
 

 

 وظائف معيدين لحملة البكالوريوس                                 

 مالحظات الجنس التخصص الكليـــــــة
تثقيف  -صحة عامة )طوراي وإسعاف-عالج تنفسي (طب بشري عام  -تمريض- عالج طبيعي-بصريات العلوم الطبية التطبيقية

 طب وجراحة أسنان –صحة فم وأسنان  –مختبرات طبية  –تغذية طبية  –صحي 

 بنات -بنين
 بنات -بنين 

 

  بنات -بنين  اللغة االنجليزية –لغة عربية  -دراسات إسالمية اآلداب والعلوم اإلنسانية

  بنين صيدلة كلية الصيدلة

 طب وجراحة كلية الطب
 (خريج كلية الطب او كلية العلوم أحياء)تشريح 

 (خريج كلية الطب) مناعة -اجنه - وظائف أعضاء- أنسجة
 (تخصص كيمياء حيوية  او العلوم الطبية او العلوم الصيدلةخريج كلية الطب او )كيمياء حيوية -

 (الصيد لهخريج كلية الطب او ) أدوية
 (دقيقة أحياء–خريج كلية الطب او العلوم الطبية او العلوم )طفيليات 

 (خريج كلية الطب )علم األمراض

 بنين
= 
= 
= 
= 
= 

 

 (هندسة شبكات–هندسة الكترونية  -هندسة حاسبات)هندسة الحاسب االلي  الهندسة كلية

 هندسة كهربائية تحكم –هندسة كهربائية اتصاالت  –هندسة كهربائية الكترونيات  -هندسة كهربائية رقمية 

 )إنشاء المباني –تقنيات البناء  (هندسة معمارية –هندسة معمارية  تاريخ العمارة والفنون 
 )تصميم معماري(هندسة معمارية 

 )ميكانيكا التربة واألساسات –ميكانيكا إنتاج  -قوى(هندسة ميكانيكية 
 )المساحة -إنشاءات –مواد بناء (هندسة مدنية 

 بنين
= 
= 
= 
= 
= 

 

كلية العلوم واآلداب  
 بالمندق

 العقيدة القراءات -الفقه وأصوله–الحديث النبوي –دراسات إسالمية تفسير 
 علم اللغة-األدب –لغة عربية بالغة ونقد 

 علم الميكروبيولجي –علم الوراثة  –علم الخلية  –إحياء علم فسيولوجيا الحيوان 
 كيمياء فيزيائية –كيمياء تحليلية 
 فيزياء الجوامد -فيزياء نووية

 إحصاء –رياضيات تطبيقية  –رياضيات 
 لغة انجليزية

 فنون تطبيقية –فنون جميلة 
 

 بنات –بنين 
 بنات –بنين 
 بنات –بنين 
 بنات –بنين 
 بنات –بنين 
 بنات –بنين 
 بنات -بنين 

 بنات
 

 
 
 



 

 

 إحصاء-رياضيات بحته–رياضيات تطبيقية  كلية العلوم
 إحياء –كيمياء  –فيزياء 

 بنات –بنين 
 بنات –بنين 

 

كلية العلوم واآلداب 
 ببالجرشي

 -التقنية الحيويةأحياء  -أحياء علم حيوان -أحياء نبات
 اللغة االنجليزية

الفقه  –العقيدة والمذاهب المعاصرة  –الحديث وعلومه -التفسير وعلوم القرءان –القرءان والتجويد 
 واصولة

 فيزياء نووية –فيزياء جوامد –فيزياء نظرية 
 إحصائيةإحصاء طرائق –تطبيقية ميكانيكا الموانع  –رياضيات بحته التحليل –رياضيات بحته جبر 

 
 

 بنات –بنين 
 بنات –بنين 
 بنات –بنين 
 بنات –بنين 
 بنات –بنين 
 بنات -بنين 

 

 دراسات إسالمية تربوي أصول تربية إسالمية كلية التربية
 تربوي علم نفس

 تربية خاصة اضطرابات نطق–تربية خاصة صعوبات تعلم 
 تربية فنية نسيج وطباعه

 إشغال ومعادنتربية فنية 
 تربية بدنية العلوم الحيوية والصحية– الحركةتدريب رياضي وعلوم –تربية بدنية العاب جماعية 

 رياضياتاقتصاديات تعليم 
 رياض أطفال

 تربية خاصة  طرق تدريس  -تربية فنية طرق تدريس 
 تربية بدنية طرق تدريس 
 

 بنين وبنات
 بنين

 بنين وبنات
 بنات     

 بنين
 بنين
 بنين
 بنات

 بنات -بنين 
 بنين

 

  بنين وبنات قانون –صحية  إدارة -تسويق -محاسبة -نظم معلومات – أعمال إدارة والمالية اإلداريةكلية العلوم 
 
 

كلية علوم الحاسب وتقنية 
 المعلومات

 (نظم معلومات  –علوم حاسب)     الباحة 
 (علوم حاسب) قسم الحاسب اآللي بالمندق

 ( علوم حاسب )ببالجرشي اآلليقسم الحاسب 
 (علوم حاسب)قسم الحاسب االلي بالمخواة

 بنات –بنين 
 بنات –بنين 
 بنات –بنين 
 بنات -بنين 

 

كلية العلوم واآلداب 
 بالمخواة

 الرياضيات –األحياء –الكيمياء -الفيزياء–اللغة االنجليزية –اللغة العربية –الدراسات اإلسالمية 
 اقتصاد منزلي ألتغذيه

 بنات –بنين 
 بنات

 



 

 

 


