التخصص الدقيق

كلية علوم احلاسب
الكلية

الدرجة العلمية

علوم احلاسب

أستاذ –أستاذ مشارك-أستاذ مساعد

نظم احلاسب

واملعلومات

(رجال ونساء)

علوم احلاسب

هندسة احلاسب اآللي
شبكات

هندسة برجميات
القسم

كلية العلوم

التخصص الدقيق
الكيمياء الفيزيائية

الكيمياء

الكيمياء الغري عضوية
الكيمياء التحليلية
الكيمياء العضوية
علم احليوان

األحياء

علم النبات
أحياء دقيقة

العلوم

أستاذ –أستاذ مشارك-أستاذ
مساعد

الرياضيات البحتة
الرياضيات

(رجال ونساء)

رياضيات تطبيقية
اإلحصاء واالحتمال
الفيزياء النظرية
الفيزياء النووية

الفيزياء

الفيزياء الطبية
فيزياء الليزر واألطياف
علم املواد
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كلية اآلداب

القسم

التخصص الدقيق
األدب والنقد

اللغة العربية

النحو والصرف
البالغة
الرتمجة

الغة إجنليزية

األدب
اللغويات النظرية
التمرينات البدنية واجلمباز (ذكور فقط)

أستاذ –أستاذ
اآلداب

مشارك-أستاذ

مسابقات امليدان واملضمار
علوم الرياضة

كرة طائرة
التعبري احلركي (إناث فقط)

مساعد

السباحة (ذكور فقط)

(رجال ونساء)

تاريخ الفن
التصوير الفوتوغرايف
التصميم اجلرافيكي
الفنون

أشغال املعادن
أشغال الطباعة
أشغال اخلزف
أشغال احلفر
التصوير التشكيلي
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كلية الشريعة والقانون

القسم
الشريعة
الدراسات
االسالمية

التخصص الدقيق
فقه مقارن
أصول فقه
القرآن وعلومه
احلديث وعلومه
العقيدة
مدني

الشريعة

أستاذ –أستاذ مشارك-أستاذ مساعد

والقانون

(رجال ونساء)

القانون
اخلاص

جتاري
دولي خاص
مرافعات
نظام العمل
دولي عام

القانون
العام

اجلنائي
اإلداري
الدستوري
املالية العامة
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كلية الرتبية

القسم

التخصص الدقيق
صعوبات تعلم

تربية خاصة
أستاذ –أستاذ مشارك-
أستاذ مساعد
الرتبية

(رجال ونساء)

ختلف عقلي
التوحد واالضطرابات السلوكية

الطفولة املبكرة

الطفولة املبكرة (نساء فقط)
علم نفس تربوي

علم نفس

علم نفس إرشادي
علم نفس إكلينيكي

أستاذ –أستاذ مشارك
(رجال ونساء)
كلية األعمال

تقنيات التعليم

تقنيات التعليم

القسم

التخصص الدقيق
حماسبة مالية

احملاسبة

حماسبة ادارية
مراجعة
إدارة األعمال
إدارة التسويق

أستاذ –أستاذ مشارك-
األعمال

أستاذ مساعد

إدارة األعمال

(رجال ونساء)

إدارة اإلنتاج والعمليات
إدارة املوارد البشرية
نظم املعلومات االدارية
االقتصاد
متويل

التمويل واإلستثمار

استثمار
األسواق املالية
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كلية اهلندسة

القسم

التخصص الدقيق
إنشاءات (رجال فقط)
هندسة صحية (رجال فقط)

اهلندسة
مدنية

تربة وأساسات (رجال فقط)
هندسة الطرق واملرور (رجال فقط)
مساحة (رجال فقط)
هندسة اهليدروليكا واملنشآت املائية
(رجال فقط)

اهلندسة

أستاذ-أستاذ

اهلندسة

القوى الكهربائية (رجال فقط)

مشارك-أستاذ

كهربائية

االتصاالت وااللكرتونيات (رجال فقط)

مساعد

إنتاج وتصنيع (رجال فقط)
اهلندسة

تصميم ميكانيكي (رجال فقط)

ميكانيكية

علم املواد (رجال فقط)
قوى ميكانيكية (رجال فقط)

التصميم

التصميم الداخلي واألثاث (نساء فقط)

(نساء فقط)

العمارة والتخطيط (نساء فقط)

الداخلي
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كلية العلوم واآلداب بالقريات

القسم

التخصص الدقيق
النحو والصرف

اللغة

األدب والنقد

العربية

لغويات
البالغة
حديث

الدراسات
اإلسالمية

فقه
عقيدة
تفسري
اصول فقه

اللغة
اإلجنليزية

أدب اجنليزي
لغويات تطبيقية
الرتمجة
فيزياء اجلوامد

كلية العلوم واآلداب

أستاذ –أستاذ مشارك-أستاذ

بالقريات

مساعد

الفيزياء النووية
فيزياء

(رجال ونساء)

الفيزياء احليوية
الفيزياء النظرية
فيزياء الليزر والبصريات
الرياضيات البحتة

رياضيات

رياضيات تطبيقية
اإلحصاء واالحتمال
الكيمياء الفيزيائية

كيمياء

الكيمياء الغري عضوية
الكيمياء التحليلية
الكيمياء العضوية

األحياء
الطفولة
املبكرة
تربية
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األحياء
رياض أطفال-نساء فقط
علم نفس تربوي

علوم
احلاسب

شبكات احلاسب
علوم احلاسب
تقنية املعلومات
حماسبة
اقتصاد

إدارة أعمال

تسويق
إدارة مالية
إدارة أعمال
الفنون السمعية

الفنون

تاريخ الفن
الفنون التشكيلية
التصميم الداخلي

7

كلية العلوم واآلداب بطربجل

القسم

التخصص الدقيق
أدب اجنليزي

لغة

لغويات

إجنليزية

لغويات تطبيقية
ترمجة
حنو وصرف

لغة عربية

أدب
علم لغة
بالغة ونقد
حماسبة

إدارة
األعمال

كلية العلوم
واآلداب بطربجل

(رجال ونساء)

إدارة مالية
إدارة أعمال
تسويق

أستاذ –أستاذ مشارك-أستاذ
مساعد

اقتصاد

حديث
الدراسات

أصول فقه

اإلسالمية

عقيدة
تفسري
الرياضيات البحتة

الرياضيات

رياضيات تطبيقية
اإلحصاء واالحتمال
فيزياء اجلوامد

الفيزياء

الفيزياء النووية
الفيزياء النظرية
فيزياء الليزر والبصريات
شبكات احلاسب

علوم

الذكاء االصطناعي

احلاسب

قواعد البيانات
هندسة الربجميات
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كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا

القسم

التخصص الدقيق

العالج الطبيعي

مجيع التخصصات

والتأهيل الصحي
أستاذ –أستاذ
العلوم الطبية

مشارك-أستاذ

التطبيقية

مساعد
(رجال ونساء)

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات

العلوم الطبية
التطبيقية

أستاذ –أستاذ
مشارك-أستاذ
مساعد
(رجال ونساء)

9

علوم املختربات

مجيع التخصصات

اإلكلينيكية
التمريض

مجيع التخصصات

األشعة والتصوير الطيب

مجيع التخصصات

تقنية األجهزة الطبية

مجيع التخصصات

القسم

التخصص الدقيق

العالج الطبيعي

مجيع التخصصات

املختربات الطبية

مجيع التخصصات

التمريض

مجيع التخصصات

كلية طب األسنان

التخصص الدقيق
العالج التحفظي
عالج العصب واجلذور
االستعاضة السنية الثابتة
االستعاضة السنية املتحركة
علم مواد االسنان
جراحة الوجه والفكني واألسنان

أستاذ –أستاذ
كلية طب األسنان

مشارك-أستاذ مساعد
(رجال ونساء)

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
علم السموم

علم االدوية

كيمياء حيوية
علم وظائف األعضاء
علم التشريح
نظم توصيل الدواء
الصيدلة احليوية

الصيدالنيات

الصيدلة النووية
علم األحياء الدقيقة واملناعة
التقنية الدوائية

كلية الصيدلة

استاذ – استاذ مشارك –

الصيدلة الطبيعة الفيزيائية

استاذ مساعد

املمارسة الصيدلية

(رجال ونساء)

علم االمراض
الصيدلة
االكلينيكية

إدارة صيدالنية
حركية الدواء السريرية
املعلوماتية الدوائية
اليقظة الدوائية
علم وبائيات األدوية
الكيمياء العضوية الصيدلية

الكيمياء الصيدلية

الكيمياء التحليلية الصيدلية
الكيمياء الطبية

العقاقري
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عقاقري عام
التقنية احليوية الصيدلية

التخصص الدقيق

كلية الطب

علم األمراض
الكيمياء احليوية
األحياء الدقيقة
علم األدوية
التشريح
علم وظائف األعضاء
علم األنسجة
طب الباطنة مبختلف ختصصاته الفرعية
أستاذ –أستاذ مشارك-أستاذ
كلية الطب

مساعد
(رجال ونساء)

اجلراحة مبختلف ختصصاته الفرعية
جراحة العظام
طب األطفال مبختلف ختصصاته املختلفة
النساء والوالدة
طب وجراحه األنف واألذن واحلنجرة
الطب النفسي
طب األسرة
الصحة العامة وطب اجملتمع
التخدير
العناية احلرجة
طب الطواري
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