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مسمى 
 القسم  الكلية  الوظيفة

مسمى التخصص في  التخصص
 باللغة اإلنجليزية باللغة العربية الوثيقة

 محاضر

 التطبيقية

برامج علوم الحاسب 

 وتقنية املعلومات

 multimedia design الوسائط املتعددةتصميم 

 ماجستير في:

 - العلوم في الوسائط المتعددة
تصميم الوسائط -وسائط متعددة 

-نظم الوسائط الرقمية -المتعددة
التصميم -الجرافيك والتصميم 

الوسائط المتعددة -والوسائط الرقمية
 والرسوم المتحركة

 software engineering هندسة برمجيات

 :يماجستير ف

العلوم في - هندسة البرمجيات
علوم الحاسب -هندسة البرمجيات
علوم الحاسب - وهندسة البرمجيات

 هندسة البرمجيات /

 information technology تقنية املعلومات

 ماجستير في: 

في تقنية  العلوم- تقنية المعلومات
-إدارة تقنية المعلومات -المعلومات

 العلوم في ادارة تقنية المعلومات 

 برامج العلوم اإلدارية

 Marketing سويقت
 ماجستير في:

التسويق -التسويق الرقمي-التسويق
 التسويق االستراتيجي-اإللكتروني

 Accounting املحاسبة
 ماجستير في:

-المحاسبة المهنية-المحاسبة
 المحاسبة والتدقيق

 Business administration إدارة أعمال
 ماجستير في:

 األعمال-إدارة األعمال

 التأمين وإدارة املخاطر
Insurance and risk 

management 

 ماجستير في:

-التأمين وتحليل الخطر -التأمين

 إدارة املخاطر-التأمين وإدارة الخطر

 Banking and Finance اإلدارة املالية واملصرفية

 ماجستير في:

العلوم املالية -إدارة البنوك

-الخدمات املصرفية-واملصرفية

البنوك الدولية -املالية واملصارف

 واألوراق املالية

برامج العلوم 

والدراسات 

األساسية/الضيافة 

 والفندقة

 Hospitality Management إدارة الضيافة
 ماجستير في:

الفندقة -إدارة الفندقة -إدارة الضيافة

 الضيافة والفندقة-والسياحة

 Tourism Management إدارة السياحة

 ماجستير في:

-والتراثة السياح -إدارة السياحة

السياحة -الدراسات السياحية 

 االرشاد السياحي-والفندقة

 Culinary Art فن الطهي
 ماجستير في:

 فن الطهي

 أكاديمية                                             تعلن جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن عن توفر وظائف
 (بنظام العقود) "محاضر، ومعيد"لحملة )الماجستير، والبكالوريوس( للعمل بالجامعة على وظيفة 

 هـ، 1444للعام الجامعي 
 وفق التخصصات التالية:
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 معيد
الطب 
 البشري

 Medicine and surgery وجراحةطب  -
 بكالوريوس في:

 الطب والجراحة 

 - طب األسنان
طب وجراحة الفم واألسنان/ 

 طب الفم

Oral and dental surgery 

Oral Medicine/ 

  بكالوريوس في:

 -طب أسنان عام

 -طب وجراحة الفم واألسنان

 دكتور طب األسنان

الصحة 
وعلوم 
 التأهيل

 Speech and swallowing أمراض التخاطب والبلع علوم االتصال الصحي

  بكالوريوس في:

علل -عالج علل السمع والنطق

أمراض التخاطب -السمع والنطق

-امراض التخاطب والبلع -والبلع

 التأهيل/تخاطب وسمع

 Radiological sciences العلوم االشعاعية العلوم اإلشعاعية

 العلوم االشعاعية  بكالوريوس

تقنيات -العالج باألشعةتخصص: 

التصوير باملوجات -الطب النووي

 األشعة التشخيصية-فوق صوتية

 العلوم الصيدالنية الصيدلة
دكتور صيدلة أو علوم 

 صيدالنية

PharmD or 

pharmaceutical sciences 

 بكالوريوس في:

 علوم صيدالنية -دكتور صيدلة 

 Electrical engineering هندسة كهربائية الهندسة الكهربائية الهندسة
 بكالوريوس في:

 الهندسة الكهربائية

علوم 
الحاسب 

 والمعلومات
 Computer science علوم الحاسبات علوم الحاسبات

 بكالوريوس في:

علوم الذكاء -علوم الحاسب 

 هندسة البرمجيات-االصطناعي

 Law قانون  القانون العام القانون
 بكالوريوس في:

 الحقوق -األنظمة-القانون  

اإلدارة 
 واالعمال

 Finance املالية االقتصاد

 بكالوريوس في:

-التمويل-املالية-االقتصاد املالي

 العلوم املالية-التمويل واالستثمار

 Chinese language اللغة الصينية اللغات اآلسيوية اللغات

تدريس -اللغة الصينيةبكالوريوس 

تدريس -اللغة الصينية كلغة ثانية

اللغة الصينية ملتحدثي اللغات 

-صينية( الترجمة )لغة -األخرى 

 (لغة صينية)التعليم 

التصاميم 
 والفنون

 Interior design تصميم داخلي التصميم الداخلي
 بكالوريوس في:

 التصميم الداخلي

 التربية
 

 علوم الرياضة والنشاط البدني البدنيةعلوم الرياضة 
Sport science physical 

activity  

 بكالوريوس في:

-علوم الرياضة والنشاط البدني 

التخصصات ذات العالقة مثل 

-علوم رياضة بدنية -)علوم رياضة

النشاط البدني -تربية رياضية

-اللياقة البدنية-والتربية الرياضية

-إدارة رياضية-التدريب الرياض ي

 التربية البدنية(
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 : "محاضر" يفةواجب توفرها في المتقدمات لشغل وظالعامة الالشروط ❖
 أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.  -1

ف بها  جامعة أخرىمن أو  ،يعادلها من جامعة سعودية أن تكون حاصلة عىل درجة الماجستير أو ما  -2  . معير

ي  -3
ي مرحلتر

 
 " (والماجستير  ،البكالوريوس)أن يكون تقديرها العام ف

 
عىل األقل )إذا كانت حاصلة عليها من جامعة تمنحها  "جيد جدا

 بتقدير(. 

.  (35) المتقدمة أال يتجاوز عمر  -4
 
 عاما

 اجتياز االختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.  -5

م عليه.  -6
َّ
ي التخصص المتقد

 
 الحصول عىل شهادة مهنية ف

 

 :  "معيد" يفةتوفرها في المتقدمات لشغل وظ الواجب العامةالشروط  ❖
1-  . ي

 
 أن تكون المتقدمة من العنرص النسائ

 سعودية الجنسية. أن تكون المتقدمة  -2

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

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

5-  ." 
 
ي مواد التخصص عن "جيد جدا

 
 أن ال يقل تقديرها ف

.  (30) المتقدمة أن ال يتجاوز عمر  -6
 
 عاما

. )باستثناء الكليات الصحيةأن ال تكون ال -7  (، والهندسةمتقدمة عىل رأس عمل حكومي

8-  .  إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيير 

وط أخرى من قبل مجلسي القسم والكلية.  -9  اجتياز االختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية وأي شر

ي حكمها حسب متطلبات اا -10
 
 لتخصص وما تقره الكليات. لحصول عىل الرخص المهنية المطلوبة، وما ف

ية  -11 ي  تقل ال  بحيث ،( سارية المفعولSTEP( أو TOEFL (IBTأو IELTS)الحصول عىل شهادة مهارة اللغة اإلنجلير 
 
 اختبار  الدرجة ف

IELTS ي اختبار  (32)أو  (4.5) عن
 
ي اختبار (41) أو  TOEFL (IBT) ف

 
الحاصالت عىل البكالوريوس من  )ويستثت  من ذلك ،stepف

ي دول لغتها األم هي 
 
ية، عىل أاللغة جامعات أجنبية ف (. ن ال تاإلنجلير   كون الدراسة عن بعد أو بنظام التجسير

نامج ماجستير   إذا  -12 ي الجامعة فيجب أن كانت المتقدمة ملتحقة بير
 
يكون التخصص و  ،تنطبق عليه ضوابط االبتعاث والتدريب ف

ي 
 
 اإلعالن. مدرج ف

 المستندات المطلوب إرفاقها: ❖
 (. الخاصة بالمتقدمة صورة من الهوية الوطنية )بطاقة األحوال المدنية -1
ي "البكالوريوسلبكالوريوس"اوثيقة  ،)وثائق التخرج( يةالعلم تإرفاق المؤهال  -2

لوظيفة  "، والماجستير " لوظيفة )معيد(، ووثيقتر
)  . األكاديمية مسجالتهمع ، )محاض 

 التعليم )إذا كان الحصول عليها من خارج المملكة(.  بوزارةصورة طبق األصل للوثائق من إدارة معادلة الشهادات الجامعية  -3
ة الذاتية.  -4  السير
وط الخاصة للكليات.  -5 ي الشر

 
 أي مستند مطلوب ف

ات السابقة )إن وجدت(.  -6  الخير
 

 مالحظات هامة للمتقدمات: 
والتقديم عن طريق موقع الجامعة  • ي اإللكير

 
ونية(  www.pnu.edu.sa ئ   )بوابة التوظيف اإللكير

ة الزمنية المحددة للتقديممالحظة) (انقر هــــنـا)رابط التقديم:  ي الفير
 
ي أسفل اإلعالن : سيتم تفعيل الرابط ف

 
 (. المذكورة ف

ي  •
 
 الحاالت اآلتية:  سيتم استبعاد طلب الوظيفة ف

 . ةالمتقدمب عدم إرفاق الهوية الوطنية الخاصة -1
  إرفاقها.  المستندات المطلوب أي من عدم إرفاق -2

 

http://www.pnu.edu.sa/
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 . أو عدم اكتمال خطوات التقديم عىل الوظيفة ،أو عدم صحتها  ،عدم استكمال البيانات المسجلة -3
وط التعيير  حسب ما هو مطبق من لوائح وأنظمة.  -4  عدم انطباق شر
 وأكير من كلية )التقدم عىل وظيفة واحد بكلية واحدة فقط(.  عند التقدم عىل أكير من وظيفة -5

ة المحددة للتقديم  • ة التقديم، وال يقبل إرفاق أي مستندات بعد انتهاء الفير يمكن تعديل وتحديث البيانات والمستندات أثناء فير
اكتمال مسؤولية و  ،مسؤولية صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للمستندات المطلوبة ةتحمل المتقدمتعىل الوظائف، عىل أن 

ي  طلب الوظيفة
 
وئ  . عىل نظام التوظيف اإللكير

 
ي  لالستفسارات العامة •

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

    0118240595 / 0118243139 / 0118243075 / 0118243094 /  0118243318 وأرقام الهاتف: 

ي اللمشاكل التقنية و  •
ي  لدعم الفت 

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

  0118242915/  0118242199/  0118237517وأرقام الهاتف: 

( قبلننوه  ي
 
وئ ورة االطالع عىل )دليل االستخدام لنظام التوظيف اإللكير  ، التقديم عىل الوظائفب البدء إىل ض 

 (هنا اضغط) لالطالع

 

  ،م91/2/3202الموافق  ،ـه82/7/1444تاريــــخ  (حداأل  يوم)يبدأ التقديم 
 . م9/3/3202الموافق  ،ـه71/8/1444 تاريــــخ (خميساليوم ) وينتهي 

mailto:hrd-acp@pnu.edu.sa
http://www.pnu.edu.sa/arr/NewsActivities/Announcements/Documents/Announcement835.pdf
http://www.pnu.edu.sa/arr/NewsActivities/Announcements/Documents/Announcement835.pdf

