
 

ة نورة بنت عبد الرحمن عن توفر وظائف  ) بنظام التعاقد(                   تعلن جامعة األمير
وفق  للعمل بالجامعة عىل وظيفة )معيد( ،ـه1443لحملة البكالوريوس للعام الجامعي 

 : آلتيةالتخصصات ا
 

 

 القسم الكلية
مسمى التخصص يف وثيقة  التخصص

 ابللغة االجنليزية ابللغة العربية البكالوريوس

ي  طب وجراحة  الطب البشر
Bachelor of 

medicine and 

surgery of  bachelor 

جراحةطب و بكالوريوس:  

 طب األسنان

علوم طب األسنان 

 الوقائية
 المجتمع أسنانصحة 

Community 
Dentistry / Dental 

Public Health 

 -عام: طب أسنان بكالوريوس

 طب وجراحة الفم واألسنان

علوم طب األسنان 

 السريرية
العصب وجذور  الجع

 االسنان 

Endodontic 
dentistry  

علوم طب االسنان 

 األساسية
  Oral medicine طب الفم 

 التمريض
تمريض األمومة 

 والطفولة
 العلوم في التمريض :بكالوريوس    Midwifery Nursing متريض القباةل

الصحة وعلوم 
 التأهيل

التأهيلعلوم   Respiratory care الرعاية التنفسية 
 الرعاية التنفسية  بكالوريوس:

 العالج التنفسيأو

 العلوم

 الفيزياء
 Medical physics فيزياء طبية

 بكالوريوس: الفيزياء

 أو الفيزياء الطبية 
 فيزياء حاسوبية

Computational 

physics 

 Mathematics الرياضيات  العلوم الرياضية
الرياضيات أو العلوم بكالوريوس: 

)مسار بحته أو مسار  الرياضية

 حاسبة وتطبيقية(

 الهندسة

الهندسة الطبية 

 الحيوية
الهندسة الطبية 

 الحيوية

Biomedical 

Engineering 

 -بكالوريوس: هندسة طبية حيوية 
 - هندسة االلكترونيات الطبية الحيوية

تكنولوجيا أو تقنية أجهزة طبية 
 حيوية

 هندسة كهربائية الهندسة الكهربائية
Electrical 

Engineering 
 هندسة كهربائيةبكالوريوس: 

علوم الحاسب 
 والمعلومات

 Artificial Intelligence الذكاء االصطناعي علوم الحاسبات
  -بكالوريوس: الذكاء االصطناعي

 علوم الحاسب

 القانون
 Administrative Law القانون اإلداري القانون العام

 الحقوق-األنظمة-بكالوريوس: القانون
 Litigation قانون المرافعات القانون الخاص

 إدارة االعمال اإلدارة واألعمال
 بكالوريوس: التسويق Marketing التسويق

د رإدارة الموا      

 البشرية
Human Resources 

management 
 د البشريةربكالوريوس: إدارة الموا

  Chinese Language اللغة الصينية اللغة الصينية اللغات

-تخصص اللغة الصينية :بكالوريوس

 الترجمة - وآدابها اللغة الصينية

تدريس اللغة الصينية كلغة  -الصينية

 ثانية أو كلغة أجنبية

 
 التصاميم والفنون

افيكي  التصميم الجر

 والوسائط الرقمية
األبعاد  ثنائي حريكت

 تحريك ثالثي األبعاد

2D Animation 
/3D Animation 

بكالوريوس: التصميم الجرافيكي 

والوسائط الرقمية/الرسوم 

 المتحركة/صناعة األفالم



 

 

 

 

 

 

 

 القسم الكلية
مسمى التخصص يف وثيقة  التخصص

 ابللغة االجنليزية ابللغة العربية البكالوريوس

الخدمة 
 االجتماعية

 خدمة اجتماعية :بكالوريوس Social work اجتماعيةخدمة  

 
 

 
 
 اآلداب

 اللغة العربية
 Media اإلعالم

  مبكالوريوس: إعال
ببرنامج  أو لغة عربية وتكون ملتحقة

  ماجستير إعالم

 اللسانيات الحاسوبية
Computational 

linguistics 

 بكالوريوس: اللسانيات 
ببرنامج تكون ملتحقة أو لغة عربية و

 ماجستير لسانيات حاسوبية

 التاريخ

 االثار والمتاحف
Archeology and 

museums 

 آثار ومتاحف  بكالوريوس:

تكون ملتحقة ببرنامج ماجستير وتاريخ أو 

 في تخصص اآلثار

 Tourism Guidance اإلرشاد السياحي
 سياحي  دبكالوريوس: إرشا

تكون ملتحقة ببرنامج أو تاريخ و

 الماجستير في تخصص إرشاد سياحي

بية  الير
علوم الرياضة 

 البدنية

علوم الرياضة والنشاط 
 نيالبد

 

Physical of Sports 
Sciences 

 

علوم الرياضة والنشاط  :البكالوريوس
 نيالبد

علم مثل:  عالقةأو التخصصات ذات ال

تربية رياضية  –علوم الرياضة -الحركة 

 نيالنشاط البد –التغذية واللياقة البدنية  –

 –اللياقة البدنية  –الرياضية  والتربية
 التدريب الرياضي

 كلية المجتمع

قسم العلوم 

 والدراسات األساسية
 هندسة كهربائية

Electrical 
Engineering 

 الهندسة الكهربائية  بكالوريوس:

علوم الحاسب وتقنية 

 املعلومات
 Cyber security  سيبرانيالاألمن 

تقنية  -السيبراني ناألم بكالوريوس:

 نظم المعلومات -معلومات

 العلوم اإلدارية
 بكالوريوس: التسويق   Marketing تسويق

 إدارة الموارد البشرية
Human Resources 

management د البشريةربكالوريوس: إدارة الموا 

 الضيافة والفندقة
 إدارة فنادق -سياحية  ةبكالوريوس: إدار Tourism السياحة والسفرإدارة 

 إدارة فنادق -سياحية  ةبكالوريوس: إدار Hotel إدارة فنادق

 
 

عمادة خدمة 
والتعليم  المجتمع

 المستمر
قسم العلوم اإلدارية 

 واإلنسانية
  Chinese اللغة الصينية

 Chinese الصينية اللغة بكالوريوس:
Mandarin Language) 

 Chineseوآدابها )اللغة الصينية -
Mandarin Language and 

Literature) 
تدريس اللغة الصينية كلغة ثانية أو كلغة  -

 Teaching Chineseأجنبية 
Mandarin as a Second / Foreign 

Language 
اللغة العربية( -الترجمة )اللغة الصينية-

Translation Chinese Mandarin 
Arabic 

جليزية( اإلناللغة -الترجمة )اللغة الصينية-
Translation Chinese Mandarin 

English 

قسم العلوم 

 التطبيقية

 إدارة األعمال
Business 

Administration 
 واالعمال اإلدارة :بكالوريوس

 قانون :بكالوريوس Law القانون



 

 

 

ي المتقدمات لشغل و  ❖
 
وط العامة الواجب توفرها ف  معيد:  ظيفةالشر

. أن تكون المتقدمة من  -1 ي
 
 العنرص النسائ

 أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.  -2

ف بها.  غير سعوديةجامعة  غير أن تكون حاصلة عىل درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو  -3  معير

ي مرحلة البكالوريوس عن "جيد جدا ". ن أ -4
 
 ال يقل تقديرها العام ف

 ". ن أ -5
ً
ي مواد التخصص عن "جيد جدا

 
 ال يقل تقديرها ف

.  30يتجاوز عمرها  ال ن أ -6
ً
 عاما

 . (وكلية الهندسة ،الصحية باستثناء الكليات)قدمة عىل رأس عمل حكومي ال تكون المتن أ -7

 . (الكليات الصحيةباستثناء )إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيير   -8

ي،كلية الطب )لكل من: ، اجتياز اختبار رخصة الممارسة المهنية السعودية -9  التمريض(.  البشر

ي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية )لكلية  -10
 ،األسنان طبالحصول عىل شهادة التصنيف المهن 

 لصحة وعلوم التأهيل(. اوكلية 

وط أخرى -11 من قبل مجلسي القسم  تحدد  اجتياز االختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية وأي شر

 . والكلية

ية ) -12  ال تقلوأن  "الصالحيةسارية "( STEPأو TOEFL أو IELTS  الحصول عىل شهادة مهارة اللغة اإلنجلير 

 ما هو موضح أدناه: عن  الدرجة

 

ي دول لغتها األم هي  ،)ويستثن  من ذلك اللغة الصينية
 
والحاصالت عىل البكالوريوس من جامعات أجنبية ف

ية، عىل أ (. ن اإلنجلير   ال تكون الدراسة عن بعد أو بنظام التجسير

ي   إذا  -13
 
نامج ماجستير فيجب أن تنطبق عليه ضوابط االبتعاث والتدريب ف  كانت المتقدمة ملتحقة بير

ي 
 
 اإلعالن. الجامعة ويكون التخصص مدرج ف

 :املستندات املطلوب إرفاقها ❖
 . (الصالحيةسارية ) "بطاقة األحوال المدنية"صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة  -1
.  ،)الوثيقة( للبكالوريوس إرفاق صورة المؤهل العلمي  -2  والسجل األكاديمي
حاصلة عليها من خارج  بوزارة التعليم إذا كانت صورة طبق األصل للوثائق من إدارة معادلة الشهادات الجامعية -3

 المملكة. 
 . (باستثناء الكليات الصحية)اختبار القدرات العامة للجامعيير   نتيجة إرفاق -4
وط. إرفاق جميع المستندات المطلوبة  -5 ي الشر

 
 المذكورة ف

ة الذاتية.  -6  السير
ات السابقة )إن وجدت(.  -7  الخير

 

 IELTS TOEFL (IBT) STEP الكلية

 83 60 6 كلية اإلدارة واألعمال

ي  طب -الصيدلة -كلية )الطب البشر
علوم -الصحة وعلوم التأهيل-األسنان

بية(-القانون-الحاسب والمعلومات  الير
5,5 46 69 

 58 35 5 الهندسة( -العلوم-)التمريضكلية 

الخدمة -كلية )التصاميم والفنون
عمادة خدمة -المجتمع-االجتماعية

 (اآلداب -المجتمع والتعليم المستمر
4.5 32        41 



 

 مالحظات هامة للمتقدمات: 

ونية(:  • ي )بوابة التوظيف اإللكير
 
وئ   www.pnu.edu.saالتقديم عن طريق موقع الجامعة اإللكير

ي الحاالت اآلتية:  •
 
 سيتم استبعاد طلب الوظيفة ف

 عدم إرفاق الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة، أو إذا كانت الهوية غير سارية الصالحية.  -1
وط اق أي من المستندات المطلوب إرفاقها عدم إرف -2    . والمذكورة بالشر
وط الوظيفة.  -3  عدم انطباق شر
 عدم صحتها.  اكتمال مراحل التقديم أو  المسجلة وعدمعدم استكمال البيانات  -4
عند التقدم عىل أكير من وظيفة وأكير من كلية )التقدم عىل وظيفة واحد بكلية واحدة  -5

 فقط(. 

ة التقديم، وال يقبل إرفاق أي مستندات بعد يمكن تعديل وتحديث  • البيانات والمستندات أثناء فير
ة المحددة للتقديم عىل الوظائف، عىل أن يتحمل المتقدم مسؤولية صحة البيانات  انتهاء الفير

 المدخلة ومطابقتها للمستندات المطلوبة. 
 

ي  لالستفسارات العامة
 
وئ يد اإللكير  acp@pnu.edu.sa-hrd   يسعدنا تواصلكم مع فريق وحدة التوظيف عىل الير

 8240595/  8243081 / 8243049 / 8243318 / 8243094وأرقام الهاتف: 

ي  لمشاكل التقنيةل
ي  وللدعم الفن 

 
وئ يد اإللكير  pnu.edu.sa@   يسعدنا تواصلكم عىل الير

ورة ( قبل التقديم عىل الوظائف ننوه إىل ض  ي
 
وئ   : االطالع عىل )دليل االستخدام لنظام التوظيف اإللكير

 (. اضغط هنا)
 

 م10/2021/  11الموافق ـه،5/3/1443( تاري    خ ثنير  اال يبدأ التقديم يوم )سيتم فتح الرابط و 
 . م9/11/2021الموافق    ،ـه4/4/1443( تاري    خ   الثالثاءيوم ) دوام وينتهي بنهاية
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