اململكة العربية السعودية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

جامعة الملك خالد

Ministry Of Education
King Khalid University

وزارة التعليم

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس و الموظفيـن
إدارة شؤون المتعاقدين

Recruitment Management

تعلن جامعة امللك خالد عن حاجتها لشغل الوظائف األكادميية الشاغرة واملشغولة بغري السعوديني للعام اجلامعي 1440-1439هـ

بكليات الجامعة حسب الجهات والتخصصات التالية:

إسم الكلية

املسمى الوظيفي

التخصصات

اجلنس

كلية الشريعة وأصول
الدين

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

أصول الفقه  :أصول فقه .
الفقه  :فقه مقارن  ،أنظمة.
السنة وعلومها  :سنة .
القرآن وعلومه  :تفسير وعلوم القرآن  ،قراءات .
العقيدة والمذاهب المعاصرة  :عقيدة ومذاهب  ،مقارنة أديان  ،عقيدة ،
مذاهب فكرية  ،ثقافة إسالمية .

رجال
نساء

كلية العلوم اإلدارية
والمالية

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

المحاسبة  :محاسبة مالية  ،تكاليف ومحاسبة إدارية  ،زكاة وضرائب،
نظم معلومات محاسبة  ،محاسبة دولية .
قسم إدارة أعمال  :إدارة أعمال  ،موارد بشرية  ،تمويل  ،إحصاء
تطبيقي
قسم نظم معلومات إدارية  :تحليل وتصميم نظم  ،نظم معلومات إدارية
 ،شبكات  ،قواعد بيانات  ،برمجة
التسويق والتجارة االلكترونية  :تسويق دولي.
قانون :قانون دولي ،قانون تجاري ،قانون جنائي ،قانون خاص.

رجال
نساء

كلية العلوم اإلنسانية

استاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

كلية التربية

أستاذ
أستاذ مشارك

أستاذ مساعد
كلية اللغات والترجمة

استاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

قسم اإلعالم واالتصال :االتصال االستراتيجي  ،اإلذاعة والتلفزيون ،
الصحافة والتحرير االلكتروني .
قسم اللغة العربية وآدابها  :األدب القديم  ،البالغة واألسلوب  ،النحو
والصرف  ،علم اللغة واللسانيات  ،أصول النحو .
قسم الجغرافيا  :جغرافيا طبيعية (جيومورتولوجي  ،جيولوجي) ،
جغرافيا بشرية (جغرافية العمران  ،تخطيط حضري وإقليمي  ،جغرافية
السكان ) .
قسم التاريخ  :تاريخ قديم  ،تاريخ إسالمي وسيط  ،تاريخ حديث
ومعاصر.
قسم المناهج وطرق التدريس :مناهج وطرق تدريس اللغة العربية،
مناهج وطرق تدريس اللغة االنجليزية ،مناهج وطرق تدريس العلوم
الشرعية ،مناهج وطرق تدريس االقتصاد المنزلي .
قسم علم النفس التربوي :القياس والتقويم ،صحة نفسية أو ارشاد
نفسي ،إحصاء.
قسم التربية :أصول تربية.
قسم التربية الخاصة  :صعوبات التعلم ،إعاقة عقلية ،إعاقة بصرية.
قسم اإلدارة واإلشراف التربوي :إدارة وأشراف تربوي ،إدارة وتخطيط
تربوي
قسم التربية الخاصة  :صعوبات تعلم.

اللغة اإلنجليزية  ( :أدب -لغويات – لغويات تطبيقية  -ترجمة )
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كلية العلوم

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

كلية الهندسة

استاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

كلية علوم الحاسب اآللي

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
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قسم الفيزياء  :فيزياء نظرية  ،فيزياء نظرية ( البالزما )  ،فيزياء
نووية نظري  ،فيزياء ذرية تجريبي ونظري ،فيزياء الليزر
والبصريات تجريبي ونظري.
قسم الرياضيات  :إحصاء  ،معادالت تفاضلية ،جبر ،إحصاء ( إحتماالت
)  ،هندسة تفاضلية  ،التحليل العددي ،تحليل رياضي .
قسم الكيمياء  :كيمياء تحليلية ،كيمياء عضوية ،كيمياء غير عضوية،
كيمياء فيزيائية .
قسم األحياء  :طفيليات  ،ميكروبيولوجي وتقنية حيوية  ،وراثة ،علم
النبات ،علم الحيوان ،علم األحياء الدقيقة ،فطريات.

العمارة والتخطيط  :تصميم معماري.
هندسة كهربائية  :قوى وآالت  ،اتصاالت وشبكات  ،إلكترونيات .
هندسة كيميائية  :ظواهر االنتقال  ،النمذجة والمحاكاة .
هندسة صناعية  :بحوث العمليات  ،الموثوقية الهندسية  ،هندسة
العوامل البشرية ،االقتصاد الهندسي  ،اإلدارة الهندسية  ،نظم تصنيع.
هندسة مدنية  :جيو تقنية  ،هندسة بيئية  ،هندسة الطرق  ،أنظمة نقل
.
هندسة مكانيكية :إنتاج ،طاقة.

قسم علوم الحاسب :الحاسب  ،أنظمة الوكالء المتعددة  ،هندسة
البرمجيات  ،الخوارزميات والبرمجة ،الطرق الرياضية للحوسبة،
الخوارزميات االسترشادية ،األنظمة الموزعة ،شبكات الحاسب.
قسم نظم المعلومات  :علم البيانات ،الحوسبة السحابية  ،نظم معلومات
الجغرافية ،أمن نظم المعلومات  ،تحليل نظم المؤسسات  ،الذكاء
التجاري ،تقنيات الوب الدالي ،امن البطاقات الذكية واالجهزة المتنقلة،
الصحة اإللكترونية.
قسم هندسة الحاسب  :النظم المدمجة  ،أمن الكيانات المادية ،أمن
الشبكات ،معالجة االشارات الرقمية  ،معامرية الحاسوب  ،المعالجات
الدقيقة.
قسم هندسة الشبكات واالتصاالت :االتصاالت الرقمية ،اتصاالت االلياف
الضوئية ،الشبكات الالسلكية ،امن وادارة الشبكات ،الشبكات المنقلة.
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كلية الطب

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

كلية طب األسنان

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

كلية الصيدلة

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

كلية التمريض بأبها

أستاذ مساعد
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قسم الجراحة  :جراحة عامة  ،العيون  ،تجميل ،أوعيه دموية ،
التخدير .
قسم الباطنة  :عام ،أعصاب  ،روماتيزم  ،نفسية  ،كلى  ،الصدر ،
الغدد الصماء  ،أمراض الدم ،القلب ،طب الطواري .
قسم طب األسرة والمجتمع  :طب أسرة  ،طب مجتمع.
قسم أمراض النساء و الوالدة  :النساء عام .
قسم صحة الطفل  :طب األطفال.
قسم التشريح  :لتشريح .
قسم علم األمراض  :علم األنسجة المرضية .
قسم األحياء الدقيقة  :الطفيليات
قسم الكيمياء الحيوية  :الكيمياء الحيوية
قسم التعليم الطبي  :تعليم طبي.
قسم وظائف األعضاء :وظائف أعضاء.
قسم  :طب األسنان واألطفال والتقويم  :تقويم األسنان ،طب أسنان
األطفال .
قسم جراحة الفم و الوجه و الفكين  :جراحة الوجه و الفكين.
قسم طب األنسجة المحيطة باألسنان وصحة أسنان المجتمع  :طب
الصحة العامة  ،عالج اللثة واألنسجة باألسنان
التعليم الطبي لألسنان  :التعليم 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  :صيدالنيات ،أحياء دقيقة ،صيدلية.
قسم الصيدلة السريرية  :صيدلة سريرية.
قسم علم األدوية :علم األدوية .
قسم الكيمياء الصيدالنية  :الكيمياء الدوائية ،الكيمياء التحليلية
قسم علم العقاقير  :علم العقاقير.

رجال
نساء

أساسيات التمريض  :تمريض باطني وجراحي  ،تمريض األطفال ،
تمريض صحة األم وحديثي الوالدة  ،تمريض الصحة النفسية
والعقلية0

نساء
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كلية العلوم الطبية
التطبيقية بأبها

كلية المجتمع بأبها

كلية العلوم الطبية
التطبيقية بخميس مشيط

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

كلية التمريض بخميس
مشيط

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

كلية المجتمع بخميس
مشيط

أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

كلية العلوم واآلداب ظهران
الجنوب

أستاذ مساعد

كلية العلوم واآلداب بسراة
عبيده

أستاذ مساعد
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قسم علوم التأهيل الطبي  :تأهيل الجهاز العصبي  ،تأهيل العظام ،
تأهيل قلب وصدر  ،تأهيل أطفال ،تأهيل الحروق والتجميل ،النساء و
التوليد ،عالج طبيعي عام.
عالج النطق والسمع :علم السمعيات ،تأهيل اضطرابات التخاطب.
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 .

رجال
نساء

إدارة أعمال :محاسبببة ،محاسبببة مالية ،تسببويق ،إدارة أعمال ،اقتصبباد،
إحصاء ،نظم معلومات إدارية.
قواعد
،
تشبببغيل
نظم
،
الحاسبببب
وتشبببغيل
حاسبببب آلي :شببببكات ،برمجة
نساء
بيانات ،علوم حاسب ،نظم معلومات ،صيانة حاسب ،برمجة حاسب.
قسم تقنية األسنان  :تقويم أسنان  ،تركيبات ثابتة  ،تركيبات متحركة
جزئية ،تركيبات متحركة كاملة .
قسم الصحة العامة  :صحة بيئة  ،سالمة غذاء  ،صحة عامة  ،صحة
دولية  ،تثقيف صحي.
رجال
قسم تقنية التخدير والعمليات :تقنية تخدير ،تخدير ،عناية مركزة .
نساء
قسم الخدمات الطبية الطارئة :عناية حرجة ،اصابات كوارث ،إخالء طبي.
قسم علوم التمريض :تمريض باطني وجراحي ،الرعاية التمريضية
االساسية ،تمريض أمومة وطفولة.
قسم علوم التمريض :تمريض باطني وجراحي ،الرعاية التمريضية
االساسية ،تمريض صحة المجتمع وصحة العقلية والنفسية ،تمريض
أمومة وطفولة.
إدارة أعمال :محاسبببة ،محاسبببة مالية ،تسببويق ،إدارة أعمال ،اقتصبباد،
إحصاء ،نظم معلومات إدارية.
حاسب آلي :شبكات ،برمجة وتشغيل الحاسب ،نظم تشغيل ،قواعد
بيانات ،علوم حاسب ،نظم معلومات ،صيانة حاسب ،برمجة حاسب.
قسم علوم الحاسب اآللي  :علوم الحاسب  ،أمن المعلومات  ،شبكات ،
قواعد بيانات.
قسم إدارة األعمال :إدارة أعمال  ،التسويق  ،المحاسبة ،القانون ،
رياضيات وإحصاء.
قسم اللغة االنجليزية :ترجمة أدب.
قسم فيزياء :فيزياء نووية ،فيزياء عامة.
قسم دراسات إسالمية :دراسات إسالمية ،فقه ،عقيدة.
قسم اللغة العربية :علم اللغة ،بالغه ونحو.
علوم الحاسب  :تقنيات تعليم  ،علوم الحاسب  ،هندسة البرمجيات،
منطق رقمي.
ادارة أعمال :إدارة أعمال  ،المحاسبة ،رياضيات ،رياضيات أعمال.
رياضيات :تحليل دالي.
لغة عربية :علم اللغة ،بالغه ونحو ،أدب ونقد.
دراسات اسالمية :ثقافة إسالمية ،فقه ،أصول الفقه.
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كلية العلوم واآلداب بتنومه

أستاذ مساعد

كلية العلوم واآلداب للبنات
بخميس مشيط

أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

كلية العلوم واآلداب للبنات
بأحد رفيدة

أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
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قسم اللغة اإلنجليزية :أدب  ،ترجمة  ،لغويات تطبيقية  ،علم اللغة
النظري
قسم الحاسب اآللي  :علوم الحاسب .
قسم علوم الحاسب :علوم الحاسب  ،قواعد البيانات  ،هندسة
البرمجيات  ،نظم التشغيل ،معالجة الصور ،شبكات.
اللغة اإلنجليزية  ( :أدب -لغويات – لغويات تطبيقية  -ترجمة ).
قسم نظم المعلومات  :نظم المعلومات الحاسوبية  ،تحليل وتصميم
النظم  ،نظم إدارة قواعد البيانات  ،النمذجة التنظيمية  ،أمن نظم
المعلومات  ،مخازن ومناجم البيانات  ،النظم المؤسسية .
قسم دراسات إسالمية :دراسات إسالمية ،فقه ،عقيدة ،تفسير ،علوم
قرآن.
قسم اللغة العربية :علم اللغة ،بالغه ونحو ،آدب ،نحو وصرف.
قسم علوم حاسب :علوم الحاسب  ،قواعد البيانات  ،هندسة البرمجيات
 ،نظم التشغيل ،معالجة الصور ،شبكات.
قسم اللغة االنجليزية ( :أدب -لغويات – لغويات تطبيقية  -ترجمة ).
قسم رياضيات :جبر  ،تحليل دالي  ،معادالت تفاضلية  ،تحليل حقيقي ،
احصاء  ،برمجة رياضية .
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