
 هـ1439الإعلان عنها لمسابقة عام الوظائف الشاغرة الُمراد 
 رجال

 3من  1الصفحة 

 

 املؤهالت املطلوبة املرتبة مسمى الوظيفة م
 ( سنوات يف جمال عمل الوظيفة 4درجة الدكتوراة ختصص إدارة اعمال أو ادارة عامة + خربة )  10 أخصائي شؤون موظفني  1

 10 جيولوجي  2
 ( سنوات يف جمال عمل الوظيفة 4درجة الدكتوراة ختصص جيولوجيا + خربة ) 

 ( سنوات يف جمال عمل الوظيفة 8جيولوجيا + خربة ) أو درجة املاجستري ختصص 
 ( سنوات يف جمال عمل الوظيفة 12أو درجة البكالوريوس ختصص جيولوجيا + خربة ) 

 ( سنة يف جمال عمل الوظيفة 12+ خربة ) يف التخصصات النظريةالدرجة اجلامعية  9 انسخ آلة  3

 9 مساعد إداري  4
 سنوات يف جمال عمل الوظيفة (4) أعمال +خربه التقل عنماجستري إدارة عامة أو إدارة 

 ( يف جمال عمل الوظيفة12أو بكالوريوس إدارة أعمال +خربة التقل عن )

 9 مرتجم لغة إشارة  5

( سنوات يف جمال عمل  4درجة املاجستري ختصص تربية خاصة )مسار عوق مسعي( + خربة ) 
 الوظيفة

( سنوات يف جمال  12خاصة )مسار عوق مسعي( + خربة ) أو درجة البكالوريوس ختصص تربية 
 عمل الوظيفة

 8 مرتجم لغة إشارة  6
 درجة املاجستري ختصص تربية خاصة )مسار عوق مسعي(
( سنوات يف جمال  8أو درجة البكالوريوس ختصص تربية خاصة )مسار عوق مسعي( + خربة ) 

 عمل الوظيفة
 8 مهندس كهرابئي  7

 هندسة كهرابئية درجة املاجستري ختصص
 ( سنوات يف جمال عمل الوظيفة 4أو درجة البكالوريوس ختصص هندسة كهرابئية  + خربة ) 

 8 مهندس مدين  8
 درجة املاجستري ختصص هندسة مدنية

 ( سنوات يف جمال عمل الوظيفة 4أو درجة البكالوريوس ختصص هندسة مدنية + خربة ) 
 8 مهندس ميكانيكي  9

 ختصص هندسة ميكانيكيةدرجة املاجستري 
 ( سنوات يف جمال عمل الوظيفة 4أو درجة البكالوريوس ختصص هندسة ميكانيكية + خربة ) 

 7 مرتجم لغة إشارة  10
( سنوات يف جمال عمل  4درجة البكالوريوس ختصص تربية خاصة )مسار عوق مسعي(  + خربة ) 

 الوظيفة
 تقنية هندسة كهرابئيةدرجة البكالوريوس ختصص  7 تقين هندسة كهرابئية  11

 درجة البكالوريوس ختصص تقنية هندسة صناعية 7 تقين هندسة صناعية  12

 درجة البكالوريوس ختصص تقنية هندسة مدنية 7 تقين هندسة مدنية  13

ابحث علمي مساعد )تقنية   14
األحياء اجلزيئية والتقنية احليويةدرجة البكالوريوس يف  7 حيوية(  

 ابحث علمي مساعد )علوم  15
 درجة البكالوريوس ختصص علوم الرتبة 7 تربة(

 درجة البكالوريوس ختصص وقاية نبات 7 ابحث زراعي مساعد  16



 هـ1439الإعلان عنها لمسابقة عام الوظائف الشاغرة الُمراد 
 رجال

 3من  2الصفحة 

 

 املؤهالت املطلوبة املرتبة مسمى الوظيفة م
( سنوات يف جمال عمل الوظيفة 4درجة البكالوريوس ختصص تربية رايضية + خربة )  7 مشرف رايضي  17  

 درجة البكالوريوس ختصص كيمياء 7 فين خمترب )كيمياء(  18

 درجة البكالوريوس ختصص كيمياء حيوية 7 )كيمياء حيوية(فين خمترب   19

 درجة البكالوريوس ختصص أحياء دقيقة 7 فين خمترب )أحياء دقيقة(  20

 درجة البكالوريوس ختصص هندسة زراعية 7 مهندس زراعي مساعد  21

 درجة البكالوريوس ختصص هندسة مساحة 7 مهندس مساحة مساعد  22

البكالوريوس ختصص هندسة كيميائيةدرجة  7 مهندس كيميائي مساعد  23  

ابحث علمي مساعد )نظم   24
 درجة البكالوريوس ختصص نظم معلومات جغرافية 6 معلومات جغرافية(

 درجة البكالوريوس ختصص علم اجتماع 6 ابحث اجتماعي مساعد  25

 درجة البكالوريوس ختصص صحافة وعالقات عامة 6 مأمور عالقات عامة  26

 البكالوريوس ختصص تدريب رايضيدرجة  6 مدرب رايضي  27

 درجة البكالوريوس ختصص خدمة اجتماعية 6 مراقب طلبة  28

 6 مصور فوتوغرايف  29
 ( سنوات يف جمال عمل الوظيفة 8الثانوية املهنية يف التصوير الفوتوغرايف+ خربة ) 

(  8+ خربة )  الثانوية العامةال تقل مدتة عن سنة بعد أو برانمج اعدادي يف التصوير الفوتوغرايف 
 سنوات يف جمال عمل الوظيفة

 6 فين دعم مساعد  30
( سنوات يف جمال عمل 4دبلوم كلية التقنية أو مايعادله يف تقنية شبكات احلاسب اآليل + خربة ) 

 الوظيفة
 درجة البكالوريوس ختصص قانون أو أنظمة أو حقوق 6 ابحث قانوين مساعد  31

 املكتبات واملعلومات درجة البكالوريوس يف 6 أمني مكتبة  32

 درجة البكالوريوس يف العلوم السياسية 6 ابحث تطوير اداري مساعد  33

 ( سنوات يف جمال عمل الوظيفة4دبلوم كلية التقنية أو مايعادله يف برجميات احلاسب اآليل+خربة ) 6 مطور برامج مساعد  34



 هـ1439الإعلان عنها لمسابقة عام الوظائف الشاغرة الُمراد 
 رجال

 3من  3الصفحة 

 

 املؤهالت املطلوبة املرتبة مسمى الوظيفة م

 6 مالحظ أعمال جتليد  35
 ( سنوات يف جمال عمل الوظيفة 8الثانوية املهنية يف التجليد + خربة ) 

( سنوات يف  8الثانوية العامة + خربة ) ال تقل مدتة عن سنة بعد أو برانمج اعدادي يف التجليد 
 جمال عمل الوظيفة

 درجة البكالوريوس يف احملاسبة أو اإلدارة املالية 6 حماسب مساعد  36

 5 مأمور عهدة  37
( سنوات يف جمال 4إدارة حركة مواد + خربة ) الثانوية التجارية ختصص حماسبة ومسك دفاتر أو

 عمل الوظيفة
 سنوات يف جمال عمل الوظيفة 4الثانوية العامة مع القدرة +خدمة  5 مراقب أمن وسالمة  38

 5 مرتجم لغة إشارة  39
سنوات خربة يف  4الثانوية العامة + برانمج اعدادي التقل مدته عن سنة يف الرتمجة بلغة االشارة +

 الوظيفةجمال عمل 
  ))تقنية كهرابء السياراتأو مايعادله يف التقنية كلية دبلوم   5 كهرابئي )سيارات(  40

 ) السيارات ميكانيكا)تقنية يف  أو مايعادله التقنيةكلية دبلوم   5 ميكانيكي )سيارات(  41

 أو التشييد أو االنشاءات املعماريةأو مايعادله يف التقنية التقنية كلية دبلوم   5 مراقب إنشاءات  42

 يف اإلدارة املكتبية أو مايعادله التقنيةكلية دبلوم   5 مسجل معلومات  43

 برانمج اعدادي ال تقل مدته عن سنتني بعد الثانوية يف اخلط والرسم 5 خطاط ورسام )حنت(  44

 الربجمياتدبلوم كلية التقنية أو مايعادله يف تقنية املعلومات أو  5 فين دعم مساعد  45

 5 أمني مستودع  46
 دبلوم كلية التقنية أو مايعادله ختصص ) إدارة مستودعات (

 سنوات يف جمال عمل الوظيفة 4أو املعهد الثانوي التجاري ختصص )ادارة حركة مواد( + خدمة 
 املعهد الثانوي التجاري ختصص )أعمال مكتبية أو عالقات عامة ( 4 مساعد إداري  47

 املعهد الثانوي التجاري ختصص ) أعمال مكتبية أو عالقات عامة ( 4 سكرتري  48

 + برانمج اعدادي ال تقل مدته عن سنة يف جمال عمل الوظيفة الكفاءة املتوسطة 2 مراقب أمن وسالمة  49

 
 

 


