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 التخصص الدقيق كلية علوم احلاسب

 الدرجة العلمية الكلية
 آلليهندسة احلاسب ا

 

علوم احلاسب 

 واملعلومات

 

 

 أستاذ مساعد-أستاذ مشارك–أستاذ 

 )رجال ونساء(

 

 شبكات

 نظم احلاسب

 علوم احلاسب

 هندسة برجميات

 التخصص الدقيق القسم كلية العلوم

 

 العلوم

 

 

 أستاذ-اركأستاذ مش–أستاذ 

 مساعد

 )رجال ونساء(

 

 اءالكيمي

 

 

 يائيةالكيمياء الفيز

 عضوية الكيمياء الغري

 يليةالكيمياء التحل

 يةالكيمياء العضو

 ءاألحيا

 علم احليوان

 علم النبات

 دقيقةأحياء 

 ياتالرياض

 تةالرياضيات البح

 ةرياضيات تطبيقي

 مالاإلحصاء واالحت

 اءالفيزي

 يةالفيزياء النظر

 يةالفيزياء النوو

 ةالفيزياء الطبي

 األطياففيزياء الليزر و

 علم املواد
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 التخصص الدقيق القسم اآلدابكلية 

 اآلداب

ستاذ أ–أستاذ 

تاذ أس-مشارك

 مساعد

 ء()رجال ونسا

 بيةاللغة العر

 األدب والنقد

 النحو والصرف

 البالغة

 

 ليزيةإجنلغة ا

 الرتمجة

 األدب

 اللغويات النظرية

 ضةعلوم الريا

 فقط( )ذكور اجلمبازوالتمرينات البدنية 

 ارمسابقات امليدان واملضم

 كرة طائرة

 ناث فقط()إ احلركيالتعبري 

 )ذكور فقط( السباحة

 الفنون

 تاريخ الفن

 التصوير الفوتوغرايف

 التصميم اجلرافيكي 

 أشغال املعادن

 أشغال الطباعة 

 أشغال اخلزف

 أشغال احلفر

 التصوير التشكيلي

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 التخصص الدقيق القسم كلية الشريعة والقانون

الشريعة 

 والقانون

 دأستاذ مساع-كأستاذ مشار–أستاذ 

 )رجال ونساء(

 ةالشريع
 فقه مقارن

 أصول فقه

ات الدراس

 ميةاالسال

 القرآن وعلومه

 احلديث وعلومه

 العقيدة

ن القانو

 اخلاص

 مدني

 جتاري

 دولي خاص

 مرافعات

 نظام العمل

ن القانو

 العام

 دولي عام

 اجلنائي

 اإلداري

 الدستوري

 املالية العامة
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 التخصص الدقيق القسم كلية الرتبية

 

 

 الرتبية

 

-اذ مشاركأست–أستاذ 

 أستاذ مساعد

 )رجال ونساء(

 تربية خاصة

 صعوبات تعلم

 ختلف عقلي

 ات السلوكيةواالضطرابالتوحد 

 نساء فقط(املبكرة )الطفولة  بكرةالطفولة امل

 علم نفس

 علم نفس تربوي

 علم نفس إرشادي

 علم نفس إكلينيكي

 اذ مشاركأست–أستاذ 

 )رجال ونساء(
 تقنيات التعليم عليمتقنيات الت

 التخصص الدقيق القسم األعمالكلية 

 

 األعمال

 

-اذ مشاركأست–أستاذ 

 أستاذ مساعد

 )رجال ونساء(

 احملاسبة

 ماليةحماسبة 

 حماسبة ادارية

 مراجعة

 مالإدارة األع

 إدارة األعمال

 إدارة التسويق

 ملياتإدارة اإلنتاج والع

 ريةإدارة املوارد البش

 اريةنظم املعلومات االد

 االقتصاد

 رإلستثماالتمويل وا

 متويل

 استثمار

 األسواق املالية
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 التخصص الدقيق القسم كلية اهلندسة

 اهلندسة

 

أستاذ -أستاذ

 أستاذ-مشارك

 مساعد

 ندسةاهل

 مدنية

 )رجال فقط( إنشاءات

 )رجال فقط( هندسة صحية

 قط()رجال ف تربة وأساسات

 رجال فقط() هندسة الطرق واملرور

 )رجال فقط( مساحة

 آت املائيةهندسة اهليدروليكا واملنش

 )رجال فقط(

 ندسةاهل

 ةكهربائي

 قط(القوى الكهربائية )رجال ف

 رجال فقط(االتصاالت وااللكرتونيات )

 ندسةاهل

 يةميكانيك

 إنتاج وتصنيع )رجال فقط(

 (تصميم ميكانيكي )رجال فقط

 علم املواد )رجال فقط(

 قوى ميكانيكية )رجال فقط(

 التصميم

 الداخلي

 قط()نساء ف

 ث )نساء فقط(الداخلي واألثاالتصميم 

 قط(العمارة والتخطيط )نساء ف
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 التخصص الدقيق القسم كلية العلوم واآلداب بالقريات

اآلداب كلية العلوم و

 بالقريات

 

ذ أستا-شاركأستاذ م–أستاذ 

 مساعد

 )رجال ونساء(

اللغة 

 ةالعربي

 النحو والصرف

 األدب والنقد

 لغويات

 البالغة

ات الدراس

 ميةاإلسال

 حديث

 فقه

 عقيدة

 تفسري

 فقه اصول

اللغة 

 يزيةاإلجنل

 أدب اجنليزي

 لغويات تطبيقية

 الرتمجة

 فيزياء

 فيزياء اجلوامد

 يةالفيزياء النوو

 يةالفيزياء احليو

 يةالفيزياء النظر

 البصرياتفيزياء الليزر و

 ترياضيا

 تةالرياضيات البح

 ةرياضيات تطبيقي

 مالاإلحصاء واالحت

 كيمياء

 يائيةالكيمياء الفيز

 عضوية الكيمياء الغري

 يليةالكيمياء التحل

 يةالكيمياء العضو

 األحياء ءاألحيا

ة الطفول

 ةاملبكر
 نساء فقط-رياض أطفال

 علم نفس تربوي تربية
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 علوم

 احلاسب

 شبكات احلاسب

 علوم احلاسب

 تتقنية املعلوما

 عمالإدارة أ

 حماسبة

 اقتصاد

 تسويق

 إدارة مالية

 إدارة أعمال

 الفنون

 الفنون السمعية

 تاريخ الفن

 يةالفنون التشكيل

 يالتصميم الداخل
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 الدقيق التخصص القسم كلية العلوم واآلداب بطربجل

م كلية العلو

 ربجلواآلداب بط

ذ أستا-شاركأستاذ م–أستاذ 

 مساعد

 )رجال ونساء(

لغة 

 يةإجنليز

 أدب اجنليزي

 لغويات

 لغويات تطبيقية

 ترمجة

 بيةلغة عر

 حنو وصرف

 أدب

 علم لغة

 بالغة ونقد

إدارة 

 لاألعما

 حماسبة

 اقتصاد

 إدارة مالية

 إدارة أعمال

 تسويق

ات الدراس

 ميةاإلسال

 حديث

 فقهأصول 

 عقيدة

 تفسري

 ياتالرياض

 الرياضيات البحتة

 رياضيات تطبيقية

 اإلحصاء واالحتمال

 اءالفيزي

 فيزياء اجلوامد

 الفيزياء النووية

 الفيزياء النظرية

 رياتفيزياء الليزر والبص

علوم 

 احلاسب

 شبكات احلاسب

 الذكاء االصطناعي

 قواعد البيانات

 هندسة الربجميات
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 التخصص الدقيق القسم اتطبيقية بسكاككلية العلوم الطبية ال

 

 

ية العلوم الطب

 التطبيقية

 

 

ستاذ أ–أستاذ 

ستاذ أ-مشارك

 مساعد

 اء()رجال ونس

 بيعيالط العالج

 لصحيا والتأهيل

 التخصصات مجيع

 اتاملخترب علوم

 اإلكلينيكية

 التخصصات مجيع

 التخصصات مجيع التمريض

 التخصصات مجيع لطيبا تصويروال األشعة

 التخصصات مجيع يةالطب هزةاألج تقنية

 

 التخصص الدقيق القسم اتطبيقية بالقريكلية العلوم الطبية الت

 

بية العلوم الط

 التطبيقية

 

 

تاذ أس–أستاذ 

اذ أست-مشارك

 مساعد

 ()رجال ونساء

 مجيع التخصصات يالعالج الطبيع

 مجيع التخصصات بيةاملختربات الط

 مجيع التخصصات التمريض
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 التخصص الدقيق األسنانكلية طب 

 

 سنانكلية طب األ

 

تاذ أس–أستاذ 

 داذ مساعأست-مشارك

 ()رجال ونساء

 العالج التحفظي

 عالج العصب واجلذور

 االستعاضة السنية الثابتة

 االستعاضة السنية املتحركة

 علم مواد االسنان

 جراحة الوجه والفكني واألسنان

 علوم تشخيص وأشعة األسنان

 علم طب الفم

 علم أمراض الفم

 بيولوجيا الفم

 علم أمراض اللثة

 طب أسنان اجملتمع

 علم تقويم األسنان والفكني

 طب أسنان األطفال

 االحصاء احليوي
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 كلية الصيدلة القسم التخصص الدقيق

 علم األدوية

 ةعلم االدوي

 –ك تاذ مشاراس –استاذ 

 استاذ مساعد

 (ءونسا)رجال 

 لةكلية الصيد

 علم السموم

 كيمياء حيوية

 علم وظائف األعضاء

 علم التشريح

 نظم توصيل الدواء

 تالصيدالنيا

 الصيدلة احليوية

 الصيدلة النووية

 املناعةعلم األحياء الدقيقة و

 التقنية الدوائية

 يائيةالصيدلة الطبيعة الفيز

 املمارسة الصيدلية

الصيدلة 

 ةاالكلينيكي

 علم االمراض

 إدارة صيدالنية

 حركية الدواء السريرية

 ئيةالدوااملعلوماتية 

 اليقظة الدوائية

 علم وبائيات األدوية

 دليةالكيمياء العضوية الصي

 صيدليةالكيمياء التحليلية ال ةلصيدليالكيمياء ا

 الكيمياء الطبية

 عقاقري عام
 العقاقري

 ليةالتقنية احليوية الصيد
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 التخصص الدقيق كلية الطب

 

 كلية الطب

 

 أستاذ-اركأستاذ مش–أستاذ 

 مساعد

 )رجال ونساء(

 علم األمراض

 الكيمياء احليوية

 األحياء الدقيقة

 علم األدوية

 التشريح

 علم وظائف األعضاء

 علم األنسجة

 لفرعيةطب الباطنة مبختلف ختصصاته ا

 رعيةاجلراحة مبختلف ختصصاته الف

 جراحة العظام

 اته املختلفةمبختلف ختصصطب األطفال 

 النساء والوالدة

 نجرةطب وجراحه األنف واألذن واحل

 الطب النفسي

 طب األسرة

 الصحة العامة وطب اجملتمع

 التخدير

 العناية احلرجة

 طب الطواري

 

 


