
   

 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس مقرها الجهـة المرتبة رمزها مسمى الوظيفة م

 4 5100604 مسجل معلومات  1
عمادة االتصاالت وتقنية 

 والمعلومات
 ذكر الدمام

برنامج إعدادي لمدة سنة بعد الثانوية مع إجادة تسجيل  -

 المعلومات.

في  ءة المتوسطة( سنوات بعد الكفا3دبلوم  إعدادي لمدة ) -

 تسجيل المعلومات.

 4 9020104 كهربائي  2
مستشفى الملك فهد 

 الجامعي بالخبر
 ذكر الخبر

 المهنية. الثانوية -

 الثانوية العامة مع القدرة. -

 .دبلوم  إعدادي بعد الكفاءة المتوسطة -

 أنثى القطيف كلية المجتمع بالقطيف 4 4001104 كاتب  3

 الثانوية التجارية. -

 ي بعد الثانوية ال يقل مدته عن سنة.برنامج إعداد -

 انثى الجبيل كلية التربية بالجبيل 4 4001104 كاتب  4

 انثى الدمام كلية االداب 4 4001104 كاتب  5

 ذكر الدمام كلية الطب 4 4001104 كاتب  6

 أنثى الدمام كلية العلوم 4 4000804 مساعد ادارى  7

 العامة.الثانوية الثانوية التجارية ،  -

 ذكر الدمام كلية الطب 4 4000804 اعد ادارىمس  8

 أنثى الجبيل كلية التربية بالجبيل 4 1020204 مسجل طلبة  9

 أنثى الدمام كلية الطب 4 1020104 مراقب طلبة  10

 هـ1438بيان بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل  لعام 

 



   

 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس مقرها الجهـة المرتبة رمزها مسمى الوظيفة م

 ذكر الدمام لهندسةكلية ا 4 4000204 سكرتير  11
 العامة.ال يقل مدته عن سنه بعد الثانوية برنامج إعدادي -

 ثانوية تجارية. -
 أنثى الجبيل كلية التربية بالجبيل 4 4000204 سكرتير  12

 ذكر الدمام ادارة المشاريع 4 8060104 فني صيانة آالت  13

 العامة مع القدرة. الثانوية -

ات بعوووود الكفوووواءة ( سوووونو3لموووودة ) مناسووووب  دبلوووووم  إعوووودادي -

 . المتوسطة

مراقب امن   14

 وسالمة
5090404 4 

االدارة العامة لألمن 

 والسالمة
 أنثى الدمام

 المهنية مع القدرة. الثانوية -

 العامة مع القدرة. الثانوية -

مراقب امن   15

 وسالمة
5090404 4 

االدارة العامة لألمن 

 والسالمة
 ذكر الدمام

 المهنية مع القدرة. الثانوية -

 العامة مع القدرة. ويةالثان-

 4 5010404 مأمور اتصاالت  16
مستشفى الملك فهد 

 الجامعي بالخبر
 أنثى الخبر

 العامة مع القدرة. الثانوية -

 المهنية مع القدرة الثانوية -

 4 5010404 مأمور اتصاالت  17
مستشفى الملك فهد 

 الجامعي بالخبر
 ذكر الخبر

 هـ1438المطلوب اإلعالن عنها بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل  لعام  بيان بالوظائف

 



   

 م
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس مقرها الجهـة المرتبة رمزها مسمى الوظيفة

 4 4010004 ناسخ آله  18
كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية
 برنامج إعدادي ال تقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة. - ذكر الدمام

 3 9011703 مزارع  19
مستشفى الملك فهد 

 الجامعي بالخبر
 ذكر الخبر

 رة مناسبة.( خب4الكفاءة المتوسطة مع القدرة + ) -

 3 9020103 كهربائي  20
مستشفى الملك فهد 

 الجامعي بالخبر
 ذكر الخبر

 ( خبرة مناسبة.4الكفاءة المتوسطة مع القدرة + ) - ذكر الدمام مطبعة الجامعة 3 8030503 فني طباعة  21

مراقب امن   22

 وسالمة
5090402 2 

االدارة العامة لألمن 

 والسالمة
 الكفاءة المتوسطة مع القدرة. - أنثى الدمام

 هـ1438بيان بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل  لعام 
 



   

 م
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 أنثى الدمام كلية االداب 2 4001102 كاتب  23
 سوونوات( خبوورة 4+ )شووهادة إتمووام المرحلووة االبتدائيووة  -

 .مناسبة

 ذكر دمامال مركز االتصاالت االدارية 2 4001102 كاتب  24
 سوونوات( خبوورة 4+ )شووهادة إتمووام المرحلووة االبتدائيووة  -

 .مناسبة

 ذكر الدمام ادارة الحركة 2 9020002 مساعد ميكانيكي  25
 سوونوات( خبوورة 4+ )شووهادة إتمووام المرحلووة االبتدائيووة  -

 .مناسبة

 أنثى الدمام كلية االداب 2 5000402 موزع بريد  26
 وات( خبوورةسوون 4+ )شووهادة إتمووام المرحلووة االبتدائيووة  -

 .مناسبة

 2 5000402 موزع بريد  27
مستشفى الملك فهد 

 الجامعي بالخبر
 ذكر الدمام

 سوونوات( خبوورة 4+ )شووهادة إتمووام المرحلووة االبتدائيووة  -

 .مناسبة

 2 3001202 مراقب خدمات  28
االدارة العامة للمشاريع 

 والخدمات العامة
 أنثى الدمام

 ( خبوورةسوونوات 4+ )شووهادة إتمووام المرحلووة االبتدائيووة  -

 .مناسبة

مشغل أجهزة   29

 مكتبية
 أنثى الدمام كلية االداب 2 4010202

 سوونوات( خبوورة 4+ )شووهادة إتمووام المرحلووة االبتدائيووة  -

 .مناسبة

 هـ1438بيان بالوظائف المطلوب اإلعالن عنها بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل  لعام 
 



   

 م
 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها الجنس مقرها الجهـة المرتبة رمزها مسمى الوظيفة

مشغل أجهزة   30

 مكتبية
 شهادة إتمام المرحلة االبتدائية. - أنثى الجبيل بالجبيلكلية التربية  1 4010201

مشغل أجهزة   31

 مكتبية
 شهادة إتمام المرحلة االبتدائية. - ذكر الدمام كلية الطب 1 4010201

 شهادة إتمام المرحلة االبتدائية. - أنثى الدمام كلية العلوم 1 5000401 موزع بريد  32

 1 5000401 موزع بريد  33
االدارة العامة لألمن 

 والسالمة
 شهادة إتمام المرحلة االبتدائية.  - ذكر الدمام

 شهادة إتمام المرحلة االبتدائية مع القدرة. - ذكر الدمام ادارة الحركة 1 9020001 مساعد ميكانيكي  34

 

 هـ1438إلعالن عنها بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل  لعام بيان بالوظائف المطلوب ا
 


