
 

 

 على النحو التالي :للرجال لديها عن طريق املسابقة من املرتبة العاشرة  فما دون  ( وظيفة92عدد )تعلن دارة امللك عبدالعزيز عن حاجتها إىل شغل 
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 الحد األدني من المؤهالت العلمية عدد الوظائف المقر المرتبة مسمى الوظيفة م

 1 الرياض 11 مدير وحدة أمن وسالمة 1
سنوات خبرة في طبيعة عـمل  8جستير في أحد التخصصات المناسبة ألعمال األمن والسالمة + درجة الما

 الوظيفة

 1 الرياض 11 مدير إدارة الحاسب اآللي 2
سنوات خبرة في  8درجة الماجستير في علوم الحاسب اآللي ونظم المعلومات أو علوم الحاسب اآللي+ 

 طبيعة عـمل الوظيفة

 سنوات خبرة في طبيعة عمل الوظيفة 8درجة البكالوريوس في المحاسبة أو اإلدارة المالية +  1 الرياض 8 محاسب 3

 سنوات خبرة في طبيعة عـمل الوظيفة 4درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية +  1 الرياض 8 مترجم لغة إنجليزية 4

 سنوات خبرة في طبيعة عـمل الوظيفة 4العثمانية + درجة البكالوريوس في اللغة  2 الرياض 8 مترجم لغة عثمانية قديمة 5

 سنوات خبرة في طبيعة عـمل الوظيفة 4درجة البكالوريوس في اللغة األوردية +  1 الرياض 8 مترجم لغة أوردية 6

 سنوات خبرة في طبيعة عمل الوظيفة 8الثانوية مع القدرة +  1 الرياض 6 مشغل أجهزة مصغرات فلمية 7

 درجة البكالوريوس مع إجادة تسجيل المعلومات 1 الرياض 6 اتمسجل معلوم 8

 درجة البكالوريوس في علم المعلومات أو المكتبات والمعلومات أوالمحفوظات أو الوثائق والمخطوطات 2 الرياض 6 باحث مكتبات مساعد 9

 الحد األدني من المؤهالت العلمية عدد الوظائف المقر المرتبة مسمى الوظيفة م

 سنوات خبرة في طبيعة عمل الوظيفة 8الثانوية مع القدرة +  1 الرياض 6 مرمم وثائق 11

 دبلوم لمدة سنتين بعد الثانوية تخصص تشغيل أجهزة حاسب آلي من معهد اإلدارة العامة 3 الرياض 6 فني دعم 11

 ت والمعلومات أوالمحفوظات أو الوثائق والمخطوطاتدرجة البكالوريوس في علم المعلومات أو المكتبا 1 الرياض 6 باحث وثائق مساعد 12

 درجة البكالوريوس مع القدرة على الترجمة من اللغة األلمانية إلى اللغة العربية والعكس 1 الرياض 6 مترجم لغة ألمانية 13

 روسية إلى اللغة العربية والعكسدرجة البكالوريوس مع القدرة على الترجمة من اللغة ال 1 الرياض 6 مترجم لغة روسية 14

 درجة البكالوريوس مع القدرة على الترجمة من اللغة العثمانية إلى اللغة العربية والعكس 1 الرياض 6 مترجم لغة عثمانية قديمة 15

 دبلوم كلية التقنية تخصص إدارة مكتبية أو مايعادلها بعد الثانوية 1 الرياض 5 كاتب 16

 سنوات خبرة في طبيعة عمل الوظيفة 4الثانوية مع القدرة +  5 الرياض 5 مجلد 17

 الثانوية مع القدرة في طبيعة عـمل الوظيفة 1 رجال 4 مأمور إتصاالت 18

 الثانوية مع القدرة في طبيعة عـمل الوظيفة 1 رجال 4 مرمم وثائق ومخطوطات 19

 العملسنوات خبرة في طبيعة  4الكفاءة المتوسطة +  2 رجال 3 كاتب 21



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ( وظائف لديها عن طريق املسابقة من املرتبة العاشرة  فما دون للنساء على النحو التالي :7تعلن دارة امللك عبدالعزيز عن حاجتها إىل شغل عدد )
 

 
 
 

على موقع دارة  هـ  على أن يتم تقديم الطلبات13/1/1436 يوم الخميس  هـ  وحتى نهاية9/1/1436يوم األحد  وسوف يكون بداية قبول الطلبات في
 ( .  www.darah.org.saعلى اإلنترنت ) الملك عبدالعزيز

 
 ) المقصود بالقدرة :  دورة تدريبية مدتها ستة أشــهر أو خبرة مدتها سنة في طبيعة عمل الوظيفة (

 

 

 

 

 الحد األدني من المؤهالت العلمية عدد الوظائف المقر المرتبة مسمى الوظيفة م

 درجة البكالوريوس في علم المعلومات أو المكتبات والمعلومات أوالمحفوظات أو الوثائق والمخطوطات 2 الرياض 6 ساعدباحث وثائق م 1

 درجة البكالوريوس في علم المعلومات أو المكتبات والمعلومات أوالمحفوظات أو الوثائق والمخطوطات 1 الرياض 6 باحث مكتبات مساعد 2

 رجة البكالوريوس في علم المعلومات أو المكتبات والمعلومات أوالمحفوظات أو الوثائق والمخطوطاتد 1 الرياض 6 أمين مكتبة 3

 دبلوم كلية التقنية تخصص إدارة مكتبية أو مايعادلها بعد الثانوية 1 الرياض 5 مساعد إداري 4

 دبلوم لمدة سنتين بعد الثانوية تخصص دراسات المكتبات 1 الرياض 5 مفهرس 5

 الثانوية  العامة 1 الرياض 4 تيرسكر 6

http://www.darah.org.sa/

