
 

 

 ))التقدمي على وظائف أعضاء هيئة التدريس((

 الشروط:
 -وظائف )مدرس لغة(:شروط التقدمي على  .أ

 أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيدجدًا. .1
 أن يكون حاصل على درجة املاجستري بتقدير ال يقل عن جيد جداً  .2
 .( عاماً 35أن ال يتجاوز عمر املتقدم عن ) .3

 -التقدمي على وظائف )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد(:شروط  .ب
 جامعة معرتف هبا. أن يكون حاصاًل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادهلا من جامعة سعودية أو .1
 أن يكون تقديره العام يف البكالوريوس جيدجداً على األقل. .2
 أن يكون درجة البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه يف نفس التخصص. .3
 أن تكون اجلامعة اليت مت التخرج منها من اجلامعات املوصى هبا يف موقع وزارة التعليم. .4

 -)ابحث(: وظيفةشروط التقدمي على ج. 
 . أن يكون حاصل على املؤهل العلمي يف جمال التخصص.1
 . أن يكون حاصل على تقدير جيدجداً على األقل للمؤهل املطلوب.2
 عشرين سنة، ومل يتجاوز الستني سنة ميالدية.. أن يكون قد أكمل من العمر 3
 . إرفاق شهادة حسن السرية والسلوك.4

 
  



 اجلنس: ذكور                                       كلية / الطب 
 القسم املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة م
 أ.مساعد 1

 أ.مساعد
 التشريح واالجنة

 علم وظائف األعضاء 
 التشريح دكتوراه

 علم وظائف األعضاء
 
 
 

 جلنس : ذكور ا                                                                     التصنيع املتقدممعهد 
 املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة م
 أ.مشارك 1

 أ.مساعد
 االلكرتونيات وعلوم الكمبيوتر

 هندسة امليكاترونكس
 التقنيهعلوم 

 ةهندسة ميكانيكي

 دكتوراه

 
 اجلنس : ذكور                                                                     كلية العلوم الطبية التطبيقية

 القسم املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة م
 أستاذ 1

 أستاذ مشارك
 أستاذ مساعد

 طب العني وجراحته
 النطقعالج اضطراابت 

 البصرايت دكتوراه
 التأهيل الصحي

 

 اجلنس : ذكور                                                                               كلية العلوم
 القسم املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة م
 ستاذأ 1

 شاركأ.م
 أ.مساعد

 رايضيات
 بيولوجيا

 كيمياء حيوية
 رايضيإحصاء 

 كيمياء تطبيقية

 
 دكتوراه

 الرايضيات
 الكيمياء احليوية
 الكيمياء احليوية

 اإلحصاء وحبوث العمليات
 الكيمياء

 
 



 اجلنس : ذكور                                                             علوم األغذية والزراعةكلية 
 القسم املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة م
 أستاذ  1

 أ.مشارك
 أ.مساعد

 علوم تربة
 الرتبة واملياه

 تغذية واقتصاد منزيل
 علم وتقنية التغذية

 الفلسفة يف العلوم الزراعية

 علوم الرتبة دكتوراه
 

 علوم األغذية والتغذية
 

 اإلنتاج احليواين
 
 

 جلنس : ذكور ا                                                                    احلقوق والعلوم السياسيةكلية 
 القسم املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة م
 أستاذ 1

 أ.مشارك 
 أ.مساعد

 الفلسفة يف العلوم السياسية
 القانون املدين
 القانون العام

 العلوم السياسية دكتوراه
 القانون اخلاص
 القانون العام

 
 اجلنس: ذكور                             العمارة والتخطيطكلية / 

 املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة م

 أستاذ 1
 أ.مشارك 
 أ.مساعد

 اهلندسة املعمارية
 عمارة وختطيط املدن اإلسالمية

 دكتوراه

 
 

  



 
  اانثاجلنس:                             العمارة والتخطيطكلية / 

 املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة م

 أستاذ 1
 أ.مشارك 
 أ.مساعد

 العمارة املستدامة
 اإلسكان

 استخدام احلاسب يف العمارة
 التصميم الداخلي

 العمارة والتصميم املعماري
 عمارة البيئة 

 التصميم العمراين
 العمارة والتخطيط العمراين

 دكتوراه

 
 

 جلنس : ذكور ا                                                                    علوم احلاسب واملعلومات /كلية
 القسم املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة م
 أ.مساعد 1

 أ.مساعد
 نظم معلومات
 الكرتونيات

 هندسة الربجميات دكتوراه
 هندسة احلاسبات

 

  



 
 

 اجلنس: ذكور                 وضعاف السمعبرانمج التعليم العايل للطالب والطالبات الصم 
 املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة م

 أ.مساعد 1
 

  دراسات وتعليم الصم
 

 دكتوراه

 
 

 جلنس: ذكور ا                                                              كلية / السياحة واآلاثر
 القسم املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة م

 أ.مساعد 1
 

حي الفلسفة يف السياحة اإلرشاد السيا
 والفندقة

 إرشاد سياحي
 الرتاث

 احيإدارة موارد الرتاث و اإلرشاد السي دكتوراه

 
 
 
 
 

  اانثجلنس: ا                                                              كلية / السياحة واآلاثر
 القسم املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة م

 أ.مساعد 1
 

 إرشاد سياحي
 الرتاث

 احيإدارة موارد الرتاث و اإلرشاد السي دكتوراه

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جلنس : ذكور ا                                                           إدارة االعمال التطبيقية ابملزامحية /كلية
 القسم املطلوباملؤهل  التخصص مسمى الوظيفة م
 أستاذ 1

 أ.مشارك
 أ.مساعد

 إدارة العمليات
 إدارة اسرتاتيجية

 رايدة أعمال
 املوارد البشرية

 السلوك التنظيمي
 احملاسبة املتوسطة
 حماسبة التكاليف 
 احملاسبة اإلدارية 

 إدارة مالية 
 األسواق املالية والتمويل

 إدارة التوزيع
 التسويق االلكرتوين

 نظم املعلومات اإلدارية 
 االقتصاد الكلي
 االقتصاد املايل

 حتليل كمي
 حتليل كمي تطبيقي

 إدارة اإلعمال التطبيقية دكتوراه

 

  



 

 

 

 

 

  وإانث جلنس : ذكورا                                                                               اآلداب /كلية
 القسم املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة م
 أستاذ 1

 مشاركأ.
 

 االدب اإلجنليزي
 األدب األمريكي

 النقد األديب

 اللغة اإلجنليزية وآداهبا دكتوراه

 

 

 جلنس : ذكور ا                                                           علوم الرايضة والنشاط البدين / كلية
 القسم املطلوباملؤهل  التخصص مسمى الوظيفة م
 أستاذ  1

 أ.مشارك
 ترويح رايضي

 اإلدارة الرايضية والرتوحيية
 الرتبية البدنية دكتوراه

 اإلدارة الرايضية والرتوحيية
 

 

 

  اانثجلنس : ا                                                           علوم الرايضة والنشاط البدين / كلية
 القسم املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة م
  اإلدارة الرايضية والرتوحيية أ.مساعد 1

 فسيولوجيا اجلهد البدين
 يامليكانيكا احليوية والسلوك احلرك

 الرتبية البدنية

  اإلدارة الرايضية والرتوحيية دكتوراه
 فسيولوجيا اجلهد البدين

 امليكانيكا احليوية والسلوك احلركي
 الرتبية البدنية

 

 
 
 
 



 
 
 

 جلنس : ذكور ا                                                                             اللغات والرتمجة / كلية
 القسم املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة م
 اللغات احلديثة والرتمجة ستريماج لغة صينية مدرس لغة 1

 

 
  اجلنس : ذكور                      املؤشرات احليوية هلشاشة العظامكرسي األمري متعب بن عبدهللا ألحباث 

 املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة م
 بكالوريوس العلوم يف الكيمياء احليوية ابحث 1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اجلنس : ذكور                                                                              اللغات والرتمجة / كلية
 الربانمج القسم املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة م
 أستاذ 1

 
اللغوايت تعليم اللغة لغري 

 الناطقني هبا والرتمجة
 اللغة اإلسبانية اللغات احلديثة والرتمجة دكتوراة

 اللغة الروسية
 اللغة األملانية
 اللغة العربية

 اللغة الفارسية
 اللغة الصينية

 
اللغوايت تعليم اللغة لغري  أ.مشارك 2

 الناطقني هبا والرتمجة
 اللغة اإلسبانية اللغات احلديثة والرتمجة دكتوراة

 اللغة الرتكية
 اللغة الروسية
 اللغة األملانية
 اللغة العربية

 اللغة الفارسية
 اللغة الياابنية
 اللغة الصينية

 
اللغة لغري اللغوايت تعليم  أ.مساعد 3

 الناطقني هبا والرتمجة
  اللغات احلديثة والرتمجة دكتوراة

 اللغة اإلسبانية
 اللغة الرتكية
 اللغة الروسية
 اللغة األملانية
 اللغة الفارسية
 اللغة الياابنية
 اللغة الفارسية
 اللغة الياابنية
 اللغة الصينية

 
 



 
 

 جلنس : ذكور ا                                                                             اللغات والرتمجة / كلية
 الربانمج القسم املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة م
 أستاذ 1

 أ.مشارك
 أ.مساعد

 الرتمجة واللغوايت
 الرتمجة واللغوايت
 صوتيات وصواته

اللسانيات النظرية )خربة يف 
 اللسانيات القضائية(جمال 

 اللغة اإلجنليزية والرتمجة دكتوراة
 اللغة الفرنسية والرتمجة

 اللسانيات
 اللسانيات

 اللغة اإلجنليزية
 اللغة الفرنسية
 اللسانيات
 اللسانيات

 

 

 

  إانثجلنس : ا                                                                             اللغات والرتمجة / كلية
 الربانمج القسم املؤهل املطلوب التخصص مسمى الوظيفة م
 أستاذ 1

 أ.مشارك
 أ.مساعد

اللغوايت تعليم اللغة لغري 
 الناطقني هبا والرتمجة
 الرتمجة واللغوايت
 الرتمجة واللغوايت
 صوتيات وصواته

 والرتمجة احلديثةاللغة  دكتوراة
 اللغة اإلجنليزية والرتمجة

 الفرنسية والرتمجةاللغة 
 اللسانيات

 اللغة الصينية
 اللغة اإلجنليزية
 اللغة الفرنسية
 اللسانيات

 


