وظائف اإلعادة المخصصة لكليات البنين (عدا الكليات الصحية)
التخصص الدقيق المعلن
عنه

المؤهل المطلوب:
درجة البكالوريوس في:

القرآن وعلومه

أصول الدين

العقيدة والمذاهب المعاصرة

أصول الدين
الشريعة

الكلية

القسم

الشريعة وأصول الدين

القرآن وعلومه
العقيدة والمذاهب
المعاصرة
أصول فقه

أصول فقه

الفقه

فقه

الشريعة

السنة وعلومها

السنة

أصول الدين

األحياء

فسيولوجي نبات

األحياء  ،نبات وأحياء دقيقة

الرياضيات

احصاء واحتماالت

اإلحصاء ،الرياضيات

الكيمياء

كيمياء غير عضوية

الكيمياء

العلوم بنين أبها

الفيزياء

المجتمع بنين بخميس
مشيط
المجتمع بنين بمحايل
عسير

الهندسة

إدارة أعمال

إدارة أعمال

المحاسبة

المحاسبة المالية

المحاسبة

نظم المعلومات

علوم الحاسب

نظم المعلومات ،علوم حاسب

إدارة أعمال

إدارة أعمال

إدارة أعمال

نظم المعلومات

علوم الحاسب

نظم المعلومات ،علوم حاسب

الهندسة الميكانيكية

مواد متقدمة

الهندسة الميكانيكية

الهندسة الصناعية

هندسة العوامل البشرية

الهندسة الصناعية

الهندسة المدنية

الهندسة الجيوتقنية

الهندسة المدنية

الهندسة الكهربائية

العلوم واآلداب محايل
عسير (بنين)

فيزياء تجريبية

إدارة أعمال

الهندسة الكيميائية

العلوم واآلداب بظهران
الجنوب

فيزياء نظرية

الفيزياء

إدارة األعمال

النمذجة والمحاكاة
هندسة التفاعل الكيميائي
اتصاالت وإلكترونيات
إدارة األعمال
موارد بشرية

الهندسة الكيميائية
الهندسة الكهربائية
إدارة األعمال

علوم الحاسب

علوم الحاسب
أمن المعلومات

نظم معلومات

شبكات

اللغة اإلنجليزية

ترجمة

علوم الحاسب
نظم المعلومات
نظم معلومات ،علوم الحاسب،
هندسة الحاسب ،هندسة شبكات
اللغة اإلنجليزية

الرياضيات

هندسة تفاضلية

الرياضيات

الفيزياء

فيزياء جوامد
فيزياء نظرية

الفيزياء

الكلية

القسم

علوم الحاسب

التخصص الدقيق المعلن
عنه

هندسة برمجيات
شبكات الحاسب

المؤهل المطلوب:
درجة البكالوريوس في:

علوم الحاسب

معالجة اإلشارات الرقمية

علوم الحاسب اآللي
هندسة الحاسوب

هندسة التحكم اآللي
األنظمة المدمجة

هندسة الحاسوب (كلية علوم
الحاسب  /كلية الهندسة )

تصميم الدوائر المتكاملة الفائقة
علوم الحاسب
العلوم واآلداب بتنومه
اللغة اإلنجليزية
التسويق والتجارة
اإللكترونية
العلوم اإلدارية والمالية

علوم الحاسب وتطبيقاته
األدب اإلنجليزي
الترجمة
استراتيجيات التسويق
التسويق الدولي
تحليل وتصميم نظم المعلومات

نظم المعلومات اإلدارية

قواعد البيانات
شبكات

العلوم اإلنسانية

التسويق والتجارة اإللكترونية
علوم الحاسب ،نظم المعلومات،
نظم المعلومات اإلدارية

اللغة العربية

النحو والصرف وفقه اللغة

الجغرافيا

جغرافيا بيئية

الجغرافيا

التاريخ

تاريخ إسالمي

التاريخ

المناهج وطرق
التدريس
اإلدارة واإلشراف
التربوي
التربية
علم النفس التربوي
اللغات والترجمة

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية

اإلعالم واالتصال

التربية (بنين)

علوم الحاسب

اللغة اإلنجليزية

صحافة وتحرير إلكتروني
إتصاالت إستراتيجية ( إعالن )

اإلعالم واالتصال

كلية علوم (كيمياء  ،فيزياء ،
علوم ( كيمياء  ،فيزياء  ،أحياء ) أحياء)  +دبلوم تربوي ،علوم (تعليم
إبتدائي)
إدارة عامة  ،إدارة أعمال ،نظم
إقتصاديات تعليم
معلومات إدارية ( +دبلوم تربوي)
لغة إنجليزية  ،لغة عربية ،شريعة
التربية المقارنة
( +دبلوم تربوي)
إحصاء ،رياضيات ( +دبلوم تربوي)
إحصاء
لغويات تطبيقية (إختبارات قياس
اللغة)
أدب لغة إنجليزية ( قصة قصيرة )

اللغة اإلنجليزية

