
 
 

 ذكوراجلنس:                                                 فرع املزامحية الكلية/ اهلندسة

 املؤهل املطلوب الدقيق التخصص التخصص مسمى الوظيفة العدد م
حتليل عددي  –معادالت تفاضلية  –جرب  رايضيات أ/مساعد 2 1

 رايضيات تطبيقية –هندسة تفاضلية  –
 دكتوراه يف التخصص

فيزايء  –فيزايء اجلوامد  –الفيزايء النظرية  فيزايء أ/مساعد 2 2
 االلكرتونيات

 دكتوراه يف التخصص

حتليل عددي  –معادالت تفاضلية  –جرب  رايضيات أ/مشارك 1 3
 رايضيات تطبيقية –هندسة تفاضلية  –

 دكتوراه يف التخصص

فيزايء  –فيزايء اجلوامد  –النظرية  ءالفيزاي فيزايء مشارك أ/ 1 4
 االلكرتونيات

 دكتوراه يف التخصص

 دكتوراه يف التخصص عمليات التصنيع والقياسات هندسة ميكانيكية أ/مساعد 1 5
 دكتوراه يف التخصص عمليات التصنيع والقياسات هندسة ميكانيكية أ/ مشارك 1 6
 دكتوراه يف التخصص الرسم اهلندسي والتصميم هندسة ميكانيكية أ/مساعد 1 7
 دكتوراه يف التخصص ميكانيكا املواد اهلندسة هندسة ميكانيكية أ/مساعد 2 8
ميكانيكا اآلالت وديناميكا املنظومات  هندسة ميكانيكية أ/مساعد 1 9

 والتحكم 
 دكتوراه يف التخصص

ميكانيكا اآلالت وديناميكا املنظومات  هندسة ميكانيكية استاذ 1 10
 والتحكم

 دكتوراه يف التخصص

ميكانيكا املوائع واحلرارايت والديناميكا  هندسة ميكانيكية أ/مساعد 1 11
 احلرارية

 دكتوراه يف التخصص

ميكانيكا املوائع واحلرارايت والديناميكا  هندسة ميكانيكية استاذ 1 12
 احلرارية

 دكتوراه يف التخصص

 دكتوراه يف التخصص القوى واآلالت هندسة كهرابئية أ/مساعد 1 13
 دكتوراه يف التخصص القوى واآلالت هندسة كهرابئية أ/ مشارك 1 14
 دكتوراه يف التخصص القوى واآلالت هندسة كهرابئية استاذ 1 15



 دكتوراه يف التخصص االتصاالت والشبكات هندسة كهرابئية أ/مساعد 2 16
 دكتوراه يف التخصص االتصاالت والشبكات هندسة كهرابئية أ/مشارك 2 17
 دكتوراه يف التخصص االتصاالت والشبكات هندسة كهرابئية استاذ 1 18
 دكتوراه يف التخصص التحكم واملنطق واملعاجلة الرقمية هندسة كهرابئية أ/مساعد 2 19
 دكتوراه يف التخصص التحكم واملنطق واملعاجلة الرقمية هندسة كهرابئية أ/مشارك 1 20
 دكتوراه يف التخصص التحكم واملنطق واملعاجلة الرقمية هندسة كهرابئية استاذ  1 21
 دكتوراه يف التخصص اإللكرتونيات والدوائر هندسة كهرابئية أ/مساعد 2 22
 دكتوراه يف التخصص اإللكرتونيات والدوائر هندسة كهرابئية أ/مشارك 2 23
 دكتوراه يف التخصص اإللكرتونيات والدوائر هندسة كهرابئية استاذ  1 24
 

 
 
 

  



 ذكوراجلنس:                               الكلية/ علوم احلاسب واملعلومات فرع املزاحية

 املؤهل املطلوب الدقيق التخصص التخصص  مسمى الوظيفة العدد م

 دكتوراه يف التخصص ختطيط موارد املؤسسات نظم معلومات أ/مساعد 1 1

 مع اخلربة دكتوراه يف التخصص ختطيط موارد املؤسسات نظم معلومات أ/مشارك 1 2

 مع اخلربة دكتوراه يف التخصص ختطيط موارد املؤسسات نظم معلومات استاذ 1 3

 دكتوراه يف التخصص  هندسة نظم املعلومات نظم معلومات أ/مساعد 2 4

 مع اخلربة دكتوراه يف التخصص هندسة نظم املعلومات نظم معلومات أ/مشارك 1 5

 مع اخلربة دكتوراه يف التخصص هندسة نظم املعلومات نظم معلومات استاذ 1 6

 دكتوراه يف التخصص قواعد وعلوم البياانت نظم معلومات أ/مساعد 3 7

 مع اخلربة دكتوراه يف التخصص قواعد وعلوم البياانت نظم معلومات أ/مشارك 2 8

 مع اخلربة دكتوراه يف التخصص البياانتقواعد وعلوم  نظم معلومات استاذ  1 9

 دكتوراه يف التخصص وأمن املعلومات الشبكات علوم احلاسب أ/مساعد 1 10

 مع اخلربة دكتوراه يف التخصص وأمن املعلومات الشبكات علوم احلاسب أ/مشارك 2 11

 دكتوراه يف التخصص الربجمة واساسيات علوم احلاسب علوم احلاسب أ/مساعد 1 12

 مع اخلربةدكتوراه يف التخصص  الربجمة واساسيات علوم احلاسب علوم احلاسب أ/مشارك 1 13

 دكتوراه يف التخصص الربجمة واساسيات علوم احلاسب علوم احلاسب استاذ 1 14

 دكتوراه يف التخصص دراسات اسالمية ثقافة أسالمية أ/مساعد 1 15

 يف التخصص دكتوراه فيزايء عامة الفيزايء أ/مساعد 1 16

 دكتوراه يف التخصص لغوايت اللغة االجنليزية أ/مساعد 1 17

 دكتوراه يف التخصص عامة رايضيات رايضيات أ/مساعد 1 18

 دكتوراه يف التخصص االحتماالت واالحصاء االحصاء أ/مساعد 1 19

 دكتوراه يف التخصص عام - علوم احلاسب علوم احلاسب أ/مساعد 4 20

 مع اخلربة دكتوراه يف التخصص عام -علوم احلاسب علوم احلاسب أ/مشارك 3 21

 مع اخلربة دكتوراه يف التخصص عام -علوم احلاسب علوم احلاسب أستاذ 1 22



 

 
 

 ذكوراجلنس:                                      الكلية/ إدارة االعمال فرع املزامحية

 املؤهل املطلوب التخصص الدقيق التخصص مسمى الوظيفة العدد م
دكتوراه يف التخصص مع  إدارة املوارد البشرية االدارة أ/مساعد 1 1

 اخلربة
دكتوراه يف التخصص مع  إدارة العمليات االدارة أ/مساعد 1 2

 اخلربة
دكتوراه يف التخصص مع  اإلدارة االسرتاتيجية االدارة أ/مساعد 1 3

 اخلربة
دكتوراه يف التخصص مع  إدارة العمليات اإلدارة أ/مشارك 1 4

 اخلربة
دكتوراه يف التخصص مع  اإلدارة االسرتاتيجية اإلدارة أ/مشارك 1 5

 اخلربة
دكتوراه يف التخصص مع  إدارة العمليات اإلدارة استاذ 1 6

 اخلربة
دكتوراه يف التخصص مع  صفوف االنتظار علم اإلدارة أ/مساعد 1 7

 اخلربة
دكتوراه يف التخصص مع  ةاخلدمات اللوجستي علم اإلدارة أ/مساعد 1 8

 اخلربة
دكتوراه يف التخصص مع  الربجمة الرايضية علم اإلدارة أ/مشارك 1 9

 اخلربة
دكتوراه يف التخصص مع  اخلدمات اللوجستية علم اإلدارة أستاذ 1 10

 اخلربة
شهادة الدكتوراه يف  احملاسبة العامة حماسبة أ/مساعد 1 11

 اخلربةالتخصص مع 



شهادة الدكتوراه يف  احملاسبة املالية احملاسبة أ/مساعد 1 12
 التخصص مع اخلربة

دكتوراه يف التخصص مع  احملاسبة املالية احملاسبة أ/مشارك 1 13
 اخلربة

شهادة الدكتوراه يف  احملاسبة اإلدارية احملاسبة أ/مشارك 1 14
 التخصص مع اخلربة

شهادة الدكتوراه يف  احملاسبة املالية احملاسبة استاذ 1 15
 التخصص مع اخلربة

دكتوراه يف التخصص مع  اإلدارة املالية املالية أ/مساعد 1 16
 اخلربة

شهادة الدكتوراه يف  مالية الشركات املالية أ/مساعد 1 17
 التخصص مع اخلربة

شهادة الدكتوراه يف  االستثمار املالية أ/مساعد 1 18
 اخلربةالتخصص مع 

دكتوراه يف التخصص مع  االستثمار املالية أ/مشارك 1 19
 اخلربة

شهادة الدكتوراه يف  مالية الشركات املالية أ/مشارك 1 20
 التخصص مع اخلربة

شهادة الدكتوراه يف  االستثمار املالية  أستاذ 1 21
 التخصص مع اخلربة

الدكتوراه يف شهادة  تسويق سلوك املستهلك التسويق أ/مساعد 1 22
 التخصص مع اخلربة

شهادة الدكتوراه يف  التسويق العقاري التسويق أ/مساعد 1 23
 التخصص مع اخلربة

شهادة الدكتوراه يف  تسويق الرتفيه التسويق أ/مساعد 1 24
 التخصص مع اخلربة

شهادة الدكتوراه يف  تسويق اخلدمات التسويق أ/مشارك 1 25
 التخصص مع اخلربة



شهادة الدكتوراه يف  التسويق االلكرتوين التسويق أ/مشارك 1 26
 التخصص مع اخلربة

شهادة الدكتوراه يف  التسويق االلكرتوين التسويق أستاذ 1 27
 التخصص مع اخلربة

شهادة الدكتوراه يف  التسويق االسرتاتيجي التسويق أستاذ 1 28
 التخصص مع اخلربة

شهادة الدكتوراه يف  التجارة االلكرتونية االداريةنظم املعلومات  أ/مساعد 1 29
 التخصص مع اخلربة

شهادة الدكتوراه يف  البياانت الضخمة نظم املعلومات االدارية أ/مشارك 1 30
 التخصص مع اخلربة

شهادة الدكتوراه يف  الذكاء االصطناعي نظم املعلومات االدارية أستاذ 1 31
 التخصص مع اخلربة

شهادة الدكتوراه يف  اقتصاد كلي اقتصاد أ/مساعد 2 32
 التخصص مع اخلربة

شهادة الدكتوراه يف  اقتصاد جزئي اقتصاد أ/مساعد 2 33
 التخصص مع اخلربة

شهادة الدكتوراه يف  املصرفية االسالمية اقتصاد أستاذ 1 34
 التخصص مع اخلربة

 

 
 

 

  



 
 

 ذكوراجلنس:                                           الرتبية /كلية

 املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة العدد م
 دكتوراه يف التخصص أصول الرتبية أ/مساعد 1 1

 

 

 ذكوراجلنس:                                            كلية/ الصيدلة

 املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة العدد م
 دكتوراه يف التخصص احليوانالفلسفة يف علم  أ/مساعد 1 1

 

 
 ذكوراجلنس:                                           كلية/ علوم األغذية والزراعة

 املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة العدد م
 دكتوراه يف التخصص أحياء دقيقة أ/مساعد 1 1

 

 

 ذكوراجلنس:                                          مركز/ االبتكار التقين للراديو و الضوئيات

 املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة العدد م
 دكتوراه يف التخصص هندسة كهرابئية أ/مساعد 1 1
 

 
 
 
 



 
 
 

 اجلنس : ذكور                                                كلية /العلوم الطبية التطبيقية
 املؤهل املطلوب التخصص الوظيفةمسمى  العدد م
 دكتوراه يف التخصص الفمطب  أستاذ مساعد 1 1

 
 

 ذكوراجلنس:                                                 السنه األوىل املشرتكة فرع املزامحية

 املؤهل املطلوب الدقيق التخصص التخصص مسمى الوظيفة العدد م
 دكتوراه يف التخصص لغوايت لغة اجنليزية أ/مساعد 12 1
 دكتوراه يف التخصص تفاضل وتكامل رايضيات أ/مساعد 3 2
 دكتوراه يف التخصص كيمياء عامه كيمياء أ/مساعد 3 3
 دكتوراه يف التخصص مهارات احلاسب علوم احلاسب أ/مساعد 3 4
 دكتوراه يف التخصص الحتماالت واالحصاءا االحصاء أ/مساعد 2 5
 دكتوراه يف التخصص مناهج وطرق تدريس مناهج وطرق تدريس أ/مساعد 2 6
 

  



 
 ))وظائف اإلانث((

 
 اُنثىاجلنس:                                                   كلية/ الرتبية

 املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة العدد م
 دكتوراه يف التخصص الرتبية الفنية أستاذ 1 1
 

 

 اُنثىاجلنس:                                           والعلوم السياسيةكلية/ احلقوق 

 املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة العدد م
 دكتوراه يف التخصص احلقوق أ/مساعد 1 1
 

 

 طب األسنانكلية/ 

 

 المؤهل المطلوب التخصص العدد مسمى الوظيفة م

 بكالوريوس العالج الطبيعي 1 باحث متفرغ 1

 

 

 العلوم الطبية التطبيقيةكلية/ 

 

 المؤهل المطلوب التخصص العدد مسمى الوظيفة م

 ماجستير عالج وظيفي 1 باحث متفرغ 1

 

 


