
 2022إعالن وظائف اكادميية لعام 

 

 العنصر التخصص الكلية املرتبة م
 انثى  ذكر        الدقيق العام

1.  

د 
ع
سا

 م
اذ

ست
أ

 

 
 العلوم اإلدارية

 

والتجارة التسويق 
 اإللكترونية

 1 1 تسويق

2.  
 التسويق والتجارة 

 اإللكترونية
 1 1 تجارة إلكترونية

 2 0 (عامأنظمة ) األنظمة  .3

4.  

 طب األسنان 
 

 طب األسنان

 1 1 أمراض الفمعلم 

 0 1 جراحة الوجه والفكين  .5

 1 0 علم أحياء الفم  .6

7.  
علوم الحاسب 
 ونظم المعلومات

 2 1 األمن السيبراني األمن السيبراني

8.  
العلوم الطبية 

 التطبيقية 
 2 0 العالج الطبيعي التأهيل الطبي

 2 0 صيدلة سريرية صيدلة الصيدلة  .9

 1 0 إحصاء رياضيات  العلوم واآلداب   .10

 13 5 اإلجمالي                            

  



 العنصر التخصص الكلية املرتبة م
 انثى ذكر الدقيق العام

1.  

ضر
حا

م
 

كلية علوم 
الحاسب ونظم 

 المعلومات

 نظم معلومات نظم معلومات
 1 ـــ

 1 ـــ ذكاء اصطناعي علوم الحاسب  .2

 ـــ 1 شبكات حاسب الحاسبشبكات   .3

4.  

 كلية طب االسنان

 ـــ 1 جراحة اللثة طب األسنان

 ـــ 1 أمراض الفم طب األسنان  .5

 ـــ 1 سنية استعاضة طب األسنان  .6

7.  

كلية العلوم 
 بشرورهواآلداب 

 ـــ 1 نظم المعلومات نظم المعلومات

 1 ـــ علوم الحاسب علوم الحاسب  .8

 1 ـــ قواعد البيانات  علوم الحاسب  .9

 1 ـــ هندسة برمجيات علوم الحاسب  .10

 ـــ 1 رياضيات بحتة  رياضيات  .11

12.  
كلية العلوم 

  دالي( )تحليلرياضيات  رياضيات بنجران واآلداب
 1 ـــ

13.  
كلية العلوم 

 العلوم اإلشعاعية الطبية التطبيقية
أشعة تشخيصية وتصوير 

 الطبي
 1 ـــ

14.  

كلية العلوم 
 اإلدارية

 1 ـــ االقتصاد االقتصاد

 1 ـــ أنظمة )عام( األنظمة  .15

 2 ـــ )خاص( أنظمة األنظمة  .16

 1 ـــ إدارة مالية وبنوك إدارة أعمال  .17

 1 1 تسويق تسويق وتجارة الكترونية  .18

 ـــ 1 االقتصاد االقتصاد  .19

 1 ـــ إدارة مالية  علوم مالية ومصرفية  .20

21.  

 كلية الطب

 3 1 كيمياء حيوية وجراحةطب 

 1 2 التشريح طب وجراحة  .22

 ـــ 1 العدوى والمناعة طب وجراحة  .23

 ـــ 1 وظائف أعضاء طب وجراحة  .24

 ـــ 1 كائنات دقيقة وطفيليات طب وجراحة  .25

26.  

 كلية الصيدلة

 ـــ 1 كيمياء صيدلية عضوية العلوم الصيدلية

 ـــ 1 علم األدوية والسموم  العلوم الصيدلية  .27

 ـــ 1 الصيدالنيات العلوم الصيدلية  .28

 ـــ 1 صيدلة سريرية  العلوم الصيدلية  .29

 ـــ 1 كيمياء صيدلية تحليلية  العلوم الصيدلية  .30



 1 ـــ تمريض باطني جراحي تمريض كلية التمريض  .31

32.  

 الكلية التطبيقية

 1 ـــ هندسة شبكات علوم الحاسب

 1 ـــ نظم معلومات نظم معلومات  .33

 ـــ 1 هندسة حاسبات  علوم حاسب   .34

 1 ـــ إدارة مالية  إدارة مالية   .35

 22 20 اإلمجايل                                                                                                               

 

 العنصر التخصص الكلية     املرتبة   م
 انثى ذكر الدقيق العام

1.  

يد
مع

 

 الصيدلة          الصيدلة  

 1 0 علم األدوية

 1 0 الكيمياء الصيدلية  .2

 1 0 الصيدالنيات  .3

 1 0 الصيدلة السريرية  .4

5.  

 طب األسنان 
 

 طب األسنان

 1 0 جراحة الوجه والفكين

6.  
 1 0 جراحة الفم

7.  

 1 0 أمراض الفمعلم   .8

 1 0 علم تشخيص الفم  .9

تشريح األسنان )اصالح   .10
 االسنان(

0 1 
11.  

12.  

 التمريض  التمريض 

 1 0 تمريض باطني وجراحي
13.  

 1 0 تمريض األمومة والطفولة  .14

 0 1 إدارة التمريض  .15

 1 0 تمريض صحة المجتمع  .16

17.  
علوم الحاسب 
 ونظم المعلومات

 
 األمن السيبراني

 
 األمن السيبراني

 
1 

 
1 

18.  
العلوم الطبية 

 التطبيقية 
 3 0 العالج الطبيعي التأهيل الطبي

19.  
 العلوم اإلدارية

 1 0 (عامأنظمة ) أنظمة
20.  

 1  تسويق تسويق وتجارة الكترونية  .21

 18 2  اإلمجايل                                                                                                               

 


