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 تعلن جامعة الملك خالد عن حاجتها لشغل الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين 

 : حسب الجهات والتخصصات التاليةوالمحافظات التابعة لها بكليات الجامعة بأبها  هـ1441-1440للعام الجامعي 

المسمى  اسم الكلية

 الوظيفي

 الجنس التخصصاتالأقسام و 

  كلية الشريعة وأصول الدين

 أستاذ

 أستاذ مشارك 

 أستاذ مساعد

 .فقه مقارن ، أنظمة  ، فقه:أصول الفقه 

 .الحديث وعلومه :السنة وعلومها 

 .التفسير وعلوم القرآن :القرآن وعلومه 

عقيدة وفلسفففففففة ، ، عقيدة ،  عقيدة وفرقعقيدة ومذاهب ، :العقيدة والمذاهب المعاصرررررررة 

 .دراسات إسالمية ، أديان  مذاهب فكرية ،

 نساء /رجال 

  كلية األعمال 

 أستاذ

 أستاذ مشارك 

 أستاذ مساعد

، محاسبة زكاة وضرائب، نظم محاسبة تكاليف ، محاسبة إدارية , محاسبة مالية :المحاسبة 

 .معلومات محاسبة ، مراجعة 

 .قانون جنائي ، قانون دولي ، قانون مدني ، قانون تجاري :قسم القانون 

 .اقتصاد ، اقتصاد إداري :قسم االقتصاد 

موارد بشفففرية ، أعما  ، إدارية مالية ، مشفففروعات وجودة ،فففاملة ، :  قسرررم ردارة االعمال 

 .اقتصاد ، اقتصاد إداري إحصاء تطبيقي ، 

 نساء /رجال 

تحليل وتصفففميم النظم ، قواعد بيانات ، نظم دعم القرار ، نظم :قسرررم نمم معلوماد ردارية 

  .المعلومات اإلدارية 

 . التسويق ، التسويق الرقمي:قسم التسويق والتجارة االلكترونية 

 رجال 

   كلية العلوم اإلنسانية

 استاذ

 أستاذ مشارك 

 أستاذ مساعد

الصففحافة والتحرير , االتصففا  االسففتراتيجي ، اإل اعة والتلف يون :قسررم اإلع م واالاصررال

 .االلكتروني 

  حو والصرف ، علم اللغة، الن ، البالغة األدب :قسم اللغة العربية وآدابها 

يا  ، الموارد  مناخ ، جغرافيا بيئية ، جيومورفولوجيا (جغرا يا طبيعية :قسررررررم الجغرا 

سفففففكان ،  جغرافية ، اقتصفففففاديةجغرافيا جغرافية العمران ، (  جغرا يا بشررررررية)،  المائية

  (طيط االقليمي التخ جغرافيا بشرية تطبيقية ،

 .تاريخ قديم ، تاريخ إسالمي ، تاريخ حديث :قسم التاريخ 

 نساء /رجال 
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 كلية التربية  

 أستاذ 

 أستاذ مشارك
 رجال  طرق تدريس اللغة العربية ، طرق تدريس العلوم الشرعية  :التدريس قسم المناهج وطرق 

 أستاذ

أستاذ مشارك 

 أستاذ مساعد 

 نساء  /رجال  تقنيات تعليم : اقنياد اعليم 

 أستاذ

 أستاذ مشارك 

 استاذ مساعد

 نساء /رجال  اإلر،اد نفسي أو علم النفس العيادي ، القياس والتقويم : قسم علم النفس 

 أستاذ

 أستاذ مشارك 

 أستاذ نساعد

 نساء رياض أطفا   : قسم رياض االطفال 

 أستاذ

 أستاذ مشارك 

 أستاذ مساعد

 نساء /رجال  .أصو  التربية ، التربية المقارنة : قسم التربية 

 أستاذ

 أستاذ مشارك 

 أستاذ مساعد 

 نساء /رجال  .اإلعاقة البصرية صعوبات التعلم ، اإلعاقة العقلية ، : قسم التربية الخاصة 

 أستاذ 

 أستاذ مشارك 

 أستاذ مساعد 

، او بحوث العمليات ، اقتصففففاديات  لتخطيط التربويا :قسررررم اإلدارة واال ررررراي التربو  

 .التعليم  
 رجال

 كلية اللغاد والترجمة 

 استاذ

 أستاذ مشارك 

 أستاذ مساعد

 نساء /رجال   ، لغويات تطبيقية ، ترجمة أدب انجلي ي ، لغويات:قسم اللغة اإلنجليزية 

 كلية العلوم  

 أستاذ

 أستاذ مشارك

 أستاذ مساعد

في ياء نظرية ، في ياء البالزما  ، في ياء نووية ، في ياء  رية وج ئية ، :قسررررررم الفيزياء 

  .في ياء البصريات واللي ر ، في ياء المواد المكثفة ، الفي ياء الحيوية والطبية 

الجبر ، الرياضيات التطبيقية ، التحليل والهندسة ، االحصاء واالحتماالت :الرياضياد قسم 

. 

، كيمياء عضفففوية ، كيمياء غير عضفففوية ،  كيمياء حيوية ، كيمياء تحليلية:قسرررم الكيمياء 

 .كيمياء في يائية 

ال فقاريات ،  ة ،حبليات ، سلوك الحيوان ، علم الخلية ، وراث( علم الحيوان ) :قسم األحياء 

،  ةال زهريتصفففففنيف نبات ، نباتات ( علم النبات ) ، فسفففففيوليجيا الحيوان  علم الحشفففففرات 

 .الفطريات ، الفيروسات ( األحياء الدقيقة ) فسيولوجي نبات 

 نساء /رجال 
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 كلية الهندسة  

 استاذ

 أستاذ مشارك 

 أستاذ مساعد

 

 

 

كهروكيميائية وتآكل ، التحكم في العمليات ، تطبيقات الحاسفففب :قسرررم الهندسرررة الكيميا ية 

اآللي في الهندسففة الكيميائية ، تصففميم المصففانم والعمليات الكيميائية ، المحف ات والعمليات 

الحف ية ، هندسففففففة تكرير البترو  وصففففففناعة ال يوت ، الديناميكيا الحرارية في الهندسفففففة 

ياة والمخلفات الصفففناعية ، عمليات الفصفففل المتقدمة ، الكيميائية ، بيئة هندسفففة معالجات الم

النمذجة والمحاكاة ، هندسففة المواد ، البوليمرات هندسففة مواد مركبة بيوليميرية نانومترية ، 

،  المياهانتقا  كمية الحركة ، الطاقة الشففففففمسففففففية ، تحلية  -الحركة ، انتقا  حرارة  انتقا 

 . االستخالصية  الميثولوجياسة متقدم ، معالجات الغازات والسوائل ، تصميم هند

نانو الكترونيس ، االلكترونيات ، ( االلكترونيات واالتصفاالت ) :قسرم الهندسرة الكهربا ية 

نظم قوي ، طاقة ( قوى كهربائية وآالت ) أجه ة وتحكم ( أجه ة وتحكم ) ميكرو الكترونس 

تحكم ( هندسة الحاسب ) جهد العالي متجددة ، التحكم وتحليل نظم القوى الكهربية ، هندسة ال

 . حاسبات 

 . هندسة انشائية ، هندسة جيوتقنية ، هندسة بيئية :قسم الهندسة المدنية 

تشكيل معادن ، تحكم آلي ، ميكانيكا الموائم ، احتراق ، التصنيم بمساعدة  :هندسة ميكانيكية 

 . الحاسب ، هيدروليكا 

اظهار معماري ، تاريخ العمارة ، تطبيقات الحاسففففففب اآللي المعمارية ، :قسررررررم العمارة 

) االنشففاء المعماري ، أنظمة البناء الحديثة ، االسففتدامة والتصففميم البيئي ، تصففميم معماري 

 (تجاري  –اداري  –سياحي 

 .االسكان  :قسم التخطيط 

 رجال 

 استاذ

 أستاذ مشارك 

 أستاذ مساعد

بحوث عمليات ، هندسة عوامل بشرية ، هندسة سالسل االمداد ، :عية قسم الهندسة الصنا

هندسففففة الجودة ، نظم التصففففنيم المرنة ، محاكاة النظم الصففففناعية ، تصففففميم التسففففهيالت 

الصناعية ، هندسة السالمة والصحة المهنية ، تحليل وتصميم العمليات الصناعية ، تصميم 

 .النظم الصناعية  

 نساء /رجال 

 كلية علوم الحاسب اآللي  

 أستاذ

 أستاذ مشارك 

 أستاذ مساعد

 كاء اصففطناعي ، هندسففة برمجيات ، التعرف علن األنماط ، تنقيب :قسررم علوم الحاسررب 

 .البيانات ، معالجة الصور ، الخوارزميات الذاتية ، أنظمة الوقت الحقيقي 

لبيانات الكبيرة ، الرؤية بالحاسب علوم البيانات، الحوسبة السحابية وا:قسم نمم المعلوماد 

 .، تكنولوجيا المعلومات ، التنقيب عن البيانات ، بحوث عمليات 

النظم المدمجة ، أمن المعلومات ،  كاء اصفففطناعي ، المعلومات  :قسرررم هندسرررة الحاسرررب 

 .الحيوية ، تصميم المعالج ، نظم الحاسوب والشبكات ، معالجة اإل،ارات والصور الرقمية 

شبكاد واالاصاالد قسم  شبكات الالسلكية ، االلكترونيات :هندسة ال هندسة اتصاالت ، ال

 .وااللكترونيات الدقيقة ، ،بكات الحاسب 

 نساء /رجال 
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 كلية الطب 

 أستاذ

 أستاذ مشارك 

 أستاذ مساعد

 .جراحة عامة ، تخدير  :قسم الجراحة 

أمراض قلب ، أمراض جهاز باطنة عامة ، أمراض كلن ، طب نفسي ،  :قسم الباطنة 

 .هضمي 

 .النساء ووالدة عام  :قسم أمراض النساء و الوالدة 

 .طب األطفا  ، مخ وأعصاب  :قسم صحة الطفل 

، ( علم االنسجة ) تشريح وأجنة ، وراثة خلوية ومجهر ضوئي الكتروني  :قسم التشريح 

 .علم العظام 

 .طب ،رعي ، مجهر الكتروني أمراض تشريحية ، أمراض دم ،  :قسم علم األمراض 

علم البيكتيريا ، علم الفيروسات ، علم الطفيليات ، علم المناعة ، : قسم األحياء الدقيقة 

 .االحياء الدقيقة الج ئية 

الكيمياء الحيوية ، علم الغدد الصماء ، بيولوجيا ج ئية ، كيمياء : قسم الكيمياء الحيوية 

 .م الكتروني ، أورام ، مناعة ، كيمياء حيوية طبية حيوية إكلينيكية ، بيوتكنولوجي تعلي

غدد صماء ، مخ وأعصاب ، قلب وأوعية دموية ، جهاز كلوي ، : قسم وظا ف األعضاء 

 .المناعة 

 نساء /رجال 

 كلية طب األسنان 

 أستاذ

 أستاذ مشارك 

 أستاذ مساعد

 .األطفا  تقويم األسنان  ، طب أسنان   :قسم طب األسنان واألطفال والتقويم 

 .جراحة الفم الوجه و الفكين  :قسم جراحة الفم و الوجه و الفكين 

أمراض لثة ، وقاية اسنان ،  :قسم طب األنسجة المحيطة باألسنان وصحة أسنان المجتمع 

 .صحة مجتمم 

 .التعليم الطبي لألسنان  :قسم التعليم الطبي لألسنان 

 .ستعاضة ثابته استعاضة متحركة ، ا :قسم االستعاضة السنية 

 .عالج تحفظي ، عالج الجذور ، خواص مواد االسنان  :قسم رص ح األسنان 

طب الفم ، تشخيص أمراض الفم ، أ،عة فم ،  :قسم علوم التشخيص وبيولوجيا الفم 

 .بيولوجيا الفم  

 نساء /رجال 

 كلية الصيدلة   

 أستاذ

 أستاذ مشارك 

 أستاذ مساعد

  .صيدالنيات، أحياء دقيقة   :قسم الصيدالنياد 

 .صيدلة سريرية ، زمالة في الصيدلة السريرية   :قسم الصيدلة السريرية 

 .علم األدوية ، سموم  :قسم علم األدوية 

 .الكيمياء الدوائية ،الكيمياء التحليلية :قسم الكيمياء الصيدالنية 

 .علم العقاقير :قسم علم العقاقير 

 نساء /رجال 

 كلية التمريض 
 أستاذ مشارك

 أستاذ مساعد

 .صحة مجتمم  :قسم الرعاية التمريضية 

 .ريض باطني وجراحي متمريض صحة مجتمم ، ت :قسم امريض باطني وجراحي 

 .إدارة تمريض  :قسم ردارة التمريض 

 .تمريض حديثي الوالدة  :قسم امريض الوالدة وحديثي الوالدة 

 نساء

 كلية العلوم الطبية التطبيقية 

 

 أستاذ

 أستاذ مشارك 

 أستاذ مساعد

تأهيل الجهاز العصبي ، تأهيل العظام ،  تأهيل قلب وصدر ،  :قسم علوم التأهيل الطبي 

تأهيل أطفا ، تأهيل الحروق والتجميل، تأهيل النساء و التوليد،  عالج طبيعي عام ، عالج 

لسمعية ، علم اضطرابات النطق والسمم ، علم السمعيات زراعة القوقعة والمعينات ا

 .السمعيات فحص التوازن ، فحص االطفا  ، تأهيل اضطرابات التخاطب واللغة 

الموجات فوق الصوتية ، الطب النووي ،  ( :اال عة التشخيصية ) قسم العلوم التشخيصية 

الرنين المغناطيسي ، األ،عة المقطعية ، التصوير الطبي ، الفي ياء الطبية ، األ،عة السينينة 

. 

علم الفيروسات ، علم الطفيليات ، علم البيكتيريا ، علم   : علوم المختبراد االكلينيكية قسم 

 .المناعة ، كيمياء حيوية ، تشريح 

 نساء /رجال 
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 كلية المجتمع 
 أستاذ مشارك

 أستاذ مساعد

إدارة موارد بشرية ، االقتصاد ، تسويق ، إحصاء تطبيقي ،  :قسم العلوم اإلدارية واقنيااها 

 .محاسبة مالية ، نظم المعلومات المحاسبية سلوك تنظيمي ، 

علوم البيانات، الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة ، الرؤية بالحاسب :قسم نمم المعلوماد 

  ، تكنولوجيا المعلومات ، التنقيب عن البيانات ، بحوث عمليات

 .رياضيات ، لغة إنجلي ية دراسات إسالمية ، لغة عربية ،  :قسم المقرراد العامة 

 نساء

 كلية االقتصاد المنزلي للبناد 
 أستاذ مساعد

 أستاذ مشارك  

 .المالبس والنسيج ، لغة إنجلي ية ، حاسب آلي  :قسم اصميم األزياء 

كيمياء حيوية في علوم ،  إدارة من   والمؤسسات ، كيمياء عضوية :  قسم اقتصاد منزلي 

أطعمة ، التربية الفنية واال،غا  الفنية ، تربية فنية طباعة ال راعة ، تغذية وعلوم 

  .منسوجات ، علوم وتكنولوجيا االغذية ، علوم تكنولوجيا 

 نساء

وحدة اعليم اللغة العربية لغير 

 الناطقين بها بأبها 

 أستاذ مشارك

 أستاذ مساعد

 .علم اللغة العربية التطبيقي 

 
 رجال

 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 بخميس مشيط

 

 أستاذ

 أستاذ مشارك 

 أستاذ مساعد

تقويم الفك واالسنان  ، تشريح الفم واالسنان ، تركيبات االسنان :  قسم اقنية األسنان 

الكاملة والتجميلية ، تركيبات االسنان الج ئية المتحركة ، صناعة االجه ة التعويضية ، 

 .زراعة االسنان ، خواص مواد طب االسنان 

 رجال 

صحة بيئة ، سالمة غذاء ، صحة عامة ، وبائيات ، طب مجتمم  :قسم الصحة العامة 

والطب الوقائي ، أحصاء حيوي تطبيقي ، تمريض صحة مجتمم ، طب مجتمم ، صحة 

 .بيئية واالمراض المعدية ، مكافحة النواقل 

 .تخدير وعناية مرك ة    :قسم اقنية التخدير والعملياد 

 التشريح ، وظائف األعضاء ، :الساسية قسم العلوم الطبية ا

 .علم األدوية ، أحياء دقيقة 

 نساء /رجال 

 كلية التمريض بخميس مشيط

 أستاذ

 أستاذ مشارك 

 أستاذ مساعد

صاء تطبيقي ، إدارة موارد بشرية ، االقتصاد ، تسويق ، إح :قسم العلوم اإلدارية واقنيااها 

 .المعلومات المحاسبية محاسبة مالية ، نظم سلوك تنظيمي ، 

  تمريض صحة المجتمم والصحة ، إدارة تمريض :قسم علوم التمريض 

 نساء /رجال 

 كلية المجتمع بخميس مشيط

 أستاذ 

 أستاذ مشارك

 أستاذ مساعد

 إدارة موارد بشرية ، االقتصاد ، تسويق ، إحصاء تطبيقي ، :قسم العلوم اإلدارية واقنيااها 

 .مالية ، نظم المعلومات المحاسبية محاسبة سلوك تنظيمي ، 

علوم البيانات، الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة ، الرؤية بالحاسب :قسم نمم المعلوماد 

 .، تكنولوجيا المعلومات ، التنقيب عن البيانات ، بحوث عمليات 

 .دراسات إسالمية ، لغة عربية ، لغة إنجلي ية ، رياضيات  :قسم المقرراد العامة 

 نساء /رجال 

كلية العلوم واآلداب للبناد 

 بخميس مشيط

 أستاذ مشارك

 أستاذ مساعد

علوم الحاسب ، قواعد البيانات ، هندسة البرمجيات ، نظم التشغيل،  :قسم علوم الحاسب 

 .معالجة الصور، ،بكات

 .أدب ، لغويات ، لغويات تطبيقية ، ترجمة  :اللغة اإلنجليزية قسم 

، تحليل وتصميم النظم ، نظم إدارة قواعد  نظم المعلومات الحاسوبية :المعلوماد قسم نمم 

البيانات ، النمذجة التنظيمية ، أمن نظم المعلومات ، مخازن ومناجم البيانات ، النظم 

  .المؤسسية

 .دراسات إسالمية، فقه، عقيدة، تفسير، علوم قرآن  :قسم دراساد رس مية 

 .لم اللغة ، بالغة ، أدب ، نحو وصرف ع :قسم اللغة العربية 

 نساء
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كلية العلوم واآلداب للبناد بأحد 

 ر يدة

 أستاذ مشارك

 أستاذ مساعد

 .رياضيات بحته ، إحصاء  :قسم الرياضياد 

 .علوم الحاسب ، تقنية المعلومات ، الهندسة وعلوم الحاسب :قسم علوم الحاسب 

تطبيقية ، أدب إنجلي ي ، الفلسفة في اللغة ترجمة ، لغويات  :قسم اللغة االنجليزية 

 .االنجلي ية 

 نساء

 كلية العلوم واآلداب بسراة عبيده
 أستاذ مشارك

 أستاذ مساعد

 .الكترونياتت الحاسب ، ،بكا تقنية معلومات  ، هندسة برمجيات ، :قسم علوم الحاسب 

 .، إدارة عامة ، موارد بشرية ، تسويق  إدارة مالية :قسم ادارة أعمال

 .نحو وصرف ، أدب مدخل االعالم واالتصا  ،  :قسم اللغة عربية

 .مية ، عقيدة ، فقه ، أصو  فقه ، قرآن وعلومه ثقافة إسال :قسم الدراساد اس مية

 .كيمياء عضوية  :قسم الكيمياء 

 نساء /رجال 

 رجال  . أدب انجلي ي ، لغويات ، لغويات تطبيقية ، ترجمة  :قسم اللغة اإلنجليزية 

كلية العلوم واآلداب ظهران 

 الجنوب

 أستاذ مشارك

 أستاذ مساعد

 .لعقيدة ، الفقه ، أصو  الفقه ، حديث ، تفسير ا :قسم الدراساد االس مية 

 .نحو وصرف ، علم اللغة ، أدب  :قسم اللغة العربية 

 .األدب االنجلي ي ، اللغويات التطبيقية ، الترجمة  :قسم اللغة االنجليزية 

 .نبات ، حيوان  :قسم االحياء 

 .جوامد ، نظرية  :قسم الفيزياء 

 نساء

 رجال .إدارة اعما  ، تسويق ، محاسبة ، موارد بشرية ، القانون  :قسم ردارة االعمال 

 كلية العلوم واآلداب بتنومة
 أستاذ مشارك

 أستاذ مساعد

 .لغة انجلي ية ، ترجمة  :اللغة اإلنجليزية قسم 

 .علوم الحاسب  :قسم الحاسب اآللي  

 .عربية  هندسة تفاضلية ، رياضيات ، ثقافة إسالمية ، في ياء ، لغة :قسم المقرراد العامة 

 نساء /رجال 
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