
 المعلن عنهاالشاغرة الوظائف األكاديمية قائمة 

 

 النوع المؤهل المقر التخصص/ التخصص الدقيق الكلية. الوظيفة

 أستاذ

 كلية الدعوة وأصول الدين

 ذكر دكتوراه مكة عقيدة

 ذكر دكتوراه مكة حديث أستاذ

 ذكر دكتوراه مكة ثقافة أستاذ

 ذكر دكتوراه مكة قراءات أستاذ

أستاذ 

 مشارك
 ذكر دكتوراه مكة عقيدة

أستاذ 

 مشارك
 ذكر دكتوراه مكة حديث

أستاذ 

 مشارك
 ذكر دكتوراه مكة ثقافة

أستاذ 

 مشارك
 ذكر دكتوراه مكة قراءات

 انثى بكالوريوس مكة قراءات معيد

 انثى بكالوريوس مكة دعوة وثقافة اسالمية /عقيدة /كتاب وسنة معيد

 انثى بكالوريوس مكة قراءات معيد

 انثى بكالوريوس مكة دعوة وثقافة اسالمية /عقيدة /كتاب وسنة معيد

 أستاذ

 كلية العلوم االجتماعية

 ذكر دكتوراه مكة خدمة اجتماعية /خدمة فرد

 ذكر دكتوراه مكة خدمة اجتماعية /خدمة جماعة أستاذ

 ذكر دكتوراه مكة اعالم / العالقات العامة أستاذ

 ذكر دكتوراه مكة اعالم/ العالقات العامة أستاذ

أستاذ 

 مشارك
 أنثى دكتوراه مكة خدمة اجتماعية/ تنظيم مجتمع

أستاذ 

 مشارك
 ذكر دكتوراه مكة خدمة اجتماعية /مجاالت الخدمة االجتماعية

أستاذ 

 مشارك
 انثى دكتوراه مكة اعالم / عالقات عامة

أستاذ 

 مشارك
 انثى دكتوراه مكة جغرافيا /جغرافيا طبيعية

أستاذ 

 مساعد

 كلية الطب

 ذكر/أنثى دكتوراه مكة التعليم الطبي

أستاذ 

 مساعد
 ذكر/أنثى دكتوراه مكة التعليم الطبي

أستاذ 

 مساعد
 ذكر/أنثى دكتوراه مكة التعليم الطبي

 ذكر/أنثى بكالوريوس مكة تشريح سريري معيد

 ذكر/أنثى بكالوريوس مكة التعليم الطبي معيد



 ذكر بكالوريوس مكة طب المجتمع /طب أسرة )إدارة جودة( معيد

 ذكر بكالوريوس مكة علم األمراض معيد

 ذكر/أنثى بكالوريوس مكة ععلم األدوية والسموم/علم أدوية سريريه معيد

 ذكر بكالوريوس مكة الجراحة /جراحة األعصاب معيد

      

 أستاذ

 كلية الجامعية بالجموم

 علوم حاسب الى / الرسومات بالحاسب
 دكتوراه مكة

 انثى

أستاذ 

 علوم حاسب الى / هندسة البرمجيات مشارك
 دكتوراه مكة

 انثى

أستاذ 

 محاسبة مساعد
 دكتوراه مكة

 انثى

أستاذ 

 علوم حاسب الى / ذكاء اصطناعي مساعد
 دكتوراه مكة

 انثى

 محاضر
 هندسة حاسب

 ماجستير مكة
 انثى

 محاضر

 الكلية الجامعية بالقنفذة

 ذكر ماجستير القنفذة التربية البدنية / تدريب رياضي

 ذكر ماجستير القنفذة رياضيات / تحليل مركب محاضر

 ذكر ماجستير القنفذة الدراسات االسالمية/ حديث محاضر

 أنثى بكالوريوس القنفذة الدراسات االسالمية/ حديث معيد

 أنثى بكالوريوس القنفذة اإلسالمية/ قراءاتالدراسات  معيد

 أنثى بكالوريوس القنفذة الرياضيات / تحليل حقيقي معيد

 أنثى بكالوريوس القنفذة اللغة االنجليزية / لغويات معيد

 أنثى بكالوريوس القنفذة اللغة العربية / نحو وصرف معيد

 أنثى بكالوريوس القنفذة التربية االسرية /اقتصاد منزلي معيد

 معيد

 الكلية الجامعية بالليث

 ذكر بكالوريوس الليث رياضيات/ الجبر

 ذكر بكالوريوس الليث فيزياء/ فيزياء نظرية معيد

 ذكر بكالوريوس الليث خدمة اجتماعية /خدمة فرد معيد

 ذكر بكالوريوس الليث اعالم /عالقات عامة معيد

 ذكر دكتوراه الليث اعالم/   صحافة استاذ

استاذ 

 مشارك
 ذكر دكتوراه الليث خدمة اجتماعية /مؤسسات

استاذ 

 مشارك
 ذكر دكتوراه الليث أدب لغة انجليزية

استاذ 

 مساعد
 ذكر دكتوراه الليث خدمة اجتماعية /خدمة فرد

استاذ 

 مساعد
 ذكر دكتوراه الليث اعالم /عالقات عامة



استاذ 

 مساعد
 انثى دكتوراه الليث فيزياء / جوامد

استاذ 

 مساعد
 انثى دكتوراه الليث التربية االسرية / نسيج ومالبس

 انثى ماجستير الليث أدب لغة انجليزية محاضر

 معيد

 كلية طب األسنان

 أنثى بكالوريوس مكة علوم الفم األساسية والسريريه / أشعة الفم

 أنثى بكالوريوس مكة ثابتةجراحة الوجه والفكين وعلوم التشخيص/تركيبات  معيد

 ذكر بكالوريوس مكة جراحة الوجه والفكين وعلوم التشخيص/جراحة الفم معيد

 ذكر بكالوريوس مكة جراحة الوجه والفكين وعلوم التشخيص /جراحة الفم معيد

      

 أستاذ

 كلية إدارة األعمال

 ذكر دكتوراه مكة ادارة اعمال/ادارة موارد بشرية

 ذكر دكتوراه مكة محاسبة أستاذ

أستاذ 

 مشارك
 ذكر دكتوراه مكة ادارة اعمال/ادارة مشروعات

أستاذ 

 مشارك
 ذكر دكتوراه مكة ادارة فندقية

أستاذ 

 مساعد
 ذكر دكتوراه مكة محاسبة

 أنثى ماجستير مكة ادارة اعمال محاضر

 أنثى ماجستير مكة محاسبة محاضر

 ذكر بكالوريوس مكة ادارة اعمال معيد

 ذكر بكالوريوس مكة محاسبة معيد

 ذكر بكالوريوس مكة ادارة اعمال حج وعمرة معيد

 أنثى بكالوريوس مكة دراسات فندقية /سياحة وفندقة معيد

 ذكر بكالوريوس مكة سياحة وفندقة معيد

استاذ 

 مساعد

 كلية الدراسات القضائية واألنظمة

 أنثى دكتوراه مكة قانون/ قانون عام

استاذ 

 مساعد
 ذكر دكتوراه مكة قانون/ قانون خاص

 أنثى بكالوريوس مكة أنظمة معيد

 أنثى بكالوريوس مكة أنظمة معيد

 أنثى بكالوريوس مكة أنظمة معيد

 انثى بكالوريوس مكة أنظمة معيد

أستاذ 

 مساعد
 كلية التمريض

 ذكر دكتوراه مكة تمريض/ تمريض صحة المجتمع

أستاذ 

 مساعد
 ذكر دكتوراه مكة تمريض/ تمريض باطني وجراحي



 أستاذ

كلية العلوم االقتصادية والمالية 

 اإلسالمية

 ذكر دكتوراه مكة هندسة مالية

 ذكر دكتوراه مكة تامينات / تأمينات عامة أستاذ

أستاذ 

 مشارك
 ذكر دكتوراه مكة تحليل مالي

أستاذ 

 مشارك
 انثى دكتوراه مكة / تأمينات أشخاص تامينات

أستاذ 

 مساعد
 ذكر دكتوراه مكة تمويل/ تمويل إسالمي

أستاذ 

 مساعد
 ذكر دكتوراه مكة تامين / تأمين إسالمي )تكافل(

أستاذ 

 مساعد
 ذكر دكتوراه مكة تامين/ إدارة مخاطر

أستاذ 

 مساعد
 ذكر دكتوراه مكة بنوك ومصارف / سياسات انتمانية  وخدمات مصرفية

أستاذ 

 مساعد
 أنثى دكتوراه مكة اقتصاد / تنمية اقتصادية

 ذكر بكالوريوس مكة تمويل معيد

 ذكر بكالوريوس مكة تمويل معيد

      

 معيد
كلية العلوم االقتصادية والمالية 

 اإلسالمية

 ذكر بكالوريوس مكة تأمين

 ذكر بكالوريوس مكة بنوك ومصارف معيد

 محاضر

 الكلية الجامعية بأضم

 ذكر ماجستير أضم رياضيات / تحليل حقيقي

 ذكر ماجستير أضم لغة عربية / نحو وصرف محاضر

 ذكر بكالوريوس أضم رياضيات / رياضيات عامة معيد

 ذكر بكالوريوس أضم رياضيات / رياضيات عامة معيد

 ذكر بكالوريوس أضم لغة عربية معيد

 ذكر بكالوريوس أضم لغة عربية معيد

 

 


