
النوعالمؤهلالمقرالتخصص الدقيق/ التخصصالكلية.الوظيفة

ذكردكتوراهمكةعقيدةأستاذ

ذكردكتوراهمكةحديثأستاذ

ذكردكتوراهمكةثقافةأستاذ

ذكردكتوراهمكةقراءاتأستاذ

ذكردكتوراهمكةعقيدةأستاذ مشارك

ذكردكتوراهمكةحديثأستاذ مشارك

ذكردكتوراهمكةثقافةأستاذ مشارك

ذكردكتوراهمكةقراءاتأستاذ مشارك

انثىبكالوريوسمكةقراءاتمعيد

انثىبكالوريوسمكةكتاب وسنة/عقيدة /دعوة وثقافة اسالمية معيد

انثىبكالوريوسمكةقراءاتمعيد

انثىبكالوريوسمكةكتاب وسنة/عقيدة /دعوة وثقافة اسالمية معيد

ذكردكتوراهمكةخدمة فرد/خدمة اجتماعية أستاذ

ذكردكتوراهمكةخدمة جماعة/خدمة اجتماعية أستاذ

ذكردكتوراهمكةالعالقات العامة/ اعالم أستاذ

ذكردكتوراهمكةالعالقات العامة/ اعالمأستاذ

أنثىدكتوراهمكةتنظيم مجتمع/ خدمة اجتماعيةأستاذ مشارك

ذكردكتوراهمكةمجاالت الخدمة االجتماعية/خدمة اجتماعية أستاذ مشارك

انثىدكتوراهمكةعالقات عامة/ اعالم أستاذ مشارك

انثىدكتوراهمكةجغرافيا طبيعية/جغرافيا أستاذ مشارك

أنثى/ذكردكتوراهمكةالتعليم الطبيأستاذ مساعد

أنثى/ذكردكتوراهمكةالتعليم الطبيأستاذ مساعد

أنثى/ذكردكتوراهمكةالتعليم الطبيأستاذ مساعد

أنثى/ذكربكالوريوسمكةتشريح سريريمعيد

أنثى/ذكربكالوريوسمكةالتعليم الطبيمعيد

ذكربكالوريوسمكة(إدارة جودة)طب أسرة /طب المجتمع معيد

ذكربكالوريوسمكةعلم األمراضمعيد

أنثى/ذكربكالوريوسمكةعلم أدوية سريريه/ععلم األدوية والسموممعيد

ذكربكالوريوسمكةجراحة األعصاب/الجراحة معيد

أنثى/ذكربكالوريوسمكةفسيولوجي إكلينيكية- طب بشري معيد

كلية العلوم االجتماعية

كلية الدعوة وأصول الدين

كلية الطب



النوعالمؤهلالمقرالتخصص الدقيق/ التخصصالكلية.الوظيفة

أنثى/ذكربكالوريوسمكةعلم كائنات دقيقة إكلينيكية- طب بشريمعيد

أنثى/ذكربكالوريوسمكةكيمياء حيوية إكلينيكية- طب بشريمعيد

أنثى/ذكربكالوريوسمكةأمراض االعصاب-طب بشري  معيد

أنثى/ذكربكالوريوسمكةجراحة مسالك بولية وكلى- طب بشريمعيد

أنثى/ذكربكالوريوسمكةأمراض االطفال- طب بشريمعيد

أستاذ
الرسومات بالحاسب/ علوم حاسب الى 

دكتوراهمكة
انثى

أستاذ مشارك
هندسة البرمجيات / علوم حاسب الى 

دكتوراهمكة
انثى

أستاذ مساعد
محاسبة 

دكتوراهمكة
انثى

أستاذ مساعد
ذكاء اصطناعي / علوم حاسب الى 

دكتوراهمكة
انثى

محاضر
هندسة حاسب

ماجستيرمكة
انثى

ذكرماجستيرالقنفذةتدريب رياضي/ التربية البدنية محاضر

ذكرماجستيرالقنفذةتحليل مركب/ رياضيات محاضر

ذكرماجستيرالقنفذةحديث/ الدراسات االسالميةمحاضر

أنثىبكالوريوسالقنفذةحديث/ الدراسات االسالميةمعيد

أنثىبكالوريوسالقنفذةقراءات/ الدراسات اإلسالميةمعيد

أنثىبكالوريوسالقنفذةتحليل حقيقي/ الرياضيات معيد

أنثىبكالوريوسالقنفذةلغويات/ اللغة االنجليزية معيد

أنثىبكالوريوسالقنفذةنحو وصرف/ اللغة العربية معيد

أنثىبكالوريوسالقنفذةاقتصاد منزلي/التربية االسرية معيد

ذكربكالوريوسالليثالجبر/ رياضياتمعيد

ذكربكالوريوسالليثفيزياء نظرية/ فيزياءمعيد

ذكربكالوريوسالليثخدمة فرد/خدمة اجتماعية معيد

ذكربكالوريوسالليثعالقات عامة/اعالم معيد

ذكردكتوراهالليثصحافة/   اعالماستاذ

ذكردكتوراهالليثمؤسسات/خدمة اجتماعية استاذ مشارك

ذكردكتوراهالليثأدب لغة انجليزيةاستاذ مشارك

ذكردكتوراهالليثخدمة فرد/خدمة اجتماعية استاذ مساعد

ذكردكتوراهالليثعالقات عامة/اعالم استاذ مساعد

انثىدكتوراهالليثجوامد/ فيزياء استاذ مساعد

انثىدكتوراهالليثنسيج ومالبس/ التربية االسرية استاذ مساعد

الكلية الجامعية بالليث

كلية الجامعية بالجموم

الكلية الجامعية بالقنفذة

كلية الطب
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انثىماجستيرالليثأدب لغة انجليزيةالكلية الجامعية بالليثمحاضر

أنثىبكالوريوسمكةأشعة الفم/ علوم الفم األساسية والسريريه معيد

أنثىبكالوريوسمكةتركيبات ثابتة/جراحة الوجه والفكين وعلوم التشخيصمعيد

ذكربكالوريوسمكةجراحة الفم/جراحة الوجه والفكين وعلوم التشخيصمعيد

ذكربكالوريوسمكةجراحة الفم/جراحة الوجه والفكين وعلوم التشخيص معيد

ذكردكتوراهمكةادارة موارد بشرية/ادارة اعمالأستاذ

ذكردكتوراهمكةمحاسبةأستاذ

ذكردكتوراهمكةادارة مشروعات/ادارة اعمالأستاذ مشارك

ذكردكتوراهمكةادارة فندقيةأستاذ مشارك

ذكردكتوراهمكةمحاسبةأستاذ مساعد

أنثىماجستيرمكةادارة اعمالمحاضر

أنثىماجستيرمكةمحاسبةمحاضر

ذكربكالوريوسمكةادارة اعمالمعيد

ذكربكالوريوسمكةمحاسبةمعيد

ذكربكالوريوسمكةادارة اعمال حج وعمرةمعيد

أنثىبكالوريوسمكةسياحة وفندقة/دراسات فندقية معيد

ذكربكالوريوسمكةسياحة وفندقةمعيد

أنثىدكتوراهمكةقانون عام/ قانوناستاذ مساعد

ذكردكتوراهمكةقانون خاص/ قانوناستاذ مساعد

أنثىبكالوريوسمكةأنظمةمعيد

أنثىبكالوريوسمكةأنظمةمعيد

أنثىبكالوريوسمكةأنظمةمعيد

انثىبكالوريوسمكةأنظمةمعيد

ذكردكتوراهمكةتمريض صحة المجتمع/ تمريضأستاذ مساعد

ذكردكتوراهمكةتمريض باطني وجراحي/ تمريضأستاذ مساعد

ذكربكالوريوسمكةباطني وجراحي/تمريض معيد

ذكربكالوريوسمكةتمريض مجتمع/تمريض معيد

ذكربكالوريوسمكةادارة تمريض/ تمريض معيد

كلية إدارة األعمال

كلية التمريض

كلية طب األسنان

كلية الدراسات القضائية 

واألنظمة
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ذكردكتوراهمكةهندسة ماليةأستاذ

ذكردكتوراهمكةتأمينات عامة/ تامينات أستاذ

ذكردكتوراهمكةتحليل ماليأستاذ مشارك

انثىدكتوراهمكةتأمينات أشخاص/ تامينات أستاذ مشارك

ذكردكتوراهمكةتمويل إسالمي/ تمويلأستاذ مساعد

ذكردكتوراهمكة(تكافل)تأمين إسالمي / تامين أستاذ مساعد

ذكردكتوراهمكةإدارة مخاطر/ تامينأستاذ مساعد

ذكردكتوراهمكةسياسات انتمانية  وخدمات مصرفية/ بنوك ومصارف أستاذ مساعد

أنثىدكتوراهمكةتنمية اقتصادية/ اقتصاد أستاذ مساعد

ذكربكالوريوسمكةتمويلمعيد

ذكربكالوريوسمكةتمويلمعيد

ذكربكالوريوسمكةتأمينمعيد

ذكربكالوريوسمكةبنوك ومصارفمعيد

ذكرماجستيرأضمتحليل حقيقي/ رياضيات محاضر

ذكرماجستيرأضمنحو وصرف/ لغة عربية محاضر

ذكربكالوريوسأضمرياضيات عامة/ رياضيات معيد

ذكربكالوريوسأضمرياضيات عامة/ رياضيات معيد

ذكربكالوريوسأضملغة عربيةمعيد

ذكربكالوريوسأضملغة عربيةمعيد

انثىدكتوراهمكة رياض اطفالاستاذ مساعد

انثى/ذكردكتوراهمكة قياس وتقويم - علم نفساستاذ مساعد

انثىدكتوراهمكة مناهج وطرق التدريس لغة انجليزية استاذ مساعد

ذكردكتوراهمكة مناهج وطرق تدريس اجتماعيات استاذ مساعد

كلية التربية 

الكلية الجامعية بأضم

كلية العلوم االقتصادية 

والمالية اإلسالمية

كلية العلوم االقتصادية 

والمالية اإلسالمية


