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 بالظهران الصحية للعلوم العسكرية سلطان األمير كلية
 هـ 1439 الجامعي للعام ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم شاغرة وظائف عن تعلن

 
حسب ن )ذكور وإناث( سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران عن توفر عدداً من الوظائف األكاديمية والفنية الشاغرة في أقسام الكلية وترغب شغلها بمواطنيتعلن كلية األمير 

 على النحو التالي: الشروط المطلوبة لكل وظيفة
هـ عبر الموقع الرسمي 1439 رجب 28 :م الموافق2018إبريل  14يوم األربعاء  هـ وينتهي1439رجب 15 :م الموافق2018إبريل  01علماً بأن تقديم الطلبات يبدأ من يوم األحد 

 للكلية 

 

   والفنية الوظائف األكـــــاديمية

الت المطلوبــةــالمؤه مقر الوظيفة  
 العدد المطلوب

 م القسم الوظيفة
 ذكر أنثى

المجهري )علم الميكروبات(دكتوراه أو ما يعادلها في علم األحياء  الظهران    أستاذ مشارك 1 - 
 1 المختبرات اإلكلينيكية مساعد باحث )أ( 1 - دكتوراه أو ماجستير في العلوم الطبية التطبيقية  الظهران

مختبرات طبية دبلوم الظهران    مساعد مختبر 1 - 
التعويضيدكتوراه أو ما يعادلها في طب األسنان اإلصالحي أو طب األسنان  الظهران  أستاذ مساعد - 1 

 صحة الفم واألسنان
 

 2 محاضر - 2 ماجستير في إحدى التخصصات التالية )طب األسنان العام المتقدم/ طب األسنان اإلصالحي أو طب األسنان التعويضي( الظهران

  مساعد طبيب أسنان - 1 بكالوريوس مساعد طبيب أسنان الظهران

يعادلها في التخصصدكتوراه أو ما  الظهران  أستاذ مساعد - 1 
 3 الرعاية التنفسية

 محاضر - 1 ماجستير في التخصص الظهران

 أستاذ مساعد 1 - دكتوراه في الهندسة الطبية الحيوية الظهران
 4 تقنية األجهزة الطبية

 فني 1 - دبلوم في التخصص الظهران

   أستاذ مشارك 1 - دكتوراه في طب الطوارئ  الظهران

العناية المركزة( / ماجستير في إصابات الطوارئ -ماجستير في طب الطوارئ )إنعاش القلب الظهران  5 الخدمات الطبية الطارئة محاضر 2 - 

خـرجـال    محاضر طب طوارئ 2 - ماجستير في التخصص  

في التخدير او ما يعادلها  دكتوراه الظهران  أستاذ مساعد - 1 
 6 تقنية التخدير

 محاضر - 2 ماجستير في التخدير الظهران

 محاضر - 3 ماجستير في التخصصات التالية) تمريض نساء ووالدة/ تمريض باطنة وجراحة/تمريض الحاالت الحرجة( الظهران
 7 التمريض

 فني - 1 دبلوم في التمريض الظهران

 محاضر 3 - المعلوماتية الصحية(ماجستير في التخصصات التالية) إدارة المعلومات الصحية /  الظهران
 8 إدارة المعلومات الصحية

 معيد 2 - بكالوريوس في  إدارة المعلومات الصحية الظهران

http://psmchs.edu.sa/
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   أستاذ مساعد 1 - دكتوراه أو ما يعادلها في الرياضيات الظهران

 محاضر 1 - ماجستير في علم األحياء البشري الظهران

 محاضر - 1 في الفيزياءماجستير العلوم  الظهران 9 العلوم

)ب( عمليممساعد  1 1 بكالوريوس العلوم في الفيزياء الظهران  

)ب( عمليممساعد  1 1 بكالوريوس العلوم في الكيمياء الظهران    
وحدة العلوم الطبية  محاضر 1 1 األعضاء( وظائف وعلم التشريح التخصصات التالية )علم في ماجستير الظهران

 األساسية
10 

 محاضر - 2 التخصصات التالية )إحصاء حيوي/ علم العقاقير( في ماجستير الظهران

وحدة الدراسات االسالمية  محاضر 1 - ماجستير في اللغة العربية  الظهران
 واللغة العربية

11 
 محاضر 1 1 ماجستير في الدراسات االسالمية الظهران

 12 مهارات الحاسب اآللي محاضر 1 - ماجستير في علوم الحاسب اآللي الظهران

 1 - بكالوريوس في علوم الحاسب اآللي الظهران
فني دعم تعليم 

 إلكتروني
 13 وحدة التعليم اإللكتروني

 

 شروط التعيين للمعيدين على درجة )معيد(: •

 .أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية (1

 ( سنة عند تقديم الطلب.29يتجاوز عمر المتقدم عن ) أن ال (2

رفاق صورة من معادلة شهادة البكالوريوس إن كان التخرج من جامعة غير ا أن يكون حاصال على شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها. )مع ضرورة  (3

 سعودية(.

 يقل المعدل العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً. ال أن (4

 أن ال يقل تقدير المتقدم عن جيد جدا في مواد التخصص. (5

 الكلي.  باالنتظاموأن تكون الدراسة الجامعية  ،أن ال يوجد في سجل المتقدم األكاديمي رسوب في أي مادة (6

 كحد أدنى. %70المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي )قياس( بحيث ال تقل عن  صورة من درجة اختبار القدرات العامة للجامعيين والذي ينظمه (7

 صورة من شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية )إن وجدت( (8

 ( على االقل.%75) ،التحريري المعد من قبل القسم المختص االختبار اجتياز  (9

 لجنة توظيف أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.اجتياز المقابلة الشخصية المعدة من قبل   (10

ويستثنى من ذلك التخصصات التي ترى الكلية إمكانية الدراسة فيها بالمملكة العربية السعودية بناًء على موافقة  ،تعهد بإكمال الدراسة خارج المملكة في الجامعات العالمية المعترف بها (11

 مجلسي القسم والكلية.

 الخارجي. لالبتعاثألمر بالنسبة للمرشحات إلكمال دراستهن العليا حسب التخصص لإليفاد الداخلي أو التعهد بموافقة ولي ا (12

 .صحيا أن يكون الئقا (13

  أن يستوفي أي متطلبات أخرى يراها القسم أو الكلية. (14

 ( توصية أكاديمية.2إحضار عدد )  (15
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 شروط التعيين للمحاضرين على درجة )محاضر(: •

 المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.أن يكون  (1

 ( سنة عند تقديم الطلب.34أن ال يتجاوز عمر المتقدم عن ) (2

رفاق صورة من معادلة شهادة الماجستير إن كان التخرج من جامعة اأن يكون حاصال على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها )مع ضرورة   (3

 .غير سعودية(

 جدا )إن كان حاصال عليها من جامعة تمنحها بتقدير( أن ال يقل التقدير العام في مرحلة الماجستير عن جيد (4

  للتخصص. امتداداأن تكون درجة الماجستير  (5

بكالوريوس إن كان التخرج من جامعة غير أن يكون حاصال على شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها. )مع ضرورة أرفاق صورة من معادلة شهادة ال (6

 سعودية(.

 جدا على األقل. أن يكون تقدير المتقدم العام في مرحلة البكالوريوس جيد (7

 الكلي. باالنتظامأن ال يوجد في سجل المتقدم رسوب في المرحلة الجامعية وأن تكون الدراسة  (8

 كحد أدنى. %70المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي )قياس(بحيث ال تقل عن صورة من درجة اختبار القدرات العامة للجامعيين والذي ينظمه  (9

 صورة من شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية )إن وجدت(. (10

 ( على االقل.%75) ،اجتياز االختبار التحريري المعد من قبل القسم المختص (11

 لجنة توظيف أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.اجتياز المقابلة الشخصية المعدة من قبل  (12

ويستثنى من ذلك التخصصات التي ترى الكلية إمكانية الدراسة فيها بالمملكة العربية السعودية بناًء على موافقة  ،تعهد بإكمال الدراسة خارج المملكة في الجامعات العالمية المعترف بها  (13

 مجلسي القسم والكلية.

 األمر بالنسبة للمرشحات إلكمال دراستهم العليا حسب التخصص لإليفاد الداخلي أو االبتعاث الخارجي. التعهد بموافقة ولي  (14

 أن يكون الئقا صحيا.  (15

 أن يستوفي أي متطلبات أخرى يراها القسم أو الكلية.  (16

  ( توصية أكاديمية.2إحضار عدد )  (17

 

 شروط التعيين على درجة )أستاذ مساعد(: •

 المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.أن يكون  (1

 (. 2تعبئة استمارة السيرة الذاتية لتعيين أعضاء هيئة التدريس )نموذج  (2

 رفاق صــورة من معادلـــةاالحصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعــــــودية أو جامعة أخرى معترف بها. )مع ضـــرورة  (3

 سعودية(.شهادة الدكتوراه إن كان التخرج من جامعة غير 

 صورة من المؤهالت العلمية )البكالوريوس والماجستير والدكتوراه( مصدقة من الجهات الرسمية. (4

 ل.السجل األكاديمي لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه على ان ال يقل التقدير العام لجميع الدرجات العلمية عن جيد جدا على األق (5

 امتداد للتخصص. أن تكون درجة الدكتوراه والماجستير (6

 نسخة من رسالة الماجستير لمن ينطبق عليه ذلك، ونسخة من أطروحة الدكتوراه. (7
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 صورة من شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية )إن وجدت(.  (8

 المقابلة الشخصية المعدة من قبل لجنة توظيف أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. اجتياز (9

 حصل منها على درجة الدكتوراه. التيديمية من الجامعة ( توصية أكا2إحضار عدد ) (10

 صحيا. أن يكون الئقا (11

  .أن يستوفي أي متطلبات أخرى يراها القسم أو الكلية (12

 

 شروط التعيين على درجة )أستاذ مشارك(: •

 أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية. (1

 (. 2نموذج تعبئة استمارة السيرة الذاتية لتعيين اعضاء هيئة التدريس )  (2

 ج من جامعة غير سعودية(.الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها )مع ضرورة أرفاق صورة من معادلة شهادة الدكتوراه إن كان التخر (3

 ات العلمية عن جيد جدا على األقل.السجل األكاديمي لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه على ان ال يقل التقدير العام  لجميع الدرج (4

 أربع سنوات بعد التعيين على رتبة أستاذ مساعد. خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو الجامعات األخرى المعترف بها ال تقل عن (5

 .صورة من شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية )إن وجدت( (6

 أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.أن تكون قد تمت ترقيته علميا إلى رتبة  (7

 اجتياز المقابلة الشخصية المعدة من قبل لجنة توظيف أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. (8

 أن يكون الئقا صحيا ً.  (9

 أن يستوفي أي متطلبات أخرى يراها القسم أو الكلية.  (10

   

  يشترط لتعيين على درجة )أستاذ(: •

 المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.أن يكون  (1

 (.2نموذج تعبئة استمارة السيرة الذاتية لتعيين اعضاء هيئة التدريس ) (2

  ج من جامعة غير سعودية(.الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها )مع ضرورة أرفاق صورة من معادلة شهادة الدكتوراه إن كان التخر (3

 على األقل. جدا العلمية عن جيد ألكاديمي لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه على أن ال يقـل التقدير العام لجميــع الدرجاتالسجل ا (4

 أربع سنوات على األقل أستاذ مشارك. خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو جامعة أخرى معترف بها، ال تقل عن ثمان سنوات، منها (5

 إلى رتبة أستاذ من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.  تمت ترقيته علميا أن تكون قد (6

 .صورة من شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية )إن وجدت( (7

 المقابلة الشخصية المعدة من قبل لجنة توظيف أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. اجتياز (8

 .أن يكون الئقا صحيا (9

 متطلبات أخرى يراها القسم أو الكلية.أن يستوفي أي  (10
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 شروط تعيين األطباء على وظائف أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ما يلي: •

 على وظائف أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم حسب تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية: يتم تعيين االطباء  ➢

o .محاضر( لتصنيف طبيب نائب اول( 
o  )لتصنيف طبيب استشاري.)استاذ مساعد 

 

 على ان يستوفي الشروط التالية:  •

 أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية. (1

 أن يكون حاصال على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها. (2

 أن يكون تقدير المتقدم العام في مرحلة البكالوريوس جيد جدا على األقل. (3

 يجب ان يحصل على تقدير جيد جدا في امتحان التخصص النهائي. سفي البكالوريومن كان تقديره جيد  (4

 وأن تكون الدراسة الجامعية باالنتظام الكلي.  ،أن ال يوجد في سجل المتقدم األكاديمي رسوب في أي مادة (5

 صورة من شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية )إن وجدت(    (6
 على األقل كطبيب يعمل في مجال تخصصه. سنوات 4أن يكون قد أمضى  (7

 بالنسبة للمتقدم على وظيفة أستاذ مساعد. ،تقديم وحدة بحثية واحدة منشورة أو مقبولة للنشر (8

 اجتياز المقابلة الشخصية المعدة من قبل لجنة توظيف أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم. (9

 العمل  في المجال األكاديمي.تقديم توصيتين اكاديميتين من عضوي هيئة تدريس توصي ب (10

 أن يكون الئقا صحيا.   (11

 أن يستوفي أي متطلبات أخرى يراها القسم أو الكلية. (12

 

 مالحظة: •
( الخاص 1يجب تعبئة اسبتمارة التقديم )نموذج  اكم ،العامة للجامعيين واالمتحان التحريريفيجب اسبتيفاء شبروط المحاضبر فيما يخص اختبار القدرات  ،بالنسببة للمتقدم على وظيفة محاضبر .1

 بالمحاضرين.
 فيجب عليه تعبئة استمارة السيرة الذاتية لتعيين أعضاء هيئة  ،للمتقدم على وظيفة أستاذ مساعد بالنسبة  .2

 (.2التدريس )نموذج      

 

 عملي( فئة )ب(:ال / شروط التعيين على وظيفة )المساعد اإلكلينيكي •

 المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.أن يكون  (1

 ( سنوات.5أن يكون لديه خبرة إكلينيكية ال تقل عن ) (2

إن كان التخرج من جامعة غير  أن يكون حاصال على شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها. )مع ضرورة أرفاق صورة من معادلة شهادة البكالوريوس (3

 سعودية(.

 عدل العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جدا.أن ال يقل الم (4
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 أن ال يقل تقدير المتقدم عن جيد جدا في مواد التخصص. (5

 صورة من شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية )إن وجدت(. (6

 ( على االقل.%65) ،اجتياز االختبار التحريري المعد من قبل القسم المختص (7

 ( على االقل.%75) ،من قبل القسماجتياز االختبار المهني المعد  (8

 اجتياز المقابلة الشخصية المعدة من قبل لجنة توظيف أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. (9

 أن يكون الئقا صحيا. (10

 أن يستوفي أي متطلبات أخرى يراها القسم أو الكلية. (11

 ( توصية مهنية.2إحضار عدد ) (12

 

 عملي( فئة )أ(:لا / اإلكلينيكي شروط التعيين على وظيفة )المساعد •

 أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية. (1

 ( سنوات.5أن يكون لدية خبرة إكلينيكية ال تقل عن ) (2

جامعة لماجستير إن كان التخرج من أن يكون حاصال على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها )مع ضرورة أرفاق صورة من معادلة شهادة ا (3

 غير سعودية(.

 أن ال يقل التقدير العام في مرحلة الماجستير عن جيد جدا )إن كان حاصال عليها من جامعة تمنحها بتقدير( (4

  أن تكون درجة الماجستير امتدادا للتخصص. (5

ن معادلة شببهادة البكالوريوس إن كان التخرج من جامعة غير أن يكون حاصببال على شببهادة البكالوريوس من جامعة سببعودية أو جامعة أخرى معترف بها. )مع ضببرورة أرفاق صببورة م (6

 سعودية(.

 أن يكون تقدير المتقدم العام في مرحلة البكالوريوس جيد جدا على األقل. (7

 صورة من شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية )إن وجدت( (8

 القل.( على ا%65اجتياز االختبار التحريري المعد من قبل القسم المختص. ) (9

 ( على االقل.%75) ،اجتياز اختبار المهارات اإلكلينيكية المعد من قبل القسم (10

 اجتياز المقابلة الشخصية المعدة من قبل لجنة توظيف أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. (11

 أن يكون الئقا صحيا. (12

 الكلية.و أن يستوفي أي متطلبات أخرى يراها القسم أ (13

  ( توصية مهنيه.2إحضار عدد ) (14

 

 شروط التعيين على وظيفة مساعد باحث فئة )أ( استيفاء الشروط العامة التالية:  •

 أن يكون سعودي الجنسية.  (1

 بتقدير عام جيد جدا على األقل . ،و جامعة اخرى معترف بهاأالحصول على درجة البكالوريوس والماجستير أو دكتوراه من جامعة سعودية   (2

 أن يكون له نتاج علمي بحثي في مجال التخصصات الطبية الصحية أو ذو صلة بالتخصصات.  (3
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 حضور دورات و ورش عمل في مجال االبحاث العلمية الطبية.  (4

 صورة من شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية )إن وجدت(. (5

 التدريس ومن في حكمهم.اجتياز المقابلة الشخصية المعدة من قبل لجنة توظيف أعضاء هيئة  (6

ً أن يكون الئقا صحي (7  .ا

 أن يستوفي أي متطلبات أخرى يراها القسم أو الكلية. (8

 ( توصية أكاديمية.2حضار عدد )ا (9

 
 
 
 
 
 
 

 
 **(+966138405438) رقم وحدة التوظيف ى االتصال علىيرجولالستفسار  المستندات المطلوبة كاملة ولن يتم النظر في الطلبات الغير مكتملة** يتحمل المتقدم مسؤولية إرفاق 

 

على وظائف أعضاء هيئة لتقدمي طلب التوظيف 
 الفنيون/مساعدون املخترب /التدريس ومن يف حكمهم
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