
  هـ3311بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة الدمام لعام بيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 الوظيفة
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس

 9 محاسب  3
اإلدارة العامة 

 للمشاريع
 ذكـر 1030109 الدمام

 سنة( خبرة مناسببة   31الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنة( خبرة مناسبة  31الثانوية العامة + )

الجامعيبببة ابببص التاللبببات التاليبببة   )محاسببببة     -

اإلدارة الماليببة   ادارة امعمبباا   اإلدارة العامببة    

ا امسببببباليب الكميببببببة   اارتلبببببباد   ادارة  عمببببببا 

سبببنوات(  6تالبببا )الماليبببة مااسبببتثمار( + )  

 خبرة مناسبة 

دبلببوم الكليببة التقنيببة تالببا محاسبببة بالحاسببب   -

 اآللص 

دبلببوم العمليببات البنكيببة لمببدة سببنتين بعببد الثانويببة   -

 سنوات( خبرة مناسبة  6العامة + )

الجامعيبببة المطلقبببة مبببع تبببوار خببببرة سبببابقة ابببص     -

ن امعمببببباا الحسبببببابية مالماليبببببة ابببببص المبببببرتبتي   

السابقتين  م  ن يكون من ضمن المبواد الدراسبية   

 6مبببا يتعلببببا بامعمبببباا الماليببببة مالمحاسبببببة + ) 

 سنوات( خبرة مناسبة 

ماجسببتير  م مببا يعادلهببا اببص المحاسبببة  م دبلببوم      -

الررابة المالية مدبلوم اإلدارة البنكيبة + )سبنتين(   

خبرة مناسبة مع مراعاة المتطلببات ماإلياباتات   

 بنفس الفئة بدليل التلنيف  امخرى الواردة

1  
مستشار رانونص 

 مساعد
 الدمام اإلدارة القانونية 9

000010

9 
 ذكـر

الدرجة الجامعية ابص امنممبة  م الحقبو  +     -

 سنوات( خبرة مناسبة  6)
1  

مستشار رانونص 

 مساعد
 الدمام اإلدارة القانونية 9

000010

9 
 ذكـر



 

  هـ3311ة الدمام لعام بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعبيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 الوظيفة
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس

 9 مبرمج تاسب آلص  3
ادارة تقنية 

 المعلومات
 الدمام

030010

9 
 ذكـر

برنببامج اعببداد  اببص مجبباا الحاسببب اآللببص لمببدة       -

ة سببنوات( خبببر 6سببنتين بعببد الثانويببة العامببة + )

 مناسبة 

الدرجببة الجامعيببة بالتاللببات التاليببة   )علبببوم      -

الحاسببب اآللببص   تاسببب آلببص منمبب، معلومببات        

هندسبببة البرمجيبببات   هندسبببة الحاسبببب اآللبببص      

 سنوات( خبرة مناسبة  3علوم الحاسبات( + )

 9 مهندس مدنص  0
اإلدارة العامة 

 للمشاريع
 الدمام

003000

9 
 ذكـر

 3المدنيببببة + )الدرجببببة الجامعيببببة اببببص الهندسببببة   -

 سنوات( خبرة مناسبة 

6  
 خلائص تطوير 

 ادار 
9 

ادارة التطوير 

 اإلدار 
 الدمام

101030

9 
 ذكـر

  الدرجببة الجامعيببة اببص  تببد التاللببات التاليببة    -
)اإلدارة العامببببببة   ادارة امعمبببببباا   امسبببببباليب   

 الكمية( 

درجببة الماجسببتير اببص اإلدارة العامببة  م اببص      -

اا التطببببوير تالببببا يثبببببه مناسبببببت  معمبببب   

 اإلدار  + )سنتين( خبرة مناسبة 

درجبببة البببدكتوراإل ابببص اإلدارة العامبببة  م ابببص        -

 تالا يثبه مناسبت  معماا التطوير اإلدار  

 9 مهندس كهربائص  0
اإلدارة العامة 

 للمشاريع
 الدمام

003030

9 
 ذكـر

الدرجة الجامعية اص الهندسبة الكهربائيبة +    -

 سنوات( خبرة مناسبة  3)

 الدمام ادارة الشئون المالية 9 ا رماتبمدر  1
101010

9 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  31الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنة( خبرة مناسبة  31الثانوية العامة + ) -

الدرجببة الجامعيببة اببص  تببد التاللببات التاليببة        -

)اإلدارة العامببة   ادارة امعمبباا   ادارة المنشبب ت  

وم السياسبية      امنممة   امساليب الكميبة   العلب  

اارتلاد    م  تد التاللبات النمريبة  مخبرى(    



 سنوات( خبرة مناسبة  6+ )



  هـ3311بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة الدمام لعام بيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 الوظيفة
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس

9  
مساعد ادار  

 مشرف
 الدمام عمادة شئون الطالب 9

300010

9 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  31الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنة( خبرة مناسبة  31الثانوية العامة + ) -

دبلببوم المعهببد الثببانو  التجببار  تالببا مناسببب  -

 سنوات( خبرة مناسبة  9+ )

برنببامج اعببداد  لمببدة سببنتين بعببد الثانويببة العامببة  -

سبببنوات(  6لماليبببة + )اببص امعمببباا اإلداريبببة  م ا 

 خبرة مناسبة 

سببنوات( خبببرة   6الدرجببة الجامعيببة المطلقببة + )   -

 مناسبة 

مالتمببة   يشببترا اجببادة النسببا اببص كببل امتببواا     -

 للوظيفة 

 الدمام عمادة شئون الطالب 9  مين مكتبـة  30
603010

9 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  31الكفاءة المتوسطة + ) -

 ة مناسبة سنة( خبر 31الثانوية العامة + ) -

برنببامج اعببداد  اببص المكتبببات لمببدة سببنتان بعببد        -

 سنوات( خبرة مناسبة  9الثانوية العامة + )

الدرجببة الجامعيببة اببص  تببد التاللببات التاليببة        -

سبببنوات( خببببرة  6)المكتببببات  م المعلومبببات( + )

 مناسبة 

جميع التاللات النمرية مع تدريب بعبد التعيبين    -

 اسبة سنوات( خبرة من 6اص الوظيفة + )



  هـ3311بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة الدمام لعام بيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 الوظيفة
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس

 9 مدرا تسابات  33
مستشفى الملك اهد 

 الجامعص
 الابر

103030

9 
 ذكـر

 ناسبة سنة( خبرة م 31الكفاءة المتوسطة + ) -
 سنة( خبرة مناسبة  31الثانوية العامة + ) -
الدرجبببة الجامعيبببة ابببص التاللبببات التاليبببة        -

)المحاسبببة   اإلدارة الماليببة   اإلدارة العامببة     
امساليب الكمية   اارتلاد   ادارة امعمباا( +   

 سنوات( خبرة مناسبة  6)
سبنوات( خببرة    6الدرجة الجامعية المطلقبة + )  -

تبوار خببرة مناسببة سبابقة ابص      مناسبة شريطة 
امعمبببببباا المحاسبببببببية مالماليببببببة بببببببالمرتبتين 
السابقتين  م يكون مبن ضبمن المبواد الدراسبية     
للمؤهببببل مدراسببببة تتعلببببا بامعمبببباا الماليببببة     

 مالمحاسبية 
الماجسببببتير  م مببببا يعادلهببببا اببببص المحاسبببببة  م   -

المحاسبببة المهنيببة  م دبلببوم الررابببة الماليببة  م  
كية + )سنتين( خببرة مناسببة   دبلوم اإلدارة البن

مبببع مراعببباة المتطلببببات ماإلياببباتات التابعبببة    
 لنفس الفئة بدليل التلنيف 

31  
مرارب شئون 

 الموظفين
9 

مستشفى الملك اهد 

 الجامعص
 الابر

101030

9 
 ذكـر

درجببة البكببالوريوس اببص التاللببات التاليببة      -
التنمبببي، مالتطبببوير  )))اإلدارة العامبببة تالبببا 

ادارة  ))ة امعمببببباا تالبببببا    ادار ((اإلدار  
  ادارة المنشب ت   امنممبة    ((المبوارد البشبرية   

  امسبببببباليب الكميببببببة   العلببببببوم السياسببببببية     
اارتلاد    تبد التاللبات النمريبة امخبرى(     

 سنوات( خبرة مناسبة  6+ )

31  
محلل مملم، 

 نم،
9 

مستشفى الملك اهد 

 الجامعص
 الابر

030030

9 
 ذكـر

لتاللببات التاليببة   درجببة البكببالوريوس اببص ا  -
)علببوم الحاسببب اآللببص منمبب، معلومببات   علببوم  

 سنوات( خبرة مناسبة  3الحاسبات( + )

درجبببة الماجسبببتير ابببص التاللبببات  عبببالإل +     -
 )سنتين( خبرة مناسبة 



  هـ3311بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة الدمام لعام بيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
 رمز

 الوظيفة
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس

 الدمام كليات البنات 9  خلائص توظيف  33
101000

9 
 ذكـر

درجبببة البكبببالوريوس ابببص التاللبببات التاليبببة       -

التنمببببي، مالتطببببوير   )))اإلدارة العامببببة تالببببا  

ادارة الموارد ))   ادارة  عماا تالا  ((اإلدار  

نممبة   امسباليب     ادارة المنش ت   ام ((البشرية 

الكميبببة   العلبببوم السياسبببية   اارتلببباد(  م اتبببد   

سببببنوات(  6التاللببببات النمريببببة امخببببرى + ) 

 خبرة مناسبة 

 1 مهندس كهربائص  30
اإلدارة العامة 

 للمشاريع
 الدمام

003030

1 
 ذكـر

الدرجببببة الجامعيببببة اببببص الهندسببببة الكهربائيببببة +    -

 )سنتين( خبرة مناسبة 

 سة الكهربائية درجة الماجستير اص الهند -

 1 مهندس معمار   36
اإلدارة العامة 

 للمشاريع
 الدمام

003060

1 
 ذكـر

الدرجببببة الجامعيببببة اببببص الهندسببببة المعماريببببة +     -

 )سنتين( خبرة مناسبة 

 درجة الماجستير اص الهندسة المعمارية  -

 1  مين مكتبة  30
عمادة شئون 

 المكتبات
 الدمام

603010

1 
 ذكـر

 خبرة مناسبة سنة(  36الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  30الثانوية العامة + ) -

برنببامج اعببداد  اببص المكتبببات لمببدة سببنتان بعببد  -

 سنوات( خبرة مناسبة  0الثانوية العامة + )

( 3الدرجة الجامعية اص اتد التاللبات التاليبة )   -

( جميببع التاللببات 1المكتبببات  م المعلومببات  )

 سنوات( خبرة مناسبة  3النمرية + )

لدرجببببة الجامعيببببة اببببص جميببببع التاللببببات   ا -

 3النمريبببببة مبببببع تبببببدريب بعبببببد التعيبببببين + ) 

 سنوات( خبرة مناسبة 



  هـ3311بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة الدمام لعام بيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 الوظيفة
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس

31  
مأمور 

 تمشتريا
1 

ادارة المشتريات 

 مالمنارلات
 الدمام

100310

1 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  36الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  30الثانوية العامة + ) -

دبلوم المعهبد الثبانو  التجبار  تالبا مناسببة       -

 م دبلببوم ادارة المببواد لمببدة سببنتين بعببد الثانويببة   

 سنوات( خبرة مناسبة  0العامة + )

رجببببببة الجامعيببببببة اببببببص التاللببببببات التاليببببببة   الد -

)المحاسببببببة   اإلدارة الماليبببببة   ادارة التسبببببويا    

اإلدارة العامببة   ادارة امعمبباا   امسبباليب الكميببة   

سبببنوات( خببببرة   3اارتلببباد   ادارة عبببناعية( + ) 

 مناسبة 

39  
مساعد ادار  

 مشرف
1 

كلية التلامي، 

 للبنات
 الدمام

300010

1 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  36وسطة + )الكفاءة المت -

 سنوات( خبرة مناسبة  30الثانوية العامة + ) -

المعهبببد الثبببانو  التجبببار  تالبببا مناسبببب  م     -

برنامج اعداد  لمبدة سبنتين بعبد الثانويبة العامبة      

سببنوات(  0اببص امعمبباا اإلداريببة  م الماليببة + )   

 خبرة مناسبة 

دبلبببوم السبببكرتير التنفيبببن  لمبببدة سبببنتين منلبببف       -

لببوا دراسببية( بعببد الثانويببة العامببة مببن    )خمسببة ا

 سنوات( خبرة مناسبة  3معهد اإلدارة العامة + )

سبببنوات( خببببرة   3الدرجبببة الجامعيبببة المطلقبببة + )   -

 مناسبة 

مالتمبببة   يشبببترا اجبببادة النسبببا ابببص كبببل امتبببواا  -

 للوظيفة 



  هـ3311بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة الدمام لعام بيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة ةمسمى الوظيف م
رمز 

 الوظيفة
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس

10  
رئيس رس، 

ااتلاات 

 اإلدارية

1 
مركز ااتلاات 

 اإلدارية
 الدمـام

100310

1 
 ذكـر

 سنوات( خبرة مناسبة  30الثانوية العامة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  0الثانوية التجارية + ) -

تالببا   اإلدارة العامببة  م ادارة  الدرجببة الجامعيببة -

 سنوات( خبرة مناسبة  3امعماا + )

 1 ناسا آل  بلغتين  13
مستشفى الملك 

 اهد الجامعص
 الابـر

303030

1 
 ذكـر

الكفبببباءة المتوسببببطة  م مببببا يعادلهببببا مببببع دمرة     -

تدريبية اص مجاا النسا بلغتين لمدة ا تقل عبن  

 سنوات( خبرة مناسبة  30سنة + )

مكتبيبة متجاريبة لمبدة ) ربعبة البوا      برنامج  عمباا   -

دراسببية( تالببا )ناسببا آلبب  بلغتببين( بعببد الكفبباءة  

 30المتوسببببطة مببببن مركببببز التببببدريب المهنببببص + )   

 سنوات( خبرة مناسبة 

الثانوية العامة  م ما يعادلهبا مبع دمرة تدريبيبة لمبدة      -

سببنوات( خبببرة  3سببنة اببص مجبباا النسببا بلغتببين + )

 مناسبة 

 1 محلل نم،  11
ملك مستشفى ال

 اهد الجامعص
 الابـر

030030

1 
 ذكـر

درجة البكالوريوس اص التاللات التاليبة   )علبوم    -

الحاسب اآللص   تاسب آلص منمب، معلومبات   علبوم    

 الحاسبات( + )سنتين( خبرة مناسبة 

 درجة الماجستير اص التاللات  عالإل  -

 1 مهندس ميكانيكص  11
مستشفى الملك 

 اهد الجامعص
 الابـر

003000

1 
 ذكـر

الدرجة الجامعيبة ابص التاللبات التاليبة   )هندسبة       -

 ميكانيكية( + )سنتين( خبرة مناسبة 

 الماجستير اص الهندسة الميكانيكية  -

 



  هـ3311بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة الدمام لعام بيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 الوظيفة
 مطلوبة لشغلهاالمؤهالت العلمية ال الجنس

13  
 خلائص 

 عالرات عامة
1 

مستشفى الملك 

 اهد الجامعص
 الابـر

600130

1 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  36الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  30الثانوية العامة + ) -

دبلوم المعهد الثانو  التجبار  تالبا مناسبب     -

 سنوات( خبرة مناسبة  0+ )

اإلعبالم )عالربات عامبة    الدرجة الجامعية اص تاللات  -

 م عببحااة   عببحااة معالرببات عامببة   عالرببات عامببة   

سببببنوات( خبببببرة   3ماعببببالن   اذاعببببة متلفزيببببون( + ) 

 مناسبة 

 درجة الماجستير اص  تد التاللات اإلعالمية  -

 1 محاسب  10
مستشفى الملك 

 اهد الجامعص
 الابـر

103010

1 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  36الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  30انوية العامة + )الث -

دبلبببوم الكليبببة التقنيبببة تالبببا )محاسببببة بالحاسبببب  -

اآللببص(  م دبلببوم العمليببات البنكيببة لمببدة سببنتين بعببد     

 سنوات( خبرة مناسبة  6الثانوية العامة + )

الدرجة الجامعية اص التاللات التاليبة   )المحاسببة      -

مسبببباليب الكميببببة   اإلدارة الماليببببة   اإلدارة العامببببة   ا

اارتلاد   ادارة  عمباا تالبا )الماليبة مااسبتثمار(     

 سنوات( خبرة مناسبة  3+ )

الدرجة الجامعية المطلقة مع توار خبرة مناسببة سبابقة    -

اص امعماا الحسابية مالمالية اص المبرتبتين السبابقتين   

 م يكببون مببن ضببمن مببواد الدراسببة مببا يتعلببا باإلعمبباا  

 سنوات( خبرة مناسبة  3ة + )المالية مالمحاسبي

ماجستير  م مبا يعادلهبا ابص المحاسببة  م دبلبوم الرراببة        -

 المالية مدبلوم اإلدارة البنكية 



  هـ3311بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة الدمام لعام بيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 الوظيفة
 بة لشغلهاالمؤهالت العلمية المطلو الجنس

 الدمـام كليات الجامعة 1 باتث اجتماعص  16
601030

1 
 ذكـر

الدرجبببببة الجامعيبببببة ابببببص التاللبببببات التاليبببببة    -

)ااجتماع   عل، نفبس   خدمبة اجتماعيبة   تربيبة     

خاعبببببة   الشبببببريعة    عبببببوا البببببدين    عبببببوا   

الدراسات اإلسالمية   البدعوة مالثقاابة اإلسبالمية    

 اسبة سنوات( خبرة من 3 م الدعوة( + )

درجة الماجستير  م ما يعادلهبا ابص  تبد التاللبات      -

التاليببببة   )علبببب، ااجتمبببباع   علبببب، نفببببس   خدمببببة     

 اجتماعية   التربية الااعة( 

 الدمـام كليات البنات 1 مهندس ميكانيكص  10
003003

1 
 ذكـر

بكبببالوريوس ابببص التاللبببات التاليبببة   )الهندسبببة      -

ات الميكانيكيببة   هندسببة الطيببران(  م  تببد التاللبب 

الفرعيبببة لبببنفس الفئبببة المحبببددة ببببدليل التلبببنيف +  

 )سنتين( خبرة مناسبة 

 الماجستير بالتاللات المشار لها  عالإل  -

 الدمـام كليات البنات 1 مهندس كهربائص  11
003030

1 
 ذكـر

بكبببببالوريوس ابببببص الهندسبببببة الكهربائيبببببة  م  تبببببد      -

التاللبببات الفرعيبببة المحبببددة لبببنفس الفئبببة ببببدليل  

 برة مناسبة( التلنيف + )سنتان خ

 درجة الماجستير اص التاللات المشار لها  عالإل  -



  هـ3311بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة الدمام لعام بيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 الوظيفة
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس

 الدمـام كليات البنات 1 مدير مكتب  19
300000

1 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  36الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  30الثانوية العامة + ) -

سببنوات(  3الدرجببة الجامعيببة لجميببع التاللببات + )   -

 خبرة مناسبة 

 الماجستير لجميع التاللات  -

مالتمبببة   يشبببترا اجبببادة النسبببا كمبببا يتطلبببب اممبببور  -

التلبرف ـبـ    التالية )سرعة البديهة ـــ اللبارة ــبـ تسبن  

 الممهر( 

 الدمـام كليات البنات 1 مهندس مدنص  10
003000

1 
 ذكـر

بكالوريوس اص  الهندسبة المدنيبة  م  تبد التاللبات      -

الفرعية لنفس الفئة المناسبة المحددة ببدليل التلبنيف   

 + )سنتين( خبرة مناسبة 

 الماجستير اص التاللات المشار لها  عالإل  -

 الدمـام كليات البنات 1 مدرا رماتب  13
101010

1 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  36الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  30الثانوية العامة + ) -

الدرجة الجامعية اص  تد التاللات التاليبة   )اإلدارة   -

التنمببي، مالتطببوير   ))العامببة   اإلدارة العامببة تالببا  

 ))  ادارة  عمبباا   ادارة امعمبباا بتالببا   ((اإلدار  

  ادارة المنشب ت   امنممبة      ((ارة الموارد البشبرية  اد

 3امساليب الكمية   العلوم السياسبية   اارتلباد   + )  

سببنوات( خبببرة مناسبببة  م  تببد التاللببات النمريببة    

 سنوات( خبرة مناسبة  3امخرى + )



  هـ3311بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة الدمام لعام بيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 الوظيفة
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس

11  
ميكانيكص 

 سيارات
 الدمـام كليات البنات 1

901000

1 
 ذكـر

برنامج مركز التدريب المهنص لمدة ) ربعة البوا   -

سببببنة( خبببببرة   31دراسببببية بعببببد اابتدائيببببة( + ) 

 مناسبة 

 ربعة البوا  برنامج مركز التدريب المهنص لمدة ) -

سبنوات(   30دراسية بعد الكفباءة المتوسبطة( + )  

 خبرة مناسبة 

الثانويببببببة اللببببببناعية تالببببببا )ميكانيكببببببا    -

 سنوات( خبرة مناسبة  0سيارات( + )

الكليببة التقنيببة تالببا )ميكانيكببا سببيارات(  -

 سنوات( خبرة مناسبة  3+ )

 الدمـام كلية طب امسنان 0 سكرتير خاص  11
300030

0 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  33لمتوسطة + )الكفاءة ا -

 سنوات( خبرة مناسبة  1الثانوية العامة + ) -

الثانويبببببة التجاريبببببة بتالبببببا مناسبببببب للمرتببببببة     -

 سنوات( خبرة مناسبة  0الاامسة + )

دبلببوم السببكرتير التنفيببن  مدتبب  سببنتان منلببف بعببد   -

شهادة الثانوية العامة مبن معهبد اإلدارة + )سبنتين(    

 خبرة مناسبة 

 



  هـ3311بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة الدمام لعام  بيان

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 الوظيفة
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس

13  
باتث شئون 

 الموظفين
0 

ادارة شئون 

 الموظفين
 الدمـام

101030

0 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  33الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  1لثانوية العامة + )ا -

الجامعية بأتد التاللات التالية   )ادارة عامبة     -

التنمببببي،  ))ادارة  عمبببباا   ادارة عامببببة تالببببا  

))    ادارة  عمببببباا تالبببببا  (( مالتطبببببوير اإلدار 

  امنممببببة   امسبببباليب  (( ادارة المببببوارد البشببببرية

سبنتين(  الكمية   العلوم السياسبية   اارتلباد( + )  

 خبرة مناسبة   

التاللببات النمريببة امخببرى + )سببنتين( خبببرة   -

 مناسبة 

10  
مبرمج تاسب 

 آلص
0 

مركز تقنية 

المعلومات مالحاسب 

 اآللص

 الدمـام
030010

0 
 ذكـر

سببنوات( خبببرة  0الثانويببة العامببة مببع القببدرة + ) -

 مناسبة 

برنببامج اعببداد  اببص مجبباا الحاسببب اآللببص لمببدة     -

امة ُمَقيَّ، للمرتبة السادسة سنتين بعد الثانوية الع

 + )سنتين( خبرة مناسبة 

الدرجبببة الجامعيبببة ابببص  تبببد التاللبببات التاليبببة    -

)علبببببوم الحاسبببببب اآللبببببص   تاسبببببب آلبببببص منمببببب،  

المعلومببببببببات   هندسببببببببة البرمجيببببببببات   علببببببببوم 

 الحاسبات( 

16  
مهندس ميكانيكص 

 مساعـد
 الدمـام ادارة المشاريع 0

003000

0 
 ذكـر

الهندسببة الميكانيكيببة  م  تببد  الدرجببة الجامعيببة اببص   -

التاللات الفرعية المناسبة لنفس الفئة المحبددة  

 بدليل التلنيف 



  هـ3311بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة الدمام لعام بيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 الوظيفة
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس

10  
مدرا شئون 

 الموظفين
0 

ادارة شئون 

 الموظفين
 الدمام

101010

0 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  33الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات(  1الثانوية العامة + ) -

الدرجببة الجامعيببة بالتاللببات التاليببة   )اإلدارة    -

التنمبببببي،   ))العامبببببة   اإلدارة العامبببببة بتالبببببا  

ة   ادارة  عمبببببببببباا   ادار ((مالتطببببببببببوير اإلدار  

المبببوارد البشبببرية   ادارة المنشببب ت   امنممبببة     

امسبباليب الكميببة   العلببوم السياسببية   اارتلبباد(   

+ )سببنتين( خبببرة مناسبببة    م  تببد التاللببات   

 النمرية امخرى + )سنتين( خبرة مناسبة 

11  
مهندس معمار  

 مساعد
 الدمـام ادارة المشاريع 0

003060

0 
 ذكـر

المعماريببة  م  تببد الدرجببة الجامعيببة اببص الهندسببة   -

التاللببببات الفرعيببببة المناسبببببة لببببنفس الفئببببة    

 مالمحددة بدليل التلنيف 

 0 مرارب مازمن  19
ادارة مراربة 

 المازمن
 الدمـام

100010

0 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  33الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  1الثانوية العامة + ) -

سببية دبلببوم ادارة المببواد لمببدة صالصببة الببوا درا  -

 0بعبببد الثانويبببة العامبببة مبببن معهبببد اإلدارة + )  

 سنوات( خبرة مناسبة 

الدرجبببة الجامعيبببة بأتبببد التاللبببات التاليبببة    -

)المحاسبببة   اإلدارة الماليببة   اإلدارة العامببة     

ادارة امعماا   امساليب الكمية   اارتلباد( +  

 )سنتين( خبرة مناسبة 



  هـ3311بجامعة الدمام لعام بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 الوظيفة
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس

 0 مراجع  30
ادارة المراجعة 

 الداخلية
 الدمـام

101100

0 
 ذكـر

الدرجة الجامعية ابص المحاسببة + )سبنتين( خببرة      -

 مناسبة 

 الدمـام وير اإلدار ادارة التط 0 باتث تطوير ادار   33
101030

0 
 ذكـر

الدرجببة الجامعيببة اببص اتببد التاللببات التاليببة        -

)اإلدارة العامة   ادارة امعماا   امساليب الكميبة  

  اارتلبببباد   امنممبببببة   العلبببببوم السياسبببببية( +  

)سببنتين( خبببرة مناسبببة    م    مببن التاللببات 

 النمرية امخرى + )سنتين( خبرة مناسبة 

 0 ياتمدرا مشتر  31
مستشفى الملك اهد 

 الجامعص
 الابر

100310

0 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  33الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  1الثانوية العامة + ) -

الدرجببببببة الجامعيببببببة بالتاللببببببات التاليببببببة     -

)المحاسببة   اإلدارة الماليبة   ادارة التسبويا      

د( + اإلدارة العامة   امساليب الكمية   اارتلبا 

 )سنتين( خبرة مناسبة 

دبلبببوم الكليبببة التقنيبببة تالبببا )محاسببببة( +     -

 )سنتين( خبرة مناسبة 

 



  هـ3311بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة الدمام لعام بيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 الوظيفة
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس

 الدمـام دارة الجامعةا 0 ناسا آلـ   31
303000

0 
 ذكـر

الكفاءة المتوسبطة مبع دمرة تدريبيبة ابص مجباا       -

النسا باللغبة المطلوببة ا تقبل مبدتها عبن سبتة       

 سنة( خبرة مناسبة  33 شهر + )

الثانويبببة العامبببة مبببع دمرة تدريبيبببة ابببص مجببباا   -

 0النسبببا ا تقبببل مدتببب  عبببن سبببتة  شبببهر + )     

 سنوات( خبرة مناسبة 

التنفين  مدت  سنتان منلبف بعبد   دبلوم السكرتير  -

الثانويبببة العامبببة مبببن معهبببد اإلدارة + )سبببنتين(     

 خبرة مناسبة 

الدرجببة الجامعيببة المطلقببة مببع اجببادة النسببا +    -

 )سنتين( خبرة مناسبة 

 الدمـام اإلدارة القانونية 0 مساعد ادار   33
300010

0 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  33الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  1ة + )الثانوية العام -

الدرجببة الجامعيببة المطلقببة مببع تببوار القببدرة علببى    -

 النسا + )سنتين( خبرة مناسبة 

 يشترط إجادة النسخ لوظيفة )مساعد إداري(. -

 



  هـ3311بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة الدمام لعام بيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 الوظيفة
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس

 الدمـام ادارة اإلسكان 0 مساعد ادار   30
300010

0 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  33الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  1الثانوية العامة + ) -

الدرجببة الجامعيببة المطلقببة مبببع تببوار القببدرة علبببى       -

 النسا + )سنتين( خبرة مناسبة 

 النسخ لوظيفة )مساعد إداري(. يشترط إجادة -
 الدمـام كلية الطب 0 مساعد ادار   36

300010

0 
 ذكـر

 الدمـام عمادة شئون الطالب 0 مرارب اسكان  30
601300

0 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  33الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  1الثانوية العامة + ) -

الدرجببة الجامعيببة اببص  تببد التاللببات التاليببة        -

)ااجتماع   عل، نفس   خدمة اجتماعيبة   اإلدارة  

التنمبببببي،  ))العامبببببة   اإلدارة العامبببببة بتالبببببا   

 ))  ادارة امعمببباا بتالبببا ((مالتطببوير اإلدار   

  ارتلبببببباد    ببببببناء  ((ادارة المببببببوارد البشببببببرية 

متغنيبببة( + )سبببنتين( خببببرة مناسببببة   م جميبببع     

التاللببات النمريببة امخببرى + )سببنتين( خبببرة    

  مناسبة

 



  هـ3311بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة الدمام لعام بيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 الوظيفة
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس

 الدمـام ادارة المشاريع 0 مرارب اسكان  31
601300

0 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  33الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  1نوية العامة + )الثا -

الدرجبببة الجامعيبببة ابببص  تبببد التاللبببات التاليبببة     -

)ااجتماع   عل، نفبس   خدمبة اجتماعيبة   اإلدارة    

التنمببببببي،  ))العامببببببة   اإلدارة العامببببببة بتالببببببا  

 ))  ادارة امعمببباا بتالبببا  ((مالتطبببوير اإلدار  

ة(   ارتلاد    ناء متغنيب  ((ادارة الموارد البشرية 

+ )سببنتين( خبببرة مناسبببة   م جميببع التاللببات   

 النمرية امخرى + )سنتين( خبرة مناسبة 

 الدمـام كلية الهندسة 0 ناسا آل  بلغتين  39
303030

0 
 ذكـر

الكفبببباءة المتوسببببطة  م مببببا يعادلهببببا مببببع دمرة   -

تدريبيببة اببص مجبباا النسببا بلغتببين ا تقببل مببدتها 

 سنوات( خبرة مناسبة  1عن سنة + )

العامة  م مبا يعادلهبا مبع دمرة تدريبيبة      الثانوية -

اص مجاا النسا بلغتين ا تقبل مبدتها عبن سبنة     

 + )سنتين( خبرة مناسبة 

00  
مشغل  جهزة 

 تاسب آلص
0 

مركز تقنية 

 المعلومات
 الدمـام

030000

0 
 ذكـر

سنة( خببرة   33الكفاءة المتوسطة مع القدرة + ) -

 مناسبة 

خبببرة  سببنوات( 0الثانويببة العامببة مببع القببدرة + )  -

 مناسبة 



  هـ3311بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة الدمام لعام بيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 الوظيفة
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس

 0 مدرا منارلات  03
ادارة المشتريات 

 مالمنارلات
 الدمـام

100300

0 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  33الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  1الثانوية العامة + ) -

الدرجة الجامعية اص التاللات التالية   )المحاسبة  -

  اإلدارة الماليببة   ادارة التسببويا   اإلدارة العامببة    

ادارة عامة تالا )) التنمي، مالتطوير اإلدار  (( 

  ادارة امعمبباا   ادارة امعمبباا بتالببا )الماليببة   

 مااستثمار( + )سنتين( خبرة مناسبة 

دبلبببوم الكليبببة التقنيبببة تالبببا )محاسببببة بالحاسبببب  -

 اآللص + )سنتين( خبرة مناسبة 

01  
مأمور عالرات 

 عامة
0 

ادارة العالرات 

 العامة
 الدمـام

600130

0 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  33الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  1الثانوية العامة + ) -

وم المعهببد الثببانو  التجببار  بتالببا مناسبببب     دبلبب  -

 سنوات( خبرة مناسبة  0للمرتبة الاامسة + )

الدرجبببة الجامعيبببة بالتاللبببات التاليبببة   )عالربببات    -

عامة   عبحااة   عبحااة معالربات عامبة   عالربات      

عامة ماعالن   اذاعبة متلفزيبون( + )سبنتين( خببرة     

 مناسبة 

 0 مرارب طلبة  01
عمادة القبوا 

 مالتسجيل
 الدمـام

301030

0 
 ذكـر

 سنوات( خبرة مناسبة  1الثانوية العامة + ) -

الدرجببببة الجامعيببببة بالتاللببببات التاليببببة   )جميببببع    -

 التاللات التربوية + )سنتين( خبرة مناسبة 

التاللببببات  يببببر التربويببببة اببببص )علبببب، الببببنفس        -

ااجتمبباع   الادمببة ااجتماعيببة( + )سببنتين( خبببرة     

 مناسبة 

+ )سبببببنتين( خببببببرة  جميبببببع التاللبببببات امخبببببرى -



 مناسبة 



  هـ3311بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة الدمام لعام بيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 الوظيفة
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس

03  
منسا ربوا 

 متسجيل
0 

عمادة القبوا 

 مالتسجيل
 الدمـام

301010

0 
 ذكـر

 سنوات( خبرة مناسبة  1امة + )الثانوية الع -

الدرجببببة الجامعيببببة اببببص جميببببع التاللببببات +     -

 )سنتين( خبرة مناسبة 

 0 محاسب  00
مستشفى الملك 

 اهد الجامعص
 الابـر

103010

0 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  33الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  1الثانوية العامة + ) -

بعبد الثانويبة   دبلوم العمليبات البنكيبة لمبدة سبنتين      -

العامبببة + )سبببنتين( خببببرة مناسببببة ابببص طبيعبببة     

 العمل 

الدرجببة الجامعيببة اببص اتببد التاللببات التاليببة      -

)المحاسبببببة   اإلدارة الماليببببة   ادارة امعمبببباا   

اإلدارة العامبببة   امسببباليب الكميبببة   اارتلببباد     

(  ((الماليببة مااسببتثمار   ))ادارة  عمبباا تالببا  

 ة + )سنتين( خبرة مناسب

الدرجببة الجامعيببة اببص اإلدارة اللببناعية تالببا  -

)محاسبببة( + )سببنتين( خبببرة مناسبببة اببص مجبباا   

 العمل 

الدرجة الجامعية المطلقة مع تبوار خببرة مناسببة     -

سببببابقة اببببص امعمبببباا الحسببببابية مالماليببببة اببببص    

 المرتبتين السابقتين + )سنتين( خبرة مناسبة 

 



  هـ3311معة الدمام لعام بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجابيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 الوظيفة
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس

 0 ناسا آلـ   06
مستشفى الملك 

 اهد الجامعص
 الابـر

303000

0 
 ذكـر

سبببنة(  33الكفببباءة المتوسبببطة مبببع القبببدرة + )  -

 خبرة مناسبة 

سبنوات( خببرة    0الثانوية العامة مع القبدرة + )  -

 مناسبة 

دبلوم الكلية التقنيبة تالبا )ادارة مكتبيبة( +     -

 سنوات( خبرة مناسبة  0)

الجامعيببة مببع اجببادة النسببا + )سببنتين( خبببرة      -

 مناسبة 

00  
مهندس معمار  

 مساعد
 الدمـام كليات البنات 0

003060

0 
 الدرجة الجامعية اص الهندسة المعمارية  - ذكـر

 الدمـام كليات البنات 0  مين عندم   01
103300

0 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  30اابتدائية + ) -

 سنة( خبرة مناسبة  33الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  1الثانوية العامة + ) -

المعهببببد الثببببانو  التجببببار  تالببببا مناسببببب   -

سبنوات( خببرة مناسببة     0للمرتبة الاامسة + )

د  م دبلوم اص امعماا المالية لمدة )سبنتين( بعب  

 سنوات( خبرة مناسبة  0الثانوية العامة + )

 الجامعية المناسبة + )سنتين( خبرة مناسبة  -



  هـ3311بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة الدمام لعام بيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 الوظيفة
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس

 6  مين مكتبة  09
مادة شئون ع

 المكتبات
 الدمـام

603010

6 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  31الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  6الثانوية العامة + ) -

برنببامج اعببداد  اببص المكتبببات لمببدة سببنتين بعببد      -

 سنوات( خبرة مناسبة 1الثانوية العامة + )

الدرجبببببة الجامعيبببببة ابببببص تالبببببا )المكتببببببات     -

التاللببات النمريببة مببع  مالمعلومببات(   جميببع  

 تدريب بعد التعيين 

 6 انص ديكور  60
كلية العمارة 

 مالتاطيط
 الدمـام

103060

6 
 ذكـر

الكفببباءة المتوسبببطة مبببع القبببدرة  م المتوسبببطة    -

 سنوات( خبرة  9المهنية بطبيعة العمل + )

الثانويببة العامببة مببع القببدرة  م الثانويببة المهنيببة   -

  سنوات( خبرة مناسبة 1بطبيعة العمل + )

برنامج اعداد  بطبيعة  العمل لمبدة سبنتين بعبد     -

 الثانوية العامة  م المهنية 

 الدرجة الجامعية اص التربية الفنية  -

63  
مفهرس 

 مكتبة
6 

عمادة شئون 

 المكتبات
 الدمـام

603010

6 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  31الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  6الثانوية العامة + ) -

داد  اببص المكتبببات لمببدة سببنتين بعببد برنبامج اعبب  -

 سنوات( خبرة مناسبة  1الثانوية العامة + )

الجامعيببببببببة اببببببببص تالببببببببا )المكتبببببببببات  م     -

 المعلومات( 



  هـ3311بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة الدمام لعام بيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 الوظيفة
 لمطلوبة لشغلهاالمؤهالت العلمية ا الجنس

61  
باتث مصائا 

 مساعد
 الدمـام عمادة شئون المكتبات 6

603000

6 
 ذكـر

برنامج اعداد  ابص المحفوظبات مالوصبائا  م ابص      -

 المكتبات لمدة سنتين بعد الثانوية العامة 

الدرجببة الجامعيببة اببص  تببد التاللببات التاليببة      -

( جميببببببببببع 1( المكتبببببببببببات مالمعلومببببببببببات ) 3)

 دريب بعد التعيين التاللات النمرية مع ت

61  
مرارب  من 

 مسالمة
6 

مستشفى الملك اهد 

 الجامعص
 الابـر

009030

6 
 ذكـر

سبببنوات(  9الكفببباءة المتوسبببطة مبببع القبببدرة + )   -

 خبرة مناسبة 

سببنوات( خبببرة  1الثانويببة العامببة مببع القببدرة + )  -

 مناسبة 

 6 مساعد ادار   63
عمادة السنة التحايرية 

 مالدراسات المساندة
 الدمـام

300010

6 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  31الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  6الثانوية العامة + ) -

 1المعهبببد الثبببانو  التجبببار  تالبببا مناسبببب + )  -

 سنوات( خبرة مناسبة 

برنامج اعبداد  لمبدة سبنتين بعبد الثانويبة العامبة        -

اببص امعمبباا اإلداريببة مالماليببة  م المببواد  م        

سببببنوات( خبببببرة  1) تالببببا آخببببر مناسببببب +

 مناسبة 

الدرجة الجامعيبة المناسببة تسبب موربع الوظيفبة       -

 يشترا توار القدرة على النسا 



  هـ3311بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة الدمام لعام بيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 الوظيفة
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس

 6 عد ادار مسا  60

مكتب مكيل الجامعة 

للدراسات 

العليـــــــــــــــــا 

مالبحث 

 العلمــــــــــــــــص

 الدمـام
300010

6 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  31الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  6الثانوية العامة + ) -

المعهببد الثببانو  التجببار  تالببا مناسببب +      -

 سنوات( خبرة مناسبة  1)

نامج اعداد  لمدة سنتين بعد الثانوية العامبة  بر -

اص امعماا اإلداريبة  م الماليبة  م    تالبا    

 سنوات( خبرة مناسبة  1آخر مناسب + )

الدرجبببببة الجامعيبببببة المناسببببببة تسبببببب موربببببع    -

 الوظيفة يشترا توار القدرة على النسا 

 6 مساعد ادار   66
مكيل الجامعة للشئون 

 الدمـام امكاديمية
300010

6 
 ـرذك

 6 مساعد ادار   60
مكتب مكيل الجامعة 

 لشئون الفرمع
 الدمام

300010

6 
 ذكـر

 6 سكرتير  61
مكتب مكيل الجامعة 

 ذكـر 300306 الدمـام للشئون امكاديمية
درجة البكالوريوس اص  تد التاللات التاليبة   -

   )اإلدارة العامة   ادارة امعماا( 

ة برنامج اعبداد  ابص السبكرتارية المتقدمبة لمبد      -

 سنتين بعد الثانوية العامة 

 6 سكرتير  69
مكتب مكيل الجامعة 

 ذكـر 300306 الدمـام لشئون الفرمع

 ذكـر 300306 الدمـام كلية خدمة المجتمع 6 سكرتير  00

 6 كاتــب  03
مكتب مكيل الجامعة 

 الدمام للشئون امكاديمية
300330

6 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  31الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  6ية العامة + )الثانو -

 1المعهد الثانو  التجار  تالبا مناسبب + )   -

 سنوات( خبرة مناسبة 

برنامج اعداد  لمدة سنتين بعبد الثانويبة العامبة     -

 سنوات( خبرة مناسبة  1+ )

 الدرجة الجامعية النمرية  -

 6 كاتــب  01

مكتب مكيل الجامعة 
للدراسات 

العليـــــــــــــــــا 
ث مالبح

 العلمــــــــــــــــص

 الدمام
300330

6 
 ذكـر



  هـ3311بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة الدمام لعام بيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 الوظيفة
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس

01  
مأمور 

 مشتريات
6 

ادارة المشتريات 

 مالمنارلات
 الدمام

100310

6 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  31الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  6الثانوية العامة + ) -

دبلبببوم المعهببببد الثببببانو  التجببببار   م دبلببببوم ادارة   -

 1المبببواد لمبببدة سبببنتين بعبببد الثانويبببة العامبببة + )     

 سنوات( خبرة مناسبة 

الدرجببببة الجامعيببببة اببببص التاللببببات التاليببببة        -

ة الماليبببة   ادارة التسبببويا    )المحاسببببة   اإلدار

اإلدارة العامة   ادارة امعماا   امسباليب الكميبة   

   اارتلاد( 

 الدمام كليات الجامعة 6 مأمور عهدة  03
100010

6 
 ذكـر

 سنة( خبرة مناسبة  31الكفاءة المتوسطة + ) -

 سنوات( خبرة مناسبة  6الثانوية العامة + ) -

ناسبب  دبلوم المعهبد الثبانو  التجبار  تالبا م     -

 سنوات( خبرة مناسبة  1+ )

دبلبببوم ادارة المبببواد لمبببدة سبببنتين بعبببد الثانويبببة      -

 سنوات( خبرة مناسبة  1العامة + )



  هـ3311بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة الدمام لعام بيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 الوظيفة
 غلهاالمؤهالت العلمية المطلوبة لش الجنس

 الدمام كلية الطب 6 ناسا آل  بلغتين  00
303030

6 
 ذكـر

الكفبباءة المتوسببطة مببع دمرة تدريبيببة اببص مجبباا     -

 6النسبببا بلغتبببين ا تقبببل مبببدتها عبببن سبببنة + )     

 سنوات( خبرة مناسبة 

البوا   3برنامج  عماا مكتبية متجارية مدت  ) -

دراسبببية( تالبببا )ناسبببا آلببب  بلغتبببين( بعبببد    

مركببز التببدريب شببهادة الكفبباءة المتوسببطة مببن  

المهنبببببص )المؤسسبببببة العامبببببة للتعلبببببي، الفنبببببص  

سبببببنوات( خببببببرة   6مالتبببببدريب المهنبببببص( + ) 

 مناسبة 

الثانويبببة العامبببة مبببع دمرة تدريبيبببة ابببص مجببباا    -

 النسا بلغتين ا تقل مدتها عن سنة 

برنبببامج السبببكرتير التنفيبببن  مبببن معهبببد اإلدارة  -

 العامة لمدة سنتين منلف بعد الثانوية العامة 

 الدمام كلية الطب 6 ا آل  بلغتينناس  06
303030

6 
 ذكـر

 6 ناسا آل   00
مستشفى الملك اهد 

 الجامعص
 الابر

303000

6 
 ذكـر

الكفباءة مببع دمرة تدريبيببة اببص مجبباا النسببا لمببدة ا   -

 سنوات( خبرة  9تقل عن ستة  شهر + )

الثانوية العامة مع دمرة تدريبية اص مجاا النسبا   -

ا عبن سبتة  شبهر +    باللغة المطلوببة ا تقبل مبدته   

 سنوات( خبرة  1)

دبلوم السكرتير التنفين  مدت  سنتين منلف بعد  -

 الثانوية العامة من معهد اإلدارة 

 الدرجة الجامعية مع اجادة النسا  -



  هـ3311بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة الدمام لعام بيان 

 مقرها جهة الوظيفة المرتبة مسمى الوظيفة م
رمز 

 ةالوظيف
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس

01  
محاسب 

 مساعد
6 

مستشفى الملك اهد 

 الجامعص
 الابـر

103010

6 
 سنة( خبرة مناسبة  31الكفاءة المتوسطة + ) - ذكـر

 سنوات( خبرة مناسبة  6الثانوية العامة + ) -

 الكلية التقنية تالا )محاسبة بالحاسب اآللص(  -

سبنتين بعبد الثانويبة    دبلوم العمليبات البنكيبة لمبدة     -

 العامة 

 الدرجة الجامعية اص تالا المحاسبة  -

09  
محاسب 

 مساعد
 الدمـام كليات البنات 6

103010

6 
 ذكـر

 الدمـام كليات البنات 6 مرارب طلبة  10
301030

6 
 ذكـر

 سنوات( خبرة مناسبة  6الثانوية العامة + ) -

  الدرجببة الجامعيببة اببص  تببد التاللببات التاليببة    -

ات التربويبة   التاللبات  يبر    )جميع التالل

التربويببة اببص علبب، الببنفس   ااجتمبباع   الادمببة      

 ااجتماعية 

 جميع التاللات امخرى  -

 
  الابرة مااشتراطات امخرى تسب ما هو محدد بدليل التلنيف  

 

 القدرة عبارة عن دمرة لمدة )ستة  شهر(  م خبرة لمدة )سنة(  ــــ

سنوات( مرتبة بحد  رلى صالث مراتب بعد مرتبة المؤهل تسب مبا   1دا كل )الابرة اص القطاع الااص تعا ــــ

 هو محدد بدليل التلنيف 

ايما ياا منسوبص الجامعة  م ممن له، سابا خدمة اإن  ُتطبا عليه، الاوابط مالشرما الواردة اص دليل  ــــ

  تلنيف الوظائف 


