
فةم سمـسـمــــــى الوظ وط شغلهاالج

ــ أن يكون حاصال على شهادة البكالوريوس في ( إدارة األعمال، إدارة عامة، إدارة الموارد بشرية).

ــ أن يكون لديه القدرة واإللمام باستخدام الحاسب اآللي

ــ أن يكون لديه القدرة على التحدث باللغة اإلنجليزية بشكل جيد

ــ أن يكون حاصال على شهادة بكالوريوس (إدارة اعمال ،إدارة عامة،إدارة موارد بشرية)

ــ ان يكون حاصال على شهادة الدبلوم في تخصص ( إدارة مكتبية )

ــ أن يكون لديه القدرة وااللمام باستخدام الحاسب اآللي

ــ أن يكون لديه القدرة على التحدث باللغة اإلنجليزية بشكل جيد

وس  تخصص الحاسب اآل  الور كون حاصال ع  ــ أن 

ة  نفس هذا المجال ة خ فضل من لد ــ 

ــ أن يكون حاصال على شهادة البكالوريوس في ( المحاسبة ، إدارة مالية )

ــ أن يكون لديه القدرة واإللمام باستخدام الحاسب االلي

ـ يفضل من لديه خبرة ال تقل عن سنتين في مجال العمل

ــ بكالوريوس تخصص ( محاسبة - إدارة مالية )

ــ أن يكون لديه خبرة ال تقل عن اربع سنوات في مجال العمل

ــ بكالوريوس تخصص ( المحاسبة ، ادارة اعمال ، ادارة عامة )

ــ أن يكون لديه القدرة وااللمام باستخدام الحاسب اآللي

ــ أن يكون حاصال على شهادة البكالوريوس او شهادة دبلوم في السكرتارية

ــ أن يكون لديه القدرة على النسخ بشكل ممتاز

ــ أن يكون لديه القدرة واإللمام باستخدام الحاسب اآللي

ــ أن يكون حاصال على شهادة البكالوريوس او شهادة دبلوم في الحاسب اآللي

 - القدره على ادخال البيانات وتسجيل المعلومات

ــ أن يكون لديه القدرة واإللمام باستخدام الحاسب اآللي

ــ بكالوريوس تخصص : حاسب آلي ، علوم الحاسب اآللي ، برمجيات الحاسب اآللي ، علوم الحاسب اآللي ونظم معلومات .

أن يكون لدية خبره سنتين في تطوير البرامج واألنظمة

ذكر/أن  ناسخ آلة 7

ذكر  مدخل بيانات 8

مساعد اداري ذكر / ان 1

بيان الوظائف المطلوب اإلعالن عنها عقود بجامعة الملك فيصل

ذكرسكرتير2

ذكر / ان أخصائي قبول وتسجيل مساعد 3

ذكر محاسب 4

ات ان مدقق حسا 5

امين مستودع ذكر6

ذكرمطور برامج9



فةم سمـسـمــــــى الوظ وط شغلهاالج

ــ بكالوريوس تخصص : حاسب آلي ، دعم فني ، الشبكات وأنظمة االتصاالت .

ــ أن يكون لدية خبرة ال تقل عن سنتين في مجال العمل

ــ بكالوريوس تخصص ( علم نفس ، خدمة اجتماعية )

- وجود قدرة على كتابة التقارير والمحاضر واألعمال المكتبية

ــ يفضل أن يكون لدية خبرة ال تقل عن سنتين في مجال العمل.

ــ دبلوم سنتين فأكثر بعد الثانوية في السكرتارية طبية باإلضافة الى توفر شهادة تصنيف مهني وبطاقة تسجيل مهني سارية المفعول من ذكر / ان سكرت ط 12
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

ض13 ــ بكالوريوس تمريض باإلضافة الى توفر شهادة تصنيف مهني وبطاقة تسجيل مهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات ذكر / ان أخصا تم
الصحية .

ة14 ــ بكالوريوس تخصص : أجهزة طبية ، ( تقنية هندسة ميكانيكية تخصص أجهزة طبية )ذكر / ان أخصا أجهزة طب

ة15 ة صح ــ دبلوم سنتين فأكثر بعد الثانوية في السجالت الطبية باإلضافة الى توفر شهادة تصنيف مهني وبطاقة تسجيل مهني سارية المفعول من ذكر / ان أخصا معلومات
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

ة مساعد16 ــ بكالوريوس تخصص : غذاء وتغذية .ذكر / ان أخصا تغذ

ــ بكالوريوس تخصص : صحة عامة ، علوم طبية ( تثقيف وتعليم صحي أو تغذية )ذكر / ان أخصا صحة عامة مساعد17

و 18 ــ الثانوية العامة مع القدرة .ذكرمصور تلف

ــ بكالوريوس تخصص : اإلنتاج الجرافيكي ، التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية ، الجرافيك والوسائط المتعددة .ذكرف مونتاج19

ــ بكالوريوس تقنية كهربائية ( القوى واآلالت الكهربائية )  .ذكرف صوت20

ج21 ــ بكالوريوس : اخراج ، اإلخراج والتصميم .ذكرمخ

ــ الثانوية العامة.ذكرمراسل22

انة)23 ذكرمدير  (ص
ــ بكالوريوس في هندسة الميكانيكا، هندسة الكهرباء، هندسة بناء خبرة ال تقل عن 12 سنة  - ماجستير في هندسة الميكانيكا، هندسة 

الكهرباء، هندسة بناء خبرة ال تقل عن 8 سنوات   - يجد اللغة اإلنجليزية تحدثا وكتابة - يفضل حصوله على شهادة fmb إدارة المرافق 
اإلحترافية   - معرفة في ادارة الصيانة والمرافق الحكومية

ة:          م  أحد التخصصات التال ل وزارة التعل ف بها من ق كون حاصال ع الماجست من جامعة مع ــ أن 
(TESOL)- لغات أخرى ة للمتحدث  س اللغة اإلنجل تدر

(TESL) -ة لغة ثان ة  س اللغة اإلنجل تدر
(TEAP- ة م اد ة (لألغراض األ س اللغة اإلنجل تدر

(TESP- لألغراض الخاصة) ة س اللغة اإلنجل تدر
 (ACADEMIC IELTS) -ة ار اللغة اإلنجل كون المتقدم حاصال ع درجة 7 أو أ  نظام اخت أن 

ذكر محا  24

ذكرمراقب اسكان 11

ذكر / ان ف دعم10


