
                                                   إدارة األعمال: كلية

 اجلنس القسم مسمى الوظيفة م

 ذكور وإانث اإلدارة الصحية معيد 1

 ذكور وإانث التحليل الكمي معيد 2

 ذكور إدارة عامة  معيد 3

                                   اآلداب: كلية

 اجلنس القسم مسمى الوظيفة م

 ذكور اجلغرافيا معيد 1

 إانث علم املعلومات معيد 2

       كلية األمري سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة 

 اجلنس القسم مسمى الوظيفة م

 ذكور العلوم األساسية معيد 1

 ذكور احلوادث واإلصاابت معيد 2

 ذكور الكوارث واألزمات معيد 3

 ذكور الطبية احلرجة اخلدمات معيد 4

                             التمريض: كلية

 اجلنس القسم مسمى الوظيفة م

 ذكور وإانث إدارة وتعليم التمريض معيد 1

 ذكور وإانث التمريض الباطين اجلراحي معيد 2

 

 

 

 

 



                                                   كلية: إدارة األعمال

 اجلنس القسم الوظيفةمسمى  م
 ذكور وإانث اإلدارة الصحية معيد 1
 ذكور وإانث التحليل الكمي معيد 2
 ذكور إدارة عامة  معيد 3

                                   كلية: اآلداب

 اجلنس القسم مسمى الوظيفة م
 ذكور اجلغرافيا معيد 1
 إانث علم املعلومات معيد 2

       كلية األمري سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة 

 اجلنس القسم مسمى الوظيفة م
 ذكور العلوم األساسية معيد 1
 ذكور احلوادث واإلصاابت معيد 2
 ذكور الكوارث واألزمات معيد 3
 ذكور اخلدمات الطبية احلرجة معيد 4

 
 
 
 
 
 

                             كلية: التمريض

 اجلنس القسم مسمى الوظيفة م
 ذكور  إدارة وتعليم التمريض معيد 1
 ذكور  التمريض الباطين اجلراحي معيد 2
 ذكور  متريض األمومة والطفولة معيد 3



 ذكور متريض صحة اجملتمع والصحة النفسية والعقلية معيد 4

 

 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية :

 اجلنس القسم الوظيفةمسمى  م
 ذكور وإانث القانون اخلاص معيد 1
 ذكور وإانث القانون العام معيد 2
 وإانث ذكور العلوم السياسية معيد 3
 

 كلية الطب :

 اجلنس القسم مسمى الوظيفة م
 ذكور وإانث األشعة والتصوير الطيب معيد 1
 ذكور وإانث الباطنة معيد 2
 وإانث ذكور التعليم الطيب معيد 3
 ذكور وإانث العناية املركزة معيد 4
 ذكور وإانث النساء والوالدة معيد 5
 ذكور وإانث طب األطفال معيد 6
 ذكور وإانث طب العائلة واجملتمع معيد 7
 ذكور وإانث طب وجراحة العيون معيد 8
 ذكور وإانث علم األمراض معيد 9

 ذكور وإانث علم وظائف األعضاء معيد  10
 

 

 

 

 

 



 كلية العلوم :

 اجلنس القسم مسمى الوظيفة م
 ذكور وإانث اإلحصاء وحبوث العمليات معيد 1
 ذكور وإانث الرايضيات  معيد 2
 ذكور وإانث الفيزايء والفلك معيد 3
 ذكور  الكيمياء احليوية معيد 4
 ذكور وإانث النبات واألحياء الدقيقة  معيد  5
 ذكور  علم احليوان  معيد 6
 

 كلية اللغات والترجمة:

 اجلنس القسم مسمى الوظيفة م
 ذكور اللغات احلديثة معيد 1
 إانث اللغة الفرنسية والرتمجة معيد 2
 

 كلية طب األسنان:

 اجلنس القسم مسمى الوظيفة م
 ذكور  أسنان األطفال وتقومي األسنان معيد 1
 ذكور وإانث األنسجة احمليطة ابألسنان وصحة أسنان اجملتمع معيد 2
 ذكور وإانث  طب الفم وعلوم التشخيص  معيد 3
 ذكور وإانث  علوم إصالح األسنان  معيد  4
 ذكور وإانث علوم اإلستعاضة السنية معيد  5
 

 

 

 

 

 

 



 علوم الرياضة والنشاط البدني :

 اجلنس القسم مسمى الوظيفة م
 ذكور  اإلدارة الرايضية والرتوحيية معيد 1
 ذكور  امليكانيكا احليوية والسلوك احلركي  معيد 2
 ذكور الرتبية البدنية  معيد 3
 ذكور  فسيولوجيا اجلهد البدين  معيد  4
 

 كلية الهندسة فرع المزاحمية :

 اجلنس القسم مسمى الوظيفة م
 ذكور  اهلندسة الكهرابئية معيد 1
 ذكور  اهلندسة امليكانيكية معيد 2
 

 والمعلومات بالمزاحمية :كلية علوم الحاسب 

 اجلنس القسم مسمى الوظيفة م
 ذكور  علوم احلاسب  معيد 1
 ذكور  نظم املعلومات  معيد 2
 

 كلية إدارة األعمال فرع المزاحمية :

 اجلنس القسم مسمى الوظيفة م
 ذكور  املالية  معيد 1
 ذكور  التسويق  معيد 2
 ذكور اإلقتصاد معيد 3
 ذكور  احملاسبة  معيد  4
 ذكور  اإلدارة  معيد  5
 ذكور  نظم املعلومات اإلدارية  معيد  6

 


