وظائف اإلعادة المخصصة لكليات البنات (عدا الكليات الصحية)

الكلية

القسم

علوم الحاسب اآللي

علوم حاسب

التخصص الدقيق
المعلن عنه
الذكاء اإلصطناعي
قواعد البيانات

المؤهل المطلوب:
درجة البكالوريوس
في:
علوم حاسب

المجتمع للبنات بأبها

العلوم اإلدارية وتقنياتها

تسويق

إدارة أعمال  ،تسويق

المجتمع للبنات برجال
ألمع

المحاسبة

محاسبة تكاليف

المحاسبة

العلوم للبنات بأبها

األحياء

مناعة

الرياضيات

تحليل عددي

األحياء  ،علم الحيوان  ،أحياء
دقيقة
الرياضيات

الفيزياء

الكترونيات

الفيزياء

الكيمياء

كيمياء حيوية

الكيمياء ،كيمياء حيوية

نظم معلومات إدارية
محاسبة

محاسبة تكاليف

إدارة أعمال ( تمويل ،إدارة
مالية)
نظم معلومات إدارية  ،نظم
المعلومات
محاسبة

نظم المعلومات

أمن معلومات

نظم المعلومات

علوم الحاسب

تكنولوجيا المعلومات

علوم الحاسب

الرياضيات

رياضيات تطبيقية

الرياضيات

الدراسات اإلسالمية

علوم القرآن

أصول دين ،دراسات إسالمية

إدارة أعمال

إدارة مالية

إدارة أعمال ( تمويل ،إدارة مالية)

اللغة العربية

أدب

اللغة العربية

الجغرافيا

جغرافيا البيئة

الجغرافيا

التاريخ

تاريخ وسيط

الدراسات اإلسالمية

قراءات

التاريخ
أصول دين  ،دراسات إسالمية ،
قراءات

إدارة مالية
العلوم اإلدارية
المجتمع للبنات بخميس
مشيط

العلوم واآلداب للبنات
بسراة عبيدة

اآلداب للبنات بأبها

اللغة اإلنجليزية

اإلدارة واالقتصاد
المنزلي بأبها

العلوم واآلداب بأحد
رفيدة (بنات)

ترجمة
شعر

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية

بالغة

العلوم اإلدارية

تسويق وتجارة إلكترونية

المحاسبة

محاسبة تكاليف

المحاسبة

الرياضيات

رياضيات تطبيقية

الرياضيات

علوم الحاسب

هندسة برمجيات

علوم الحاسب

اللغة اإلنجليزية

ترجمة
أدب

اللغة العربية
إدارة أعمال  ،تسويق وتجارة
إلكترونية

اللغة اإلنجليزية

الكلية

العلوم واآلداب
برجال ألمع (بنات)

العلوم واآلداب
بخميس مشيط

القسم

علوم الحاسب
اللغة اإلنجليزية

هندسة برمجيات
قواعد بيانات
ترجمة
لغويات

الدراسات اإلسالمية
اللغة العربية

أدب

اللغة العربية

علوم الحاسب

علوم الحاسب
اللغة اإلنجليزية

هندسة برمجيات
قواعد بيانات
ترجمة
لغويات
رياضيات تطبيقية
رياضيات بحتة
هندسة برمجيات
قواعد بيانات
ترجمة
لغويات

رياض األطفال

أدب الطفل

التربية الخاصة

إعاقة سمعية

اللغة العربية

أدب

الدراسات االسالمية

قراءات

نظم المعلومات

تحليل وتصميم النظم

العلوم واآلداب
بظهران الجنوب

الدراسات اإلسالمية

عقيدة

العلوم اإلنسانية

اإلعالم واالتصال

كلية العلوم واآلداب
بمحايل عسير

اللغة اإلنجليزية

أصول فقه

الرياضيات

كلية التربية للبنات
بأبها

علوم الحاسب

شريعة  ،دراسات إسالمية

اللغة اإلنجليزية

العلوم واألداب
بالمجاردة (بنات)

التخصص الدقيق
المعلن عنه

المؤهل المطلوب:
درجة البكالوريوس في:

إتصاالت إستراتيجية
(عالقات عامة )
صحافة وتحرير
إلكتروني

علوم الحاسب
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
علوم الحاسب
اللغة اإلنجليزية
رياض األطفال
التربية الخاصة (تخصص إعاقة
سمعية)
اللغة العربية
أصول دين  ،دراسات اسالمية ،
قراءات
نظم المعلومات
أصول دين  ،دراسات اسالمية

اإلعالم واالتصال

