  ،ضوء ( عملي ).
الكيمياء  :كيمياء فيزيائية.
علوم الحاسب اآللي  :علوم الحاسب  ،نظم المعلومات  ،شبكات الحاسب  ،برمجة الحاسب  ،برمجيات ،
تقنيات اإلنترنت  ،تطبيقات الحاسب.
اقتصاد منزلي  :مالبس ونسيج  ،طباعة  /تصميم أزياء  /تغذية إنسان.
الدراسات اإلسالمية  :الفقه  ،التفسير وعلومه  ،الحديث وعلومه.
الجغرافيا  :خرائط  ،نظم المعلومات الجغرافية.
اللغة اإلنجليزية  :ترجمة  ،لغويات  ،لغة إنجليزية .
اللغة العربية  :البالغة والنقد  ،أدب ونقد  ،لغة العربية  ،نحو وصرف
رياض األطفال  :رياض أطفال  ،صحة الطفل  ،تربية حركية  ،تربية فنية
التربية الخاصة  :صعوبات التعلم  ،إعاقة سمعية  ،إعاقة بصرية  ،إعاقة عقلية .
علم النفس  :القياس والتقويم .
العلوم اإلدارية  :إدارة مالية  ،مراجعة
إدارة أعمال  :إدارة أعمال  ،موارد بشرية  ،تمويل  ،احصاء  ،اقتصاد  ،محاسبة .

رجال

نساء

المحاسبة  :نظرية المحاسبة  ،المحاسبة الدولية  ،التمويل واإلستثمار  ،المراجعة  ،زكاة وضرائب ،
التأهيل المهني في المحاسبة.

كلية العلوم واآلداب للبنين
بمحايل عسير

نظم المعلومات  :نظم معلومات ( النظم الخبيرة  ،تحليل وتعميم النظم )  ،علوم حاسب ( أمن نظم

معلومات )

أستاذ مساعد

اللغة اإلنجليزية  :أدب  ،لغويات تطبيقية  ،ترجمة .

الرياضيات  :جبر  ،معادالت تفاضلية  ،هندسة تفاضلية  ،رياضيات متقطعة .

الفيزياء  :جوامد .

اإلعداد العام  :الثقافة اإلسالمية .
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رجال

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفيـن

Deanship of faculty and staff

إدارة شؤون المتعاقدين

إسم الكلية

Recruitment Management

التخصصات

المسمى

الجنس

الوظيفي
دراسات إسالمية  :تفسير .

كلية العلوم واآلداب للبنات
بمحايل عسير

اللغة العربية  :بالغة ونقد .

أستاذ مساعد

الحاسب اآللي  :نظم معلومات .

الفيزياء  :فيزياء تجريبية.

نساء

اللغة انجليزية :لغة انجليزية.
رياضيات  :جبر  ،تحليل دالي  ،معادالت تفاضلية  ،تحليل حقيقي  ،احصاء  ،برمجة رياضية .

كلية العلوم واآلداب للبنات
بالمجارده

فيزياء  :فيزياء عامة .

أستاذ مساعد

كيمياء  :كيمياء عامة .

لغة إنجليزية  :ترجمة  ،استخدام التقنية في تعلم اللغة .

نساء

حاسب آلي  :اتصاالت شبكات  ،قواعد بيانات  ،امن المعلومات  ،نظم المعلومات  ،صيانة شبكات  ،علوم

رياضية  ،محلل ومصمم نظم  ،تقنية معلومات .

كليات المجتمع بنين

أستاذ مساعد

إدارة أعمال  :إدارة أعمال  ،إحصاء.
المحاسبة  :إحصاء

رجال

حاسيييب آليييي – إدارة -اقتصييياد – اللغييية اإلنجليزيييية – إدارة أعميييال – تسيييويق – إدارة جيييودة– رياضييييات –

أستاذ مشارك

محاسبة – محاسبة مالية – نظم معلومات محاسبية  ،برمجية وتشيغيل الحاسيب  :شيبكات  ،نظيم تشيغيل –

قواعد البيانات – صيانة حاسب – برمجة حاسب -نظم معلومات -علوم حاسب 0
جبر – معادالت تفاضليه 0

كليات المجتمع بنات

حاسيييب آليييي – إدارة -اقتصييياد – اللغييية اإلنجليزيييية – إدارة أعميييال – تسيييويق – إدارة جيييودة– رياضييييات –

أستاذ مساعد

نساء

محاسبة – محاسبة مالية – نظم معلومات محاسبية  ،برمجية وتشيغيل الحاسيب  :شيبكات  ،نظيم تشيغيل –

قواعد البيانات – صيانة حاسب – برمجة حاسب -نظم معلومات -علوم حاسب 0
جبر – معادالت تفاضليه 0

كلية العلوم الطبية التطبيقية
للبنات بمحايل عسير

أستاذ  /أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

قسم التمريض العام :تمريض صحة المجتمع ،إدارة التمريض  ،التمريض الباطني الجراحي الصحة العامة
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نساء

