
                                                                                                                                                                                                                  

 

 للسعوديين فقط

 اعالن عن توفر وظائف اكاديمية للجنسين بجامعة الملك سعود
 

 المؤهل المطلوب التخصص مسمى الوظيفة م

 أستاذ مساعد  1
 تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها

 (TESOL, TEFL, TESL, ESL, EFL, ESOL) 
 في التخصص دكتوراه

 أستاذ مساعد  2

على أن  ،(Applied Linguisticsاللغويات التطبيقية )

يكون التخصص الدقيق في تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة 

 ثانية / أجنبية.

 في التخصص دكتوراه

 أستاذ مساعد  3
على أن يكون التخصص الدقيق في تدريس  ،اللغة اإلنجليزية

 اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية / أجنبية.
 في التخصص دكتوراه

 أستاذ مساعد  4

على أن يكون  (،Linguistics)تخصص اللغويات 

التخصص الدقيق في تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية / 

 أجنبية.

 في التخصص دكتوراه

 أستاذ مساعد  5
 علوم الحاسب اآللي 

 )  علوم الحاسب، نظم معلومات ، هندسة برمجيات (
 دكتوراه في التخصص

 

 الشروط الواجب توافرها في المتقدم:

 . أن يكون المتقدم حاصاًل على كل من البكالوريوس والماجستير والدكتوراة من جامعات معترف بها.1

 جدًا. . أال يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد2

 . أن يجتاز المقابالت الشخصية الخاصة بالقسم والعمادة.3

 والماجستير والبكالوريوس ذات صلة وثيقة ببعضها. الدكتوراه . أن تكون دراسة 4

 

 المؤهل المطلوب التخصص مسمى الوظيفة م

 في التخصص دكتوراه رياضيات أستاذ مساعد  1

 في التخصص دكتوراه إحصاء أستاذ مساعد  2

 

 
 الشروط الواجب توافرها في المتقدم:

 من جامعات معترف بها. والدكتوراه. أن يكون المتقدم حاصاًل على كل من البكالوريوس والماجستير 1

 في ذات التخصص. والدكتوراهالبكالوريوس والماجستير . أن تكون دراسة 2

 . أال يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدًا.3

 يجتاز المقابالت الشخصية الخاصة بالقسم والعمادة.. أن 4



                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 المؤهل المطلوب التخصص مسمى الوظيفة م

 مدرس لغة 1

 ,TESOL)تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها 

TEFL, TESL, ESL, EFL, ESOL) 

أن يكون التخصص الدقيق في تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة 

 ثانية / أجنبية.

(، على أن Applied Linguisticsالتطبيقية )اللغويات 

يكون التخصص الدقيق في تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة 

 ثانية / أجنبية

(، على أن يكون Linguisticsتخصص اللغويات )

التخصص الدقيق في تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية / 

 أجنبية.

ماجستير في 

 التخصص

 

 لغة(:شروط التقديم على وظائف )مدرس 

 . أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد جدًا.1

 . أن يكون حاصل على درجة الماجستير بتقدير ال يقل عن جيد جدًا.2

 ( سنة.33. أن ال يتجاوز عمر المتقدم عن )3

 

 (:Pdfالمتطلبات )ترسل على هيئة 

 السيرة الذاتية  . -1

 صورة من الهوية الوطنية . -2

 .)اذا كانت من خارج المملكة، تكون معادلة من وزارة التعليم(صورة من الشهادات  -3

 صورة من السجل االكاديمي . -4

 . )ان وجدت( صورة من شهادات الخبرة -3

 

 hrd@py.ksu.edu.saترسل جميع الطلبات الكترونيًا الى: 

 

mailto:hrd@py.ksu.edu.sa

