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 طيبة حلملة البكالوريوس معةاإعالن عه فرص وظيفية بدرجة معيد جب
فً مقر للسعودٌٌن  ومعٌدات تعلن جامعة طٌبة بالمدٌنة المنورة عن توفر وظائف معٌدٌن           

هـ حتى نهاٌة 33/31/1434 الموافق من ٌوم السبت ابتداءالطلبات  استقبالوسٌتم ،وفروعهاالجامعة 

تنطبق وعلى الراغبٌن شغل هذه الوظائف ممن حسب تقوٌم أم القرى ، هـ 14/31/1434األربعاء 

والقٌام بالتقدٌم االلكترونً ، وإرفاق الطلبات حسب   موقع الجامعة  علىالدخول الشروط  علٌهم
 الموضح .

 .  ٌلزم توفرها للنظر فً الطلبالتً   :الشروط  -

 . أن ٌكون سعودي الجنسٌة 

 . أن ال ٌقل معدل المتقدم عن جٌد جداً فً مرحلة البكالورٌوس 

  سنة . 33أن ال ٌزٌد عمر المتقدم عن 

 ثالث سنوات أن ال ٌكون قد مضى على حصوله على البكالورٌوس أكثر من  . 
 ٌةمعادلة الشهادة إذا كانت من جامعة غٌر سعود. 

 

 . التً ترفق على موقع الجامعة   : املستندات املطلوبة  -

 صورة من شهادة البكالورٌوس . .1
 .( كشف الدرجات)   صورة من السجل األكادٌمً .2
 .الصحٌةشهادة إتمام االمتٌاز للتخصصات صورة من  .3

 توصٌات علمٌة . 3عدد  .4

 العائلة . بطاقةمن بطاقة األحوال المدنٌة أو صورة من  صورة .5

 . أي طلب ال ٌستوفً الشروط لن ٌنظر إلٌه:  مالحظة
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 المدينح: المدينح المنىرج                : الطةكليح . 1

 المؤهل المطلوب االحتٌاج التخصص الدقٌق التخصص العام القسم

 - رجال - أشعة قسم األشعة

 طب وجراحة بكالورٌوس

 جراحة عامة قسم الجراحة
- 

 
 نساء -

الحٌوٌة قسم الكٌمٌاء 
 السرٌرٌة

 - رجال - كٌمٌاء حٌوٌة

 نساء رجال - نساء ووالدة قسم النساء والوالدة

 قسم علم األمراض 
 - رجال - طب شرعً

 نساء - - علم أمراض

 

 المدينح : المدينح المنىرج        الطة األسنان :كليح . 2

 التخصص العام القسم
التخصص 

 الدقٌق
 المؤهل المطلوب االحتٌاج

 االستعاضةطب األسنان 
 استعاضة متحركة

استعاضة 
 متحركة

 نساء -

 بكالورٌوس طب وجراحة األسنان
 نساء - استعاضة ثابتة استعاضة ثابتة

 - رجال إصحاح األسنان إصحاح األسنان طب األسنان اإلصحاحٌة

جراحة الفم والوجه 
 والفكٌن

 نساء - جراحة الفم جراحه الفم

 

 المدينح: المدينح المنىرج        الصيدلح :كليح . 3

 المؤهل المطلوب االحتٌاج التخصص الدقٌق التخصص العام القسم

 نساء رجال األدوٌة والسموم علوم الصٌدلٌة األدوٌة والسموم
 

 البكالورٌوس فً
 نساء رجال الكٌمٌاء الصٌدلٌةوالعقاقٌر  علوم الصٌدلٌة والكٌمٌاء الصٌدلٌةالعقاقٌر  أو دكتور صٌدلة علوم الصٌدلٌةال

 

 المدينح: المدينح المنىرج      العلىم الطثيح التطثيقيح: كليح . 4

التخصص  التخصص العام القسم
 الدقٌق

 المؤهل المطلوب االحتٌاج

 العلوم الطبٌة بكالورٌوس نساء - -  تشخٌصٌة أشعة األشعة التشخٌصٌةتقنٌة 
 () األشعة التشخٌصٌة

تغذٌة  تغذٌة سرٌرٌة  التغذٌة السرٌرٌة
 عالجٌة

  العلوم الطبٌة بكالورٌوس نساء رجال
  )التغذٌة السرٌرٌة(
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 المدينح: المدينح المنىرج          علىم التأهيل الطثي : كليح . 5

التخصص  العام التخصص القسم
 الدقٌق

 المؤهل المطلوب االحتٌاج

 رجال - طبٌعًالعالج       طبٌعًالعالج ال
 

تطبٌقٌة أو التأهٌل  بكالورٌوس علوم طبٌة
 عالج الطبٌعً(الطبً  ) 

 - وظٌفًالعالج  وظٌفًالعالج ال
 

 رجال
 

بكالورٌوس علوم طبٌة تطبٌقٌة أو التأهٌل 
 ( ) العالج الوظٌفً الطبً 

بكالورٌوس علوم طبٌة تطبٌقٌة أو التأهٌل  رجال - تنفسًال عالج تنفسًالعالج ال
 الطبً )  العالج التنفسً أو تمرٌض (

األطراف الصناعٌة  األطراف الصناعٌة وأجهزة المساعدة 
 واألجهزة المساعدة 

- 
 

بكالورٌوس علوم طبٌة تطبٌقٌة أو التأهٌل  رجال
واألجهزة الطبً )  األطراف الصناعٌة 

 المساعدة(

عالج اضطرابات  عالج اضطرابات النطق والسمع 
 النطق والسمع

- 
 

بكالورٌوس علوم طبٌة تطبٌقٌة أو التأهٌل  رجال
الطبً ) علوم السمع والنطق واضطراباتها أو 

 سمعٌات (

 

 المدينح: المدينح المنىرج        :التمزيضكليح . 6

 المؤهل المطلوب االحتٌاج التخصص الدقٌق العامالتخصص  القسم

تمرٌض باطنة  عام  تمرٌض ةوجراح ةباطنالتمرٌض 
 ةوجراح

 نساء
 

 بكالورٌوس تمرٌض 

أمومة تمرٌض  عام  تمرٌض طفولة المومة واألتمرٌض 
 وطفولة

 نساء

 

 

 المنىرجالمدينح: المدينح          الهندسح:كليح . 7

التخصص  التخصص العام القسم
 الدقٌق

 المؤهل المطلوب االحتٌاج

تصمٌم  هندسة مٌكانٌكٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
 تمكنا

 بكالورٌوس علوم رجال
 )هندسة مٌكانٌكٌة(

 بكالورٌوس علوم رجال تحكم هندسة كهربائٌة الهندسة الكهربائٌة
 )هندسة كهربائٌة(

هندسة  معمارٌةهندسة  الهندسة المعمارٌة
 إنشائٌة

 بكالورٌوس علوم رجال
 ) هندسة معمارٌة(

هندسة  هندسة مدنٌة الهندسة المدنٌة
 بٌئٌة

 بكالورٌوس علوم رجال
 )هندسة مدنٌة(

 

هندسة  هندسة صناعٌة الهندسة الصناعٌة
 بشرٌة

 بكالورٌوس علوم رجال
 ) هندسة صناعٌة(
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 المدينح: المدينح المنىرج             : كليح العلىم.8

 المؤهل المطلوب االحتٌاج التخصص الدقٌق التخصص العام القسم

 )فٌزٌاء(  بكالورٌوس علوم -  رجال بصرٌات فٌزٌائٌة فٌزٌاء  فٌزٌاءال          

 ( أحٌاء) بكالورٌوس علوم -     رجال نبات أحٌاء األحٌاء

 

 المدينح: المدينح المنىرج                علىم وهندسح الحاسثاخ:كليح .  9

 المؤهل المطلوب االحتٌاج التخصص الدقٌق التخصص العام القسم

 البرمجة والتطبٌقات
 )هندسة البرمجٌات(

 برمجٌاتالهندسة 
هندسة 

 البرمجٌات
 نساء -

 علومبكالورٌوس 
 ( / علوم الحاسبات)هندسة البرمجٌات

 

 المدينح: المدينح المنىرج              إدارج األعمال :كليح . 11

 المؤهل المطلوب االحتٌاج التخصص الدقٌق التخصص العام القسم

 نساء رجال األعمالإحصاء  أسالٌب كمٌة نظم المعلومات اإلدارٌة
علوم فً )  بكالورٌوس

اإلحصاء أو الرٌاضٌات كلٌة 
 إدارة األعمال أو كلٌة العلوم (

 

 المدينح: المدينح المنىرج                      كليح التزتيح : -11

 المؤهل المطلوب االحتٌاج التخصص الدقٌق التخصص العام القسم

 بكالورٌوس - رجال سمعٌةإعاقة  التربٌة الخاصة  التربٌة الخاصة

اضطرابات اللغة  التربٌة الخاصة
 والتواصل 

  بكالورٌوس نساء  -

   

 المدينح: المدينح المنىرج                         الحقىق :  ح ـــيـــكل.12

 المؤهل المطلوب االحتٌاج التخصص الدقٌق التخصص العام القسم

 بكالورٌوس شرٌعة أو نساء - قانون مدنً  الخاص القانون الخاصالقانون 
قانون دولً  الخاصالقانون   قانونبكالورٌوس  

 خاص
 نساء -
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 المدينح: المدينح المنىرج       اآلداب والعلىم اإلنسانيح :كليح . 13

 المؤهل المطلوب االحتٌاج التخصص الدقٌق التخصص العام القسم

 فً القراءات بكالورٌوس - رجال قراءات القرآن وعلومه القرآنٌةالدراسات 

 علم اللغة لغوٌات اللغة العربٌة

 

 

- 
 نساء

داب فً اآلبكالورٌوس 
 ()لغة عربٌة

 - رجال تارٌخ حدٌث تارٌخ العلوم االجتماعٌة
فً بكالورٌوس 
 التارٌخ

 

 المدينح: المدينح المنىرج        علىم األسزج :كليح  .14

 المؤهل المطلوب االحتٌاج التخصص الدقٌق التخصص العام القسم

 نفس التخصصبكالورٌوس  نساء - تصمٌم داخلً  التصمٌم الداخلً

 

 المدينح: المدينح المنىرج                 المجتمع :كليح  .15

 المؤهل المطلوب االحتٌاج التخصص الدقٌق التخصص العام القسم

العلوم اإلدارٌة والمالٌة 
 وتقنٌاتها

 ) إدارة األعمال( علوم بكالورٌوس نساء - عمالألإدارة ا علوم إدارٌة

 وهندسة الحاسبات علوم بكالورٌوس - رجال الحاسب شبكات علوم حاسب الحاسبات والمعلوماتم علو 

 عربٌة (بكالورٌوس فً اآلداب ) لغة  نساء - - لغة عربٌة اإلنسانٌة وتقنٌاتهاالعلوم 
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 تينثعالمدينح:        العلىم الطثيح التطثيقيح: كليح . 16

 المؤهل المطلوب االحتٌاج التخصص الدقٌق التخصص العام القسم

 نساء - التمرٌض التمرٌض التمرٌض
 العلوم الطبٌة بكالورٌوس

 ) تمرٌض (

 نساء - طبٌة مختبرات  المختبرات الطبٌة المختبرات الطبٌة
العلوم الطبٌة       بكالورٌوس

 أو العلوم

 

        الهندسح:كليح . 17

 المدينح: ينثع 

 المؤهل المطلوب االحتٌاج التخصص الدقٌق التخصص العام القسم

 المٌكانٌكٌةالهندسة 
 مٌكانٌكٌةهندسة 

 
 بكالورٌوس  علوم   رجال الحرارٌات والموائع

 رجال مٌكانٌكا تطبٌقٌة ) هندسة مٌكانٌكٌة (

 الهندسة الكهربائٌة
 هندسة كهربائٌة

 
 بكالورٌوس  علوم   رجال تحكم آلً

 رجال االلكترونٌات )هندسة كهربائٌة(

 

 المدينح: ينثع        :علىم وهندسح الحاسثاخكليح . 18

 المؤهل المطلوب االحتٌاج التخصص الدقٌق التخصص العام القسم

 نساء رجال علوم حاسب علوم حاسب علوم الحاسبات
 ) اتعلوم حاسب علوم ) بكالورٌوس

 باللغة االنجلٌزٌة

 

 المدينح: ينثع                              العلىم:كليح . 19

 المؤهل المطلوب االحتٌاج التخصص الدقٌق  التخصص العام القسم
 

 فٌزٌاءال

 

 فٌزٌاء ال
 

 - رجال الكمفٌزٌاء 
 

 ) فٌزٌاء ( علوم  بكالورٌوس
 - رجال  فٌزٌاء الجوامد  

 

 المدينح: ينثع        اإلنسانيحاآلداب والعلىم كليح . 21

 المؤهل المطلوب االحتٌاج التخصص الدقٌق  التخصص العام القسم

 رجال الحدٌث وعلومه الحدٌث وعلومه الدراسات اإلسالمٌة
 

كلٌة الحدٌث أو ما  بكالورٌوس
 ٌعادلها

 

 العالالمدينح :                        العلىم واآلداب:كليح . 21

 المؤهل المطلوب االحتٌاج التخصص الدقٌق التخصص العام  القسم 

  علوم بكالورٌوس - رجال - رٌاضٌات  الرٌاضٌات

 بكالورٌوس علوم  نساء - - فٌزٌاء الفٌزٌاء
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 المدينح: العال                 :المجتمعكليح . 22

 المؤهل المطلوب االحتٌاج الدقٌقالتخصص  التخصص العام القسم

 - رجال هندسة معمارٌة هندسة معمارٌة العلوم الهندسٌة وتقنٌاتها
 بكالورٌوس علوم
 ) هندسة معمارٌة(

 

 المدينح: العال                  العلىم الطثيح التطثيقيح: ليح . ك23

 القسم
التخصص 

 العام
 المؤهل المطلوب االحتٌاج التخصص الدقٌق

التمرٌض الباطنً 
 والجراحً

 العلوم الطبٌة ) تمرٌض ( بكالورٌوس نساء - باطنً وجراحً  تمرٌض  تمرٌض

 المختبرات الطبٌة
المختبرات 

 الطبٌة
 نساء رجال األحٌاء الدقٌقة الطبٌة

 العلوم الطبٌة بكالورٌوس
 )مختبرات طبٌة (

 

 المدينح: خيثز         :المجتمعكليح  .24

 المؤهل المطلوب االحتٌاج التخصص الدقٌق التخصص العام القسم

 - رجال إدارة أعمال العلوم اإلدارٌة العلوم اإلدارٌة والمالٌة وتقنٌاتها
 بكالورٌوس

 ) إدارة أعمال (

 

 المدينح: مهد الذهة                  المجتمع:كليح .  25

 المؤهل المطلوب االحتٌاج التخصص الدقٌق التخصص العام القسم

 بكالورٌوس علوم ) علوم حاسبات ( نساء  - شبكات برمجة حاسب آلً  الحاسب اآللً

 

 المدينح: الحناكيح        المجتمع:كليح .26 

 المؤهل المطلوب االحتٌاج التخصص الدقٌق التخصص العام القسم

 علوم الحاسبات بكالورٌوس  نساء شبكات  علوم حاسبات  علوم الحاسبات والمعلومات 

 

 المدينح: تدر        المجتمع:كليح . 27

 المؤهل المطلوب االحتٌاج التخصص الدقٌق التخصص العام القسم

 ) محاسبة ( بكالورٌوس - رجال محاسبة  أعمال  إدارة  وتقنٌاتها  اإلدارٌةو المالٌةالعلوم 
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 المدينح: ينثع                           :  . إدارج األعمال28

 المؤهل المطلوب االحتٌاج التخصص الدقٌق التخصص العام تخصص

 نظم المعلومات اإلدارٌة
معلومات النظم 

 دارٌةاإل
معلومات النظم 

 دارٌةاإل
 نساء رجال

فً نظم علوم ال بكالورٌوس
المعلومات اإلدارٌة أو فً نظم 

 المعلومات

 


