
 
 

 الرتبة العلمية التخصصات الدقيقة المطلوبة

 االحتياج

 انثى ذكر

الهندسة الصناعية )بحوث العمليات، الرياضيات، إدارة سالسل اإلمداد، التصميم 
الميكانيكي(، هندسة السالمة، هندسة االتصاالت، هندسة االتصاالت الالسلكية، 
هندسة اإللكترونيات الدقيقة، هندسة التحكم في اآلالت الكهربائية، هندسة أنظمة 

القوى الكهربائية، هندسة معالجة البترول، الطاقة، هندسة األنظمة المتجددة، نظم 
الهندسة الكيميائية )انتقال الكتلة، عمليات الفصل، أنظمة المحاكاة(، هندسة 

المحفزات، هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات، هندسة المواد، الهندسة اإلنشائية 
والمواد(، )تصميم الخرسانة، الهياكل اإلنشائية، األنظمة الذكية،  أنظمة الكسر 

الهندسة الجيوتقنية، هندسة المياه، هندسة إدارة المخلفات، الهندسة البيئية، انتقال 
الحرارة، الطاقة المتجددة، هندسة الطاقة الحرارية، الديناميكا الحرارية، هندسة اإلنتاج 

والتصميم، هندسة المواد، هندسة الميكاترونكس، التصميم المعماري المستدام، 
 ، العمارة، التخطيط الحضري، التصميم الداخليعماري التصميم الم

 ذكر / انثى أستاذ

 ذكر / انثى أستاذ مشارك

 ذكر / انثى أستاذ مساعد

 ذكر محاضر

علوم الحاسب اآللي، نظم المعلومات، الذكاء االصطناعي، المعلوماتية الحيوية، 
البيانات، هندسة تطبيقات الحاسب اآللي، معاجلة الصور، الخوارزميات، تنقيب 

البرمجيات، تعلم اآللة، أنظمة التشغيل، أمن المعلومات، االلكترونيات واالتصاالت، 
تصميم األنظمة، الشبكات، األنظمة المدمجة، إنترنت األشياء، تصميم المعالجات، 
معالجة اإلشارات الرقمية، هندسة اإللكترونيات واالتصاالت، أمن الشبكات، تقنية 

 ليل البيانات،المعلومات، تح

 ذكر / انثى أستاذ

 ذكر / انثى أستاذ مشارك

 ذكر / انثى أستاذ مساعد

 ذكر / انثى محاضر

األدب اإلنجليزي، األدب المقارن، الرواية، الشعر، الكتابة، تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة 
األصوات، علم متن ثانية، اللغويات التطبيقية، الترجمة، اللغويات النظرية، النحو، علم 

 اللغة، تحليل الخطاب، اللسانيات، األسلوب اللغوي، اللغويات االجتماعية

 ذكر / انثى أستاذ

 ذكر / انثى أستاذ مشارك

 ذكر / انثى أستاذ مساعد

 ذكر / انثى محاضر

 ذكر / انثى مدرس لغة

 

 

 

 



 
 

 الرتبة العلمية التخصصات الدقيقة المطلوبة
 االحتياج

 انثى ذكر

جراحة القولون، الجراحة العامة، طب التخدير، الطب الباطني )القلب، الطب الباطني(، 
الطب النفسي، طب األطفال العام، طب أعصاب األطفال، طب األسرة، طب المجتمع، 

التعليم الطبي )التقييم(، وظائف أعضاء األعصاب، وظائف أعضاء الدم، وظائف أعضاء 
وظائف أعضاء الجهاز البولي، وظائف أعضاء الغدد الصماء،  القلب واألوعية الدموية،

التشريح، علم األجنة، التشريح  الظاهري، علم األنسجة وبيولوجيا الخلية، البيولوجيا 
الجزيئية، الكيمياء الحيوية السريرية، الهندسة الوراثية، علم األمراض، الطب الشرعي 

عة، علم البكتيريا الطبية، الخاليا الجذعية، والسموم، أمراض النساء والتوليد،  علم المنا
علم الفيروسات، العلوم اإلشعاعية،  الفيزياء الطبية، الموجات الصوتية، العالج 

الطبيعي،  أمراض األنسجة،  علم األحياء الدقيقة الطبية، علم أمراض الدم، العلوم 
فم، جراحة الفكين، الطبية األساسية، طب تقويم األسنان، طب أسنان األطفال، جراحة ال

جراحة الوجه، أشعة الفم، أمراض الفم، طب صحة أسنان المجتمع، طب إصالح 
األسنان، طب عالج جذور األسنان، مواد طب األسنان، طب االستعاضة السنية، 
الصيدالنيات، علم األحياء الدقيقة والمناعة الصيدالنية، طب األعشاب، التغذية 

صيدلية، العقاقير، حركية الدواء، علم السموم، علم األدوية، العالجية، التقنية الحيوية ال
اإلدارة الصيدلية،  تمريض األطفال، تمريض صحة األم والطفل، تمريض الصحة النفسية 
والعقلية، تمريض صحة المجتمع، التمريض الجراحي الباطني، إدارة التمريض، أساسيات 

عامة، الوبائيات، التقنية في معامل التمريض، تعزيز الصحة والتثقيف الصحي، الصحة ال
 األسنان،  تقنية تقويم األسنان، تقنية التخدير

 ذكر / انثى أستاذ

 ذكر / انثى أستاذ مشارك

 ذكر / انثى أستاذ مساعد

 ذكر / انثى محاضر

، التكنولوجيا الحيوية، الفطريات وأمراض النبات، علم البكتيريا، فسيولوجيا التنوع الحيوي 
، البيولوجيا  الخلية والوراثةالتكاثر والغدد الصماء، الالفقاريات، علم األنسجة، علم 

الجزيئية، التشريح المقارن واألجنة، علم الحشرات، زراعة األنسجة، علم المناعة، علم 
ظائف أعضاء النبات، علم البيئة النباتية، التحليل الرياضي، التصنيف الجزيئي، علم و 

التحليل الدالي، نظرية التقريب، النظرية الطيفية، التحليل العددي، الحليل غير الخطي، 
التحليل المركب، المعادالت التفاضلية الجزئية، الهندسة التفاضلية، التوبولوجيا، 

، الرياضيات التطبيقية، الجبر، ديناميكية التشفير، نظرية المجموعة، اإلحصاء الرياضي
السوائل الحسابية، ميكانيكا الموائع، الرياضيات الحسابية، بحوث العمليات، الرياضيات 
الحيوية، الرياضيات البحتة علم المواد النانوية التطبيقية، فيزياء الجوامد، الديناميكا 

، فيزياء البالزما النظرية، فيزياء الحرارية، التفاعالت النووية، فيزياء الطاقات العالية
البالزما والليزر، علم المواد، المواد المكثفة، الفيزياء النظرية، الفيزياء الذرية واألطياف، 

ميكانيكا الكم، فيزياء أشباه الموصالت، فيزياء المعادن الكيمياء العضوية، كيمياء 
مياء البيئية، الكيمياء المركبات الحلقية وغير المتجانسة، كيمياء المبيدات، الكي

التشييدية، الكيمياء الدوائية، الكيمياء العضوية التخليقية، الكيمياء الفيزيائية، كيمياء 
البوليمرات، كيمياء السطوح والحفز، الكيمياء الحيوية، الكيمياء اإلشعاعية، كيمياء 

 الحالة الصلبة

 ذكر / انثى أستاذ

 ذكر / انثى أستاذ مشارك

 ذكر / انثى مساعدأستاذ 

 ذكر / انثى محاضر

 

 



 
 

 الرتبة العلمية التخصصات الدقيقة المطلوبة
 االحتياج

 انثى ذكر

اإلحصاء الكمي، اإلحصاء التطبيقي )األعمال(، إدارة األعمال، إدارة الجودة، إدارة 
 المشروعات الصغيرة، إدارة الموارد البشرية، االقتصاد، االقتصاد الكمي، االقتصاد

اإلداري، التنمية االقتصادية، التمويل، التسويق، التسويق االلكتروني، القانون المدني، 
القانون الجنائي، القانون اإلداري، المحاسبة المالية، المحاسبة اإلدارية، محاسبة 

 التكاليف، المراجعة، نظم المعلومات اإلدارية

 ذكر / انثى أستاذ

 ذكر / انثى أستاذ مشارك

 ذكر / انثى مساعدأستاذ 

كن س، إدارة الالفنون، التغذية وعلوم األطعمة التربية الفنية، تقنيات المنزلي،االقتصاد 
 انثى أستاذ مساعد ، النسيج، التصميم الجرافيكيوالمؤسسات، تصميم األزياء، المالبس

 أصول، علومه، السنة وعلومها، القراءات، الفقهالعقيدة والمذاهب المعاصرة، القرآن و 
 الفقه، األنظمة

 ذكر / انثى أستاذ

 ذكر / انثى أستاذ مشارك

 ذكر / انثى أستاذ مساعد

إذاعة وتلفزيون، الدراما والنقد، االتصال االستراتيجي، الصحافة والتحرير االلكتروني، 
لحديث والمعاصر، التاريخ ، التاريخ اريخ األوروبي الوسيطالتاريخ اإلسالمي، التا

الجغرافيا البيئية، الجغرافيا االقتصادية، الجغرافيا الطبية، الجغرافيا الحضرية، ، القديم
 ، األدب والنقد،م المعلومات الجغرافية، البالغة، علم المناخ، نظعمرانجغرافيا ال
، االثار، السياحة، إدارة ، اللغويات، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاالصرف

 الفعاليات، إدارة التراث

 ذكر أستاذ

 ذكر / انثى أستاذ مشارك

 ذكر / انثى أستاذ مساعد

مناهج وطرق تدريس العلوم، مناهج وطرق تدريس الرياضيات،  الموهبة والتفوق،
، تصميم مناهج وطرق تدريس اللغة العربيةمناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية، 

واإلرشاد النفسي،  المقررات، علم النفس اإلكلينيكي، الصحة النفسية، التوجيه
تقنيات التعليم، التصميم والتعلم اإللكتروني، أصول التربية،  ،األطفالاس، رياض القي

 اقتصاديات التعليم

 ذكر / انثى أستاذ

 ذكر / انثى أستاذ مشارك

 ذكر / انثى أستاذ مساعد

 


