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 القسم الفرع ذكر أنثى

كلية العلوم والدراسات النظرية
 

 

 الرياض أستاذ مساعد أستاذ مساعد/أستاذ مشارك

 العلوم األساسية
 إحصاء( رياضيات،)

 جدة أستاذ مساعد أستاذ مساعد
 الدمام مساعدأستاذ  أستاذ مساعد
 المدينة أستاذ مشارك أستاذ مساعد

 أبها أستاذ مساعد -

 العلوم اإلنسانية الرياض أستاذ مساعد -
 (لغة عربية) 

 الرياض أستاذ مساعد أستاذ مساعد

 القانون
 جدة أستاذ مساعد -
 الدمام أستاذ مساعد -
 أبها أستاذ مساعد -
  القصيم أستاذ مساعد -

 الرياض أستاذ مساعد أستاذ مساعد
اللغة اإلنجليزية 

 والترجمة
 جدة أستاذ مساعد -
 الدمام أستاذ مساعد -
 أبها أستاذ مساعد -

 القسم الفرع ذكر أنثى

كلية العلوم اإلدارية والمالية
 

 الرياض أستاذ مساعد أستاذ مساعد

 إدارة األعمال
 جدة أستاذ مساعد أستاذ مساعد
 الدمام أستاذ مساعد أستاذ مساعد

 المدينة أستاذ مساعد/أستاذ مشارك -
 جازان أستاذ مساعد -

 الرياض أستاذ مساعد أستاذ مشارك
 دةج أستاذ مساعد/أستاذ مشارك - التجارة اإللكترونية

 الدمام مساعدأستاذ  أستاذ مساعد
 الرياض أستاذ مساعد/أستاذ مشارك أستاذ مساعد

 الماليةاإلدارة 
 جدة أستاذ مساعد أستاذ مساعد

 الدمام أستاذ مساعد/أستاذ مشارك أستاذ مساعد/أستاذ مشارك
 المدينة - أستاذ مساعد
 األحساء - أستاذ مساعد
 الرياض أستاذ مساعد/أستاذ مشارك أستاذ مساعد

 جدة أستاذ مساعد - المحاسبة
 الدمام أستاذ مساعد أستاذ مساعد

 القسم الفرع ذكر أنثى

كلية العلوم الصحية
 

أستاذ /أستاذ مشارك محاضر/أستاذ مساعد
 محاضر/مساعد

 الرياض

 العامةالصحة 

أستاذ /أستاذ مشارك
 مساعد

 جدة محاضر/أستاذ مشارك

 الدمام محاضر/أستاذ مساعد محاضر/أستاذ مساعد
 المدينة محاضر -

 أبها محاضر/أستاذ مساعد -

 الرياض محاضر/أستاذ مساعد -

المعلوماتية 
 الصحية

 جدة أستاذ مساعد -

 الدمام أستاذ مساعد أستاذ مساعد

 القسم الفرع ذكر أنثى

كلية الحوسبة والمعلوماتية
  الرياض أستاذ مساعد/أستاذ مشارك مساعدأستاذ  

 جدة أستاذ مساعد -

تقنية 
 المعلومات

 الدمام أستاذ مساعد أستاذ مساعد
 المدينة أستاذ مساعد -

 أبها أستاذ مساعد أستاذ مساعد
 القصيم أستاذ مساعد -
 الرياض أستاذ مساعد/أستاذ مشارك -

 علوم الحاسب

 جدة أستاذ مساعد -
 الدمام أستاذ مساعد أستاذ مساعد
 المدينة أستاذ مساعد أستاذ مساعد
 أبها أستاذ مساعد أستاذ مساعد

 القصيم أستاذ مساعد -
 تبوك أستاذ مساعد -

 ضوابط وشروط التقديم

  من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ًفامصنالمتقدم على الوظائف الصحية أن يكون 
  يشترط للمتقدم على وظيفة عضو هيئة تدريس )أستاذ مساعد، أستاذ مشارك( إتقان اللغة اإلنجليزية بحيث

 IELTS( في اختبار اللغة اإلنجليزية 6.0على درجة ال تقل عن ) لغة اإلنجليزية أو أن يكون حاصًل تكون الدراسة بال
وأن ال بكون قد مضى عليها أكثر من سنتين.  STEPأو ما يعادلها من اختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 ، العلوم اإلنسانية "لغة عربية"(ط اللغة المتقدمين على )القانون*ويستثنى من شر
 .يفضل للمتقدم على وظيفة محاضر إجادته للغة اإلنجليزية 
 على المؤهل في النحو والصرف. علوم اإلنسانية "لغة عربية" حاصًل أن يكون المتقدم لقسم ال 
 ن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية واالختبارات التي يجريها القسم العلمي.أ 
 .أن يجتاز المتقدم اختبار البلك بورد الُمعد من قبل الجامعة 
 .لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم ولن يتم الرد عليها 

 .أن يكون المتقدم سعودي الجنسية 
  المؤهل العلمي المطلوب للدرجة من جامعة معتمدة.على  أن يكون حاصًل 
 .)أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم )في حال كان المؤهل من الخارج 
 .أن تكون الشهادة )انتظام أو تعليم مدمج( في جميع المراحل الدراسية 
  بتعاث.لنص الئحة اال اسنة وذلك وفًق  34لوظيفة محاضر عن أال يزيد عمر المتقدم 
  ًن إ" فما فوق في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه اأن يكون التقدير العام جيد جد

 وجد".
  ًلتخصصصصصصصصه في  اأن يكون تخصصصصص المتقدم للوظيفة في الماجسصصصتير والدكتوراه امتداد

شرط امتداد التخصص وظائف كلية العلوم الصحية، حيث البكالوريوس. * يستثنى من 
ة البكالوريوس في أحد مجاالت العلوم الصححححية والمصحححنفة يمكن قبول خريجي درج

 لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
 

 

يتاح التقديم على الوظيفة في فرع واحد من فروع الجامعة المعلن عنه، وال يسمح التقديم على الوظيفة في أكثر من فرع، و الرسمي،فقط من خالل موقع الجامعة  ايتم التقديم الكتروني  مالحظة: 
الرد على المتقدم يكون و، فرع آخر داخل الجامعة وتخضع الوظيفة للمنافسة داخل كل فرع من فروع الجامعة المقدم عليه فقط والوظيفة المقدم عليها مخصصه للفرع وال يمكن نقل الوظيفة إلى

 يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم ولن يتم الرد عليها.الشخصية، علما  بأنه لن خالل شهرين من تاريخ إجراء المقابلة 
 

 
  

 التواصل االجتماعي
 (@SAUDI_EUNI) · TWITTER 

 هاتف التواصل

+966112613500 

 الموقع اإللكتروني
WWW.SEU.EDU.SA 
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