
 

 ( الشروط العامة) 

 :يمكن التقدم للمسابقة للفئة التالية : أوالً 

 .خدمة سابقة بالدولة اله تعلى رأس العمل الحكومي أو من كان تلمن ليس  -1

 . عليه  ةشغل مرتبة أقل من المؤهل الحاصلتمن  -2

على رأس العمل ضمن سلم رواتب الموظفين العام  نالجامعة ممن ه اتبالنسبة لموظف  -3

 :فيشترط لقبولهم الضوابط التالية 

o   من )  شغلها حالياً تعلى األقل سنتين في مرتبة الوظيفة التي  ةالموظف تكون قد أمضتأن

 .ودون السادسة يلزم ثالث سنوات ( المرتبة السادسة وما فوق 

o شغلها مباشرةتتلي المرتبة التي  ةعليها الموظف ةأن تكون مرتبة الوظيفة المتسابق. 

o الحـد األدنى من المؤهالت العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظيفة  ةأن يتوفـر لدى المتقدم

 . وفقاً لشروط وضوابط دليل التصنيف الوظيفي

o وفًق لشروط المؤهالت العلمية الكافية بحد ذاتها لشغل الوظيفة  استثنى من ذلك من تتوفر لديهت

 .اإلعالن

 

 : ثانياً 

ومسمى الوظيفة  ةجميع الخبرات في القطاع الحكومي يجب أن يكون موضحاً به اسم الموظف  -1

 .الخدمة ومصدقة من الجهة الحكومية   والراتب وبداية ونهاية 

يجب أن تـكون موضحاً فيها ( الشركات والمؤسسات)جميع سنوات الخبرة في القطاع الخاص  -2

، مسمى الوظيفة، بداية الخبرة ونهايتها ، عدد ساعات العمل اليومية ، عدد أيام  ةالموظفاسم )

 .مصدقة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ( العمل في األسبوع

على أساس كل ثالث ( الشركات والمؤسسات) تحتسب جميع سنوات خبرة القطاع الخاص -3

سنوات شريطة ( 9)جب المؤهل التعليمي وبحد أقصى سنوات مرتبة بعد المرتبة المستحقة بمو

 .أن تكون الخبرة المكتسبة بعد الحصول على المؤهل 

 

 :المالحظ أدناه   نتمنى منكم التكرم بقراءة  قبل تعبئة النموذج أإللكتروني

o   بالتقدم عليها من خالل القائمة  ةرغب المتقدمتتحديد واختيار الوظيفة التي . 

o  البريد ، أرقام الجوال ) الشخصية والتأكد من صحتها وخاصة بيانات االتصال  إدخال البيانات

 .التي سيتم التواصل من خاللها ( االلكتروني

o  واحدة فقط التقديم سيكون على وظيفة  . 



o  من استكمال جميع  يعند إكمالك البيانات الالزمة سيمنحك الجهاز رقم طلب التقديم آليا فتأكد

 . لى رقم طلب التقديمالمعلومات وحصولك ع

o ال يعتبر طلب التوظيف مقبوالً دون الحصول على رقم طلب التقديم . 

o   بعد إكمال خطوات التقديم يجب متابعة موقع الجامعة لإلطالع على أية مستجدات عن المسابقة

 . ومواعيد االختبارات التحريرية و المقابالت الشخصية

o   تعني التوظيف حيث أن الترشيح على الوظائف مرتبط إن تعبئة طلب التوظيف اإللكتروني ال

وفق أسلوب المفاضلة  اتارتباطً كلياً بنوعية وعدد الوظائف ومتطلبات شغلها وترتيب المتقدم

 . نبينه

o  ن األسماء التي سيتم اإلعالن عنها على موقع الجامعة للمراجعة والستكمال األوراق والتأكد إ

 . للوظيفة ةالمتقدمال تعني الترشيح أو أحقية  منها

o  للوظيفة إال بعد اإلطالع على أصول وثائق مستندات التقديم وغيرها  ةلن يتم ترشيح أي متقدم

من المستندات ومطابقتها مع المعلومات التي تم تسجيلها في طلب التقديم االلكتروني واألنظمة 

 .والتعليمات والقواعد المرعية في التوظيف 

o  الحق في   علومات لما هو مسجل في الطلب اإللكتروني فإن للجامعةفي حالة عدم مطابقة الم

دون أدنى مسئولية عليها أو تحمل كافة ما يترتب على هذا اإلقرار من  ةالمتقدم  استبعاد طلب

 . المختصة إجراءات نظامية أو عند التظلم أمام الجهات

 الحد األدنى المقر المرتبة مسمى الوظيفة م

 بكالوريوس اللغة اإلنجليزية  الدوادمي 7 مترجم 1

 درجة البكالريوس تخصص حاسب آلي ونظم معلومات إدارة الحاسب اآللي 7 مبرمج 2

 شقراء 7 أمينة مكتبة 3
سنوات خبرة في  3+ درجة البكالريوس تخصص مكتبات 

 نفس المجال

 المعلومات درجة البكالريوس في الحاسب اآللي ونظم عفيف 7 مشغل أجهزة حاسب آلي 4

 درجة البكالريوس تخصص لغة إنجليزية شقراء 7 باحث علمي مساعد 5

 درجة البكالريوس تخصص لغة إنجليزية شقراء 7 باحث علمي مساعد 6

 درجة البكالريوس تخصص لغة إنجليزية شقراء 7 باحث علمي مساعد 7

 شقراء 7 فنية مختبر 8
 3+ مختبرات كيميائية دبلوم لمدة سنتين بعد الثانوية تخصص 

 سنوات خبرة في نفس المجال أو الدرجة الجامعية كيمياء

 بكالوريوس اللغة اإلنجليزية  شقراء 6 مترجم 9

 درجة البكالريوس تخصص محاسبة  شقراء 6 مدقق رواتب 10



 

 

 

 

 

 

 درجة البكالريوس تخصص محاسبة  شقراء 6 مدقق حسابات مساعد 11

 درجة البكالريوس تخصص مكتبات حريمالء 6 أمينة مكتبة 12

 درجة البكالريوس تخصص محاسبة  الدوادمي 6 مأمور صرف 13

 دبلوم لمدة سنتين بعد الثانوية تخصص مختبرات كيميائية شقراء 6 فنية مختبر 14

 دبلوم لمدة سنتين بعد الثانوية تخصص حاسب آلي شقراء 6 فنية مختبر 15

 البكالريوس تخصص مكتباتدرجة  القويعية 6 أمينة مكتبة 16

 درجة البكالريوس تخصص محاسبة  الدوادمي 6 أمينة مستودع 17

 درجة البكالريوس تخصص محاسبة  الدوادمي 6 أمينة مستودع 18

 درجة البكالريوس المطلقة شقراء 6 مساعد إداري 19

 درجة البكالريوس المطلقة شقراء 6 سكرتير 20

 درجة البكالريوس المطلقة شقراء 6 مسجلة طالبات 21

 دبلوم لمدة سنتين بعد الثانوية تخصص مختبرات كيميائية شقراء 6 فنية مختبر 22

 درجة البكالريوس المطلقة شقراء 6 سكرتير 23

 درجة البكالريوس المطلقة شقراء 6 مساعد إداري 24

 درجة البكالريوس المطلقة شقراء 6 مسجلة طالبات 25

 دبلوم لمدة سنتين بعد الثانوية تخصص مختبرات كيميائية شقراء 6 فنية مختبر 26

 درجة البكالريوس المطلقة ضرماء 6 مساعد إداري 27

 سنوات خبرة في نفس المجال 3+ الثانوية العامة  ضرماء 5 سكرتير 28

 الثاتوية المهنية بطبيعة العمل ضرماء 5 محضرة مختبر 29

 


