
   

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

 ذكر الدمام مكتب مدير الجامعة 10 400010 مدير مكتب  1

أو أي تخصد  إ العلدرم ادداريدة  درجة الددكتررا  إددار  اامدة  -

 سنرات  خبر  مناسبة. 4+ إ مناسب لطبيعة امل المكتب

أو أي تخصد  ر ادار  اامدة إ العلدرم ادداريدة  درجدة الماجتدتي -

 سنرات  خبر  مناسبة. 8+ إ مناسب لطبيعة امل المكتب

 ذكر الدمام مطبعة الجامعة 10 800010 مدير مطبعة  2
   سنرات خبر  مناسبه .4دكتررا   في طبيعة العمل + إ -

   سنرات خبر  مناسبه.8ماجتتير في طبيعة العمل + إ -

مهندس معماري   3

 فمشر
0010610 10 

اددار  العامة للمشاريع 

 والخدمات العامة
 ذكر الدمام

هندسة بندا     –الدكتررا  بالتخصصات التالية إهندسة معمارية  -

   سنرات خبر .4+ إ

هندسدة بندا   –الماجتتير بالتخصصات التالية إهندسة معماريدة  -

   سنرات خبر .8الرم وتقنية البنا   + إ –

هندسدة  –ت التالية إالهندسة المعماريدة البكالرريرس بالتخصصا -

هندسدة بندا    +  –تصميم امراني  -امار  وتخطيط   –امار  

 سنه خبر  في مجال طبيعة العمل. 12

بالرظائف المطلرب اإلاالن انها بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعام ن بيا
 هـ1438

 



   

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

محلل ومصمم   4

 نظم 
5100110 10 

وتقنية امار  ادتصادت 

 المعلرمات
 ذكر الدمام

 سنرات  خبر  مناسبة. 4درجة الدكتررا  + إ -
التخصصدددات ع إالدددرم حاسدددب بلدددي ن حاسدددب بلدددي ونظدددم 

 معلرمات ن هندسة البرمجيات ن الرم الحاسبات .
سددنرات    8درجددة الماجتددتير فددي التخصصددات أاددال  + إ -

 خبر .
 12+ إ فدددددي التخصصدددددات أادددددال  درجدددددة البكدددددالرريرس -

 ر .سنرات  خب

مدير ادار  ادمن   5

 والتالمة
5090310 10 

اددار  العامة لألمن 

والتالمة والصحة 

 المهنية

 ذكر الدمام

   سنرات خبر  مناسبه .4دكتررا   في طبيعة العمل + إ  -

 سنرات  خبر  مناسبة. 8درجة الماجتتير + إ -

 سنرات  خبر  مناسبة. 12درجة البكالرريرس + إ-

 9 0010609 مهندس معماري  6
متتشفى الملك فهد 

 الجامعي
 ذكر الخبر

 هندسة بنا     –الدكتررا  بالتخصصات التالية إهندسة معمارية  -

هندسدة بندا   –الماجتتير بالتخصصات التالية إهندسة معماريدة  -

   سنرات خبر .4الرم وتقنية البنا   + إ –

هندسدة  –البكالرريرس بالتخصصات التالية إالهندسة المعمارية  -

هندسدة بندا    +  –تصميم امراني  -امار  وتخطيط   –امار  

 سنه خبر  في مجال طبيعة العمل. 8

بيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انها بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعام 
 هـ1438

 



   

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

 9 0010509 مهندس ميكانيكي  7
متتشفى الملك فهد 

 الجامعي
 ذكر الخبر

هندسدددة  –ة إهندسدددة طيدددران الددددكتررا  بالتخصصدددات التاليددد -

 ميكانيكية .

درجة الماجتتير الهندسة إهندسة طيران  . الهندسة إهندسدة  -

  سنرات  خبر  مناسبة .  4ميكانيكية  +إ

درجدددة البكدددالرريرس هندسدددة إهندسدددة ميكانيكيدددة  . هندسدددة  -

إهندسدددددددة الطيدددددددران  . هندسددددددددة إالهندسدددددددة الميكانيكيددددددددة 

                                   سنرات  خبر  مناسبة. 8+ إ التطبيقية 

 9 0010709 مهندس مدني  8
اددار  العامة للمشاريع 

 والخدمات العامة
 ذكر الدمام

  الدكتررا  بالتخصصات التالية إهندسة مدنية . -

  سدنرات 4درجة الماجتتير الهندسة إهندسدة مدنيدة  +إ -

 .خبر  مناسبة

نرات  سدد 8الدرجددة الجامعيددة فددي الهندسددية المدنيددة + إ -

            خبر  مناسبة . 

 9 10109 مهندس كهربائي  9
اددار  العامة للمشاريع 

 والخدمات العامة
 ذكر الدمام

 الدكتررا  بالتخصصات التالية إهندسة كهربائية .    -

  4ئيدددة   +إدرجدددة الماجتدددتير الهندسدددة إهندسدددة كهربا -

 سنرات خبر  مناسبة . 

بائيددددة إ ددددر  درجددددة البكددددالرريرس هندسددددة إهندسددددة كهر -

كهربائيددة  هندسدددة إهندسدددة كهربائيدددة  هندسدددة إالهندسدددة 

             .  سنرات خبر  مناسبة8الكهربائية التطبيقية +إ

 هـ1438بيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انها بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعام 
 



 

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

 9 3030709 أخصائي ترظيف  10
اماد  شؤون أاضا  هيئة 

 والمرظفين التدريس
 ذكر الدمام

ددار  اامددة إددار  اامددة  . ددار  اامددة إ  الدددكتررا درجددة   -

التنظيم والتطرير ادداري  . أساليب كمية إأساليب كميدة  . 

  . حقدددر  ا تصدددادإ ا تصدددادسياسدددة إ العلدددرم التياسدددية  . 

إحقر   .  ددار  أامال إ ددار  المرارد البشرية  . ادنظمدة 

ن إ انرن  .  انرن إالقانرن العدام  .  دانرن إادنظمة  .  انر

 إالقانرن الخاص . 

  سددنرات خبددر  4+إدرجددة الماجتددتير فددي التخصصددات أاددال   -

 .مناسبة

                      .                 سنرات  خبر  مناسبة12المطلقة.+إ درجة البكالرريرس -

متتشار  انرني   11

 متااد
 ذكر دمامال اددار  القانرنية 9 0000309

  .إأنظمة .إ انرن .إحقر   أنظمة الدكتررا درجة  -

حقدددر  إحقدددر   . ادنظمدددة إادنظمدددة  .  درجدددة الماجتدددتير -

جامعددة نددايف العربيددة للعلددرم ادمنيددة إالعدالددة الجنائيددة  . 

جامعددة نددايف العربيددة للعلددرم ادمنيددة إالعلددرم الشددرطية  . 

  .  ددانرن  ددانرن إالقددانرن العددام  .  ددانرن إالقددانرن الخدداص

    سنرات خبر  مناسبة .4انرن  +إإ 

إأنظمدددة  .  دددانرن إ دددانرن  .  أنظمدددةدرجدددة البكدددالرريرس  -

 .   خبر  مناسبةسنة 12حقر  إحقر   +إ

 ذكر الدمام مطبعة الجامعة 9 8030509 فني طبااة  12
 سنرات  خبر  مناسبة.  4درجة الماجتتير + إ -

                بة.                                سنرات  خبر  مناس 12درجة البكالرريرس + إ -

 هـ1438المطلرب اإلاالن انها بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعام  بيان بالرظائف
 



   

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

اخصائي شؤون   13

 المرظفين
3030410 9 

اماد  شؤون أاضا  

 هيئة التدريس والمرظفين
 ذكر الدمام

اامدددددة  . ددار  اامدددددة امدددددة إددار  ددار  ا الددددددكتررا درجدددددة  -

التنظدديم والتطددرير ادداري  . أسدداليب كميددة إأسدداليب كميددة  . إ

  . حقر  إحقر   ا تصادإ ا تصادسياسة إالعلرم التياسية  . 

.  ددار  أامال إ ددار  المرارد البشرية  . ادنظمة إادنظمدة  . 

 دددانرن إ دددانرن  .  دددانرن إالقدددانرن العدددام  .  دددانرن إالقدددانرن 

 الخاص .

  سددنرات خبددر  4+إدرجددة الماجتددتير فددي التخصصددات أاددال  -

 .مناسبة

 .سنرات  خبر  مناسبة12المطلقة.+إدرجة البكالرريرس  -

 9 5100609 متجل معلرمات  14
اماد  شؤون أاضا  

 هيئة التدريس والمرظفين
 ذكر الدمام

  12درجة البكالرريرس مع دجاد   تتجيل المعلرمات +إ -

 يعة العمل.سنرات خبر  في نفس مجال طب

متااد ادار    15

 مشرف
 ذكر الدمام اماد  شؤون الطالب 9 4000809

درجة البكالرريرس المناسبة لطبيعة أامال اإلدار  التدي تدرتبط  -

   سنرات خبر  في نفس مجال طبيعة العمل.12فيها. +إ

 ذكر الدمام اماد  شؤون المكتبات 9 6040209 امين مكتبة  16

 –وثائق ومخطرطات  -لمعلرماتالمكتبات وادرجة الماجتتير إ -

 .الدم المعلرمدات أو دراسدات المعلرمدات والمعرفدة-محفرظات 

 سنرات  خبر  مناسبة. 4+ إ

الدرجددددة الجامعيددددة فددددي تخصدددد  إالمكتبددددات والمعلرمدددددات   -

   سنرات خبر  مناسبة.12+ إأوالدرجة الجامعية المطلقة 

 هـ1438بيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انها بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعام 
 



   

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

 9 3050509 امين متتردع  17
متتشفى الملك فهد 

 الجامعي
 ذكر الخبر

 .   سنرات خبر8درجة البكالرريرس في بحرث العمليات + إ -

الماليدة  –درجة البكالرريرس بالتخصصات التالية إادار  مالية  -

ار  ادامدال المصدرفية  ـ اد –محاسبة  –تمريل  –وادستثمار 

  12التنظدديم والتطددرير ادداري  + إ –ادار  اامددة  –ادامددال 

 سنة خبر  . 

 أنثى الدمام اماد  البحث العلمي 9 0070308 باحث المي  18

 الدكتررا  في مجال البحث العلمي إكيميا  . -

  سددنة 4+ إ  كيميددا الماجتددتير  فددي مجددال البحددث العلمددي إ -

ر  بطبيعدددة سدددنرات  خبدد 8بكدددالرريرس كيميددا  + إخبددر  أو 

 العمل.

 8 0010108 مهندس كهربائي  19
اددار  العامة للمشاريع 

 والخدمات العامة
 ذكر الدمام

 .درجة الماجتتير في الهندسة الكهربائية -

إالقدددددر   فدددددي الهندسدددددة الكهربائيدددددةالدرجدددددة الجامعيدددددة   -

 سنرات  خبر  مناسبة.4+ إ الكهربائية  إوالتطبيقية

 

 8 0010108 مهندس كهربائي  20
دار  العامة للمشاريع اد

 والخدمات العامة
 ذكر الدمام

 هـ1438بيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انها بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعام 
 



   

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

 8 9020108 كهربائي  21
متتشفى الملك فهد 

 الجامعي
 ذكر الخبر

تقنيدددة تخصددد  إالمحركدددات الالدرجدددة الجامعيدددة فدددي   -

قنيددة كهربائيددة إالقددر  وايدت تأو  والمركبددات ايليددة

 سنرات  خبر  مناسبة.4+ إ الكهربائية

 8 0010708 مهندس مدني  22
اددار  العامة للمشاريع 

 والخدمات العامة
 ذكر الدمام

 الماجتتير في الهندسة المدنية. -

التطبيقيددة أو الدرجددة الجامعيددة فددي الهندسددة المدنيددة أو  -

 8 0010708 مهندس مدني  23 .سنرات  خبر  مناسبة 4+ إهندسة التشييد 
اددار  العامة للمشاريع 

 والخدمات العامة
 ذكر الدمام

 درجة البكالرريرس الطب البيطري إالطب البيطري  . - ذكر الدمام كلية الطب 8 0040108 طبيب بيطري  24

 هـ1438إلاالن انها بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعام بيان بالرظائف المطلرب ا
 



   

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

مساعد ادارى   25

 مشرف
درجة البكالرريرس المناسدبة لطبيعدة أامدال اإلدار  التدي  - أنثى الدمام كلية ادداب 8 4000808

  سددنرات خبددر  فددي نفددس مجددال طبيعددة 8تددرتبط فيهددا. +إ

مساعد ادارى   26 العمل.

 مشرف
 ذكر الدمام مكتب وكيل الجامعة 8 4000808

مهندس أجهز    27

 طبية
0010408 8 

لك فهد متتشفى الم

 الجامعي
 أنثى الخبر

الهندسدة الميكانيكيدة  -الهندسة الكهربائية درجة الماجتتير  -

هندسددة  - هندسددة أجهددز  طبيددة وتقنيتهددا - هندسددة نرويددة -

 .الكترونية

 - الهندسدددددة الكهربائيدددددة التطبيقيدددددةدرجدددددة البكدددددالرريرس  -

هندسددة  - هندسددة نرويددة - الهندسددة الميكانيكيددة التطبيقيددة

 هندسة كهربائية - هندسة ميكانيكية - قنيتهاأجهز  طبية وت

   سنرات خبر  مناسبة.4+إ هندسة الكترونية -

رئيس  تم   28

 ادتصادت
 ذكر الدمام ادتصادت اددارية 8 3001308

درجددة الماجتددتير فددي تخصدد  ددار  اامددة أسدداليب كميددة ن  -

د تصدددداد حقددددر  ن  ددددانرن ن ددار  أامددددال ن الددددرم دداريددددة 

ايف  ن ددار  اامدددة إالتنظددديم والتطدددرير إجامعدددة ارميدددر نددد

 اإلداري  ن سياسية ن أنظمة ن ددار  المرارد البشرية.

درجة البكالرريرس تخص  ددار  اامة إالتنظديم والتطدرير  -

اإلداري  ن أساليب كمية ن د تصاد ن أنظمة ن حقر  ن العلرم 

التياسددية ن  ددانرن ن ددار  أامددال إددار  ارامددال الدوليددة   

 نرات خبر  مناسبة.  س8+إ

 هـ1438بيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انها بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعام 
 



   

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

باحث شؤون   29

 المرظفين
3030408 8 

اماد  شئرن أاضا  هيئة 

 التدريس والمرظفين
 ذكر الدمام

 -انظمددة –البكددالرريرس بالتخصصددات التاليددة إاسدداليب كميددة  -

ادار  المددددرارد  -ادار  ادامددددال -تياسدددديةالعلددددرم ال –حقددددر  

ادار   -التنظددديم والتطدددرير ادداري -ادار  المنشددد ت -البشدددرية

 دددانرن  والبكدددالرريرس  –ادار  الخددددمات الصدددحية  –اامدددة 

   سنرات خبر  في نفس مجال طبيعة العمل.8المطلق +إ

التنظددددديم  –الماجتدددددتير بالتخصصدددددات التاليدددددة إادار  اامدددددة  -

العدالددددة  –العلددددرم ادداريددددة  –ادنظمددددة  –ي والتطددددرير اددار

القددددانرن  –العلدددرم التياسددددية  -التياسددددة الجنائيددددة -الجنائيدددة

 –حقدر   –اسداليب كميدة  – دانرن  –القدانرن العدام  –الخاص 

 ادار  المرارد البشرية . –ادار  اامال 

منتق  برل   30

 وتتجيل
 أنثى الدمام اماد  القبرل والتتجيل 8 1020208

 سنرات  خبر  مناسبة.                                 8+ إالمطلق كالرريرسدرجة الب -

 .                في احد التخصصات المناسبةدرجة الماجتتير  -

 هـ1438بيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انها بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعام 
 



 

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

مالحظ اامال   31

 سباكة
9010108 8 

مة اددار  العا

للمشاريع والخدمات 

 العامة

 سنرات  خبر  مناسبة.                                 8درجة البكالرريرس + إ - ذكر الدمام

مرا ب امن   32

 وسالمه
5090408 8 

اددار  العامة لألمن 

والتالمة والصحة 

 المهنية

 أنثى الدمام
 .  المناسبةدرجة الماجتتير  -

 بر  مناسبة.                                سنرات  خ 8درجة البكالرريرس + إ -

 8 3041208 محصل ديرادات  33
اددار  العامة للشؤون 

 اددارية والمالية
 ذكر الدمام

 .  المناسبةدرجة الماجتتير  -

 سنرات  خبر  مناسبة.                                 8درجة البكالرريرس + إ -

 8 8020205 محضر مختبر  34
الطبية كلية العلرم 

 التطبيقية
 أنثى الجبيل

 4ماجتتير في تخص  تقنية التخدير أوبكالرريرس + إ -

 سنرات  خبر  بطبيعة العمل.

 8 8020608 فني مختبر  35
كلية العلرم الطبية 

 التطبيقية
 أنثى الجبيل

ماجتتير في تخص  ارحيا  الجزيئية ن أو بكالرريرس  -

 العمل.سنرات  خبر  بطبيعة  4ارحيا  الجزيئية ن + إ

 8 8020608 فني مختبر  36
كلية العلرم الطبية 

 التطبيقية
 أنثى الجبيل

 ماجتتير في تخص  كيميا  أو بكالرريرس كيميا   -

 سنرات  خبر  بطبيعة العمل. 4+ إ

ا بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعام بيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انه

 هـ1438
 



   

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

مهندس مدني   37

 متااد
0010707 7 

اددار  العامة للمشاريع 

 والخدمات العامة
 ذكر الدمام

او  هندسدددة التشدددييدالدرجدددة الجامعيدددة فدددي الهندسدددة المدنيدددة أو  -

 .هندسة مدنية تطبيقية

 7 5100107 محلل نظم  38
كلية الحاسب ادلي وتقنية 

 المعلرمات
 ذكر الدمام

درجددة البكددالرريرس حاسددب بلددي إالددرم الحاسددب التطبيقددي  .  -

بلددددي إهندسددددة البرمجيددددات  . حاسددددب بلددددي إالدددددرم حاسددددب 

الحاسبات  . حاسدب بلدي إنظدم المعلرمدات التطبيقيدة  . حاسدب 

بلي إنظدم المعلرمدات أو هندسدة نظدم المعلرمدات  إ مدن كليدات 

الحاسدددب ايلدددي . حاسدددب بلدددي إالدددرم الحاسدددب ايلدددي ونظدددم 

المعلرمدددات  . حاسدددب بلدددي إشدددبكات الحاسدددب وادتصدددادت  . 

 لرم الحاسب ايلي  .حاسب بلي إا

 ذكر الدمام مطبعة الجامعة 7 8030507 فني طبااة  39
 سنرات  خبر  مناسبة.                                 4درجة البكالرريرس + إ -

 سنرات  خبر  مناسبة.       8إ + الثانرية المهنية -

بيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انها بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعام 

 هـ1438
 



   

 م
 لمية المطلوبة لشغلهاالمؤهالت الع الجنس مقرها الجهـة المرتبة رمزها مسمى الوظيفة

 7 4010007 ناسخ بلة  40
متتشفى الملك فهد 

 الجامعي
 أنثى الخبر

+ برندام  دادددادي دتقدل مدتده ادن سددنه  ثانريدة اامدة مدع -

 سنة  خبر . 12إ

 سنرات  خبر  . 8دبلرم التكرتير التنفيذي + إ -

سددددنرات   4درجددددة البكددددالرريرس مددددع دجدددداد  النتددددخ + إ -

 خبر .

 ذكر الدمام كلية العمار  والتخطيط 7 4010007 ناسخ بلة  41

 ذكر الدمام ادار  المتترداات 7 3050506 امين متتردع  42

 .بحرث العملياتن ادار  العمليات والمعلرماتبكالرريرس  -

بكدددالرريرس فدددي التخصصدددات التاليدددة ع إمحاسدددبة . ددار   -

ماليدددة واسدددتثمار . ددار  اامدددة . تنظددديم وتطدددرير دداري . 

ارامدال دار  . التمريدل وادسدتثمار . ددار  أامال متار اد

 سنرات  خبر . 4 . + إالمصرفية

 سنة   خبر  مناسبة. 12ثانرية اامة + إ -

 ذكر الدمام اماد  شؤون المكتبات 7 6040207 امين مكتبة  43

 

الدرجددة الجامعيددة فددي تخصدد  إالمكتبددات والمعلرمددات  

  سدددددنرات خبدددددر  4+ إأوالدرجدددددة الجامعيدددددة المطلقدددددة 

 مناسبة.

 

 هـ1438بيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انها بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعام 
 



   

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

 ذكر الدمام كلية العمار  والتخطيط 7 8010507 رسام معماري  44

  خبر  8الكلية التقنية تخص  إرسم معماري  + إ -

 مناسبة.

برنام  اادادي بطبيعة العمل لمد  ثالث سنرات بعد  -

رسددطة تخصدد  إ رسددم معمدداري   + الكفددا   المت

 سنرات  خبر  في مجال العمل. 12إ

برندام  ااددادي دبلددرم سدنتان ونصددف بعدد الثانريددة  -

 سنرات  خبر  في مجال العمل. 8العامة + إ

 7 8010507 رسام معماري  45
اددار  العامة للمشاريع 

 والخدمات العامة
 ذكر الدمام

 أنثى دمامال كلية العلرم 7 5100607 متجل معلرمات  46
  4درجة البكالرريرس مع دجاد  تتدجيل المعلرمدات +إ-

 سنرات خبر  مناسبة.

  سدنة 12ثانرية اامة مع دجداد  تتدجيل المعلرمدات +إ-

 .خبر  مناسبة
 ذكر الدمام كلية العمار  والتخطيط 7 5100607 متجل معلرمات  47

 

إلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعام بيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انها بجامعة ا

 هـ1438
 

 



   

 مؤهالت العلمية المطلوبة لشغلهاال الجنس مقرها الجهـة المرتبة رمزها مسمى الوظيفة م

 أنثى الدمام كلية العلرم 7 4000807 متااد ادار   48

سنرات   4الدرجة الجامعية المناسبة لطبيعة العمل + إ -

 خبر  مناسبة.

 سنرات  خبر  مناسبة. 8دبلرم التكرتير التنفيذي + إ -

 ذكر الدمام كلية العمار  والتخطيط 7 4000807 متااد ادار   49 سنرات  خبر  مناسبة. 12+ إ واامة ثانرية تجارية -

مرا ب امن   50

 وسالمه
5090407 7 

اددار  العامة لألمن 

والتالمة والصحة 

 المهنية

 أنثى الدمام
 8 + إ دبلرم ثالث سنرات بعد الثانرية العامة -

 سنرات  خبر  مناسبة.

 أو الثانرية العامة  الثانرية المهنية إبطبيعة العمل  -

مرا ب امن   51 بر سنرات  خ 12إ   +

 وسالمه
5090407 7 

اددار  العامة لألمن 

والتالمة والصحة 

 المهنية

 ذكر الدمام

 هـ1438لعام  بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصلبيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انها  
 



   

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

 7 8020608 فني مختبر  52
معهد اليحرث 

 وادسشارات
 ا  .بكالرريرس في تخص  أحي - أنثى الدمام

 7 8020608 فني مختبر  53
معهد اليحرث 

 وادسشارات
 بكالرريرس تقنية مختبرات طبية.  - أنثى الدمام

 7 8020608 فني مختبر  54
كلية العلرم الرحدات 

 البحثية
 بكالرريرس تقنية كيميا  اضرية.  - أنثى الدمام

 7 8020608 فني مختبر  55
كلية العلرم الرحدات 

 البحثية
 بكالرريرس تقنية كيميا  فيزيائية.  - أنثى الدمام

 هندسة بيئية. بكالرريرس في تخص  - ذكر الدمام كلية الهندسة 7 8020608 فني مختبر  56

 هندسة المراد. بكالرريرس في تخص  - ذكر الدمام كلية الهندسة 7 8020608 فني مختبر  57

 ب الي .حاس بكالرريرس في تخص  - ذكر الدمام كلية الهندسة 7 8020608 فني مختبر  58

 هندسة طبية. بكالرريرس في تخص  - ذكر الدمام كلية الهندسة 7 8020608 فني مختبر  59

 هندسة نقل. بكالرريرس في تخص  - ذكر الدمام كلية الهندسة 7 8020608 فني مختبر  60

 7 8020608 فني مختبر  61
كلية العلرم الطبية 

 التطبيقية بالجبيل
 أنثى الجبيل

ية مدن كليدة العلدرم بكالرريرس في تخص  الدرم اصدب -

 الطبية التطبيقية .

 هـ1438بيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انها بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعام 
 



   

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

 7 8020608 فني مختبر  62
كلية العلرم الطبية 

 التطبيقية بالجبيل
مددن كليددة  بكددالرريرس فددي تخصدد  اددال  طبيعددي - أنثى الجبيل

 العلرم التطبيقية.

 7 8020608 مختبر فني  63
كلية العلرم الطبية 

 التطبيقية بالجبيل
تقنيدددة تخدددديرمن كليدددة بكدددالرريرس فدددي تخصددد   - أنثى الجبيل

 العلرم التطبيقية.

 .بكالرريرس في تخص  كيميا  - أنثى الدمام كلية التربية 7 8020608 فني مختبر  64

 فيزيا .ص  بكالرريرس في تخ - أنثى الدمام كلية التربية 7 8020608 فني مختبر  65

 6 5010306 فني اتصادت  66
اددار  العامة للمشاريع 

 والخدمات العامة
 ذكر الدمام

فدي   لمد  سنتين أو سدنتين ونصدفبرنام  دادادي  -

مجددال ادتصددادت وشددبكة الحاسددب ادلددي بعددد اتمددام 

  4+ إ مرحلدددددة الثانريدددددة العامدددددة أو مدددددا يعادلهدددددا

 . سنرات خبر  مناسبة

  سددددنرات خبددددر  8+ إ ثانريددددة اامددددة مددددع القدددددر  -

 مناسبة.

 6 5010306 فني اتصادت  67
اددار  العامة للمشاريع 

 والخدمات العامة
 ذكر الدمام

 هـ1438دالرحمن بن فيصل  لعام بيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انها بجامعة اإلمام اب
 



   

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

 6 3050906 مفتش تمرين  68
متتشفى الملك فهد 

 الجامعي
 ذكر الخبر

كالرريرس في التخصصات التالية ع إمحاسبة  درجة الب -

ددار  مالية واستثمار . ددار  اامة . اساليب كمية . 

ا تصاد . تنظيم وتطرير دداري . ددار  أامال متار 

. ارامال المصرفيةاددار  . التمريل وادستثمار . 

 التجار  ادلكترونية .التتريق التطبيقي .

 ذكر الدمام ة العمار  والتخطيطكلي 6 8030026 مصرر فرترغرافي  69

  لمد  سنتين أو سنتين ونصفبرنام  دادادي  -

بعد اتمام مرحلة الثانرية  طبيعة العملفي مجال 

   سنرات خبر  مناسبة4+ إ العامة أو ما يعادلها

. 

 6 9020106 كهربائي  70
متتشفى الملك فهد 

 الجامعي
 ذكر الخبر

 

 ة.سنرات  خبر  مناسب 8الثانرية العامة + إ -

 سنرات  خبر  مناسبة. 8+ إ الثانرية المهنية -

 

 هـ1438بيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انها بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعام 
 



   

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

 ذكر الدمام ادار  الشؤون القانرنية 6 1020206 باحث  انرني متااد  71
إأنظمة  .  انرن إ انرن   أنظمةدرجة البكالرريرس  -

 .  . حقر  إحقر

 أنثى الدمام كلية ادداب 6 4010506 متجل معلرمات  72

 الدرجة الجامعية مع دجاد  تتجيل المعلرمات. -

العامة مع دجاد  تتجيل  الثانرية التجارية أو -

 سنرات  خبر . 8المعلرمات + إ

   لتربريةجميع التخصصات ا ( درجة البكالرريرس- أنثى الدمام كلية التربية الدمام 6 1020106 مرا ب طلبه  73

 هـ1438بيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انها بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعام 
 



   

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

باحث اجتمااي   74

 متااد
 أنثى الجبيل كلية التربية بالجبيل 6 6030406

 درجة البكالرريرس ع خدمة اجتمااية ن اجتماع -

 تربية خاصة.ن الم نفس    
 أنثى الدمام ار  ادسكاناد 6 6030506 مشرف اجتمااي  75

 أنثى الدمام ادار  ادسكان 6 6030906 مشرف اسكان  76

 درجة البكالرريرس ع خدمة اجتمااية ن اجتماع -

 تربية خاصة.ن الم نفس    

إإغذا  وتغذيه ن  ا تصاددرجة البكالرريرس  -

منزلي ن أسر  ونمر طفل ن  وا تصادتغذية 

ددار  تربية أسرية ن مالبس ونتي  ن اإلسكان و

المنزل ن اد تصاد المنزلي التربري ن دراسات 

 الطفرلة ن فنرن دسالمية, ارسر  والطفرلة  

شريعة أو الشريعة درجة البكالرريرس ع  -

 .اإلسالمية من معهد الحرم المكي

 أنثى الدمام كلية ادداب 6 4000106 سكرتير خاص  77
 ددار  اامةن العلرم ادداريةدرجة البكالرريرس  -

ات اامة ن ادتصال ادستراتيجي ن اال ن 

ادتصال واإلاالم إمتار ادتصال  إ متار 

  . اإلاالم

 سنرت  خبر . 8المعهد الثانري التجاري + إ -

 ذكر الدمام كلية العلرم الطبية التطبيقية 6 4000106 سكرتير خاص  78

 هـ1438فيصل  لعام  بيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انها بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن
 



   

 م
 ة المطلوبة لشغلهاالمؤهالت العلمي الجنس مقرها الجهـة المرتبة رمزها مسمى الوظيفة

 6 4010006 ناسخ اله  79
اددار  العامة للمشتريات 

 والمنا صات
 ذكر الدمام

 سنرات . 8الثانرية العامة مع دجاد  النتخ + إ -

برنام  التكرتير التنفيذي لمد  سنتان وستة  -

  سنرات 4+إ أشهر من معهد اإلدار  العامة

 خبر  مناسبة.

باحث المي   80

 متااد
0070306 6 

البحرث معهد 

 وادستشارات
 أنثى الدمام

 

فدددي مجدددال البحدددث العلمدددي               سدرجدددة البكدددالررير-

 إ كيميا  حيرية  .

باحث المي   81

 متااد
0070306 6 

معهد البحرث 

 وادستشارات
 ذكر الدمام

درجددددة البكددددالرريرس فددددي مجددددال البحددددث العلمددددي  -

 إأحيا  جزيئية 

بيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انها بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعام 

 هـ1438
 



   

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

 6 5100906 مطرر برام   82
اماد  ادتصادت وتقنية 

 المعلرمات
 ذكر الدمام

دبلدددرم لمدددد  سدددنتين بعدددد الثانريدددة فدددي مجدددال تقنيدددة  -

سددنرات  خبددر  مناسددبة فددي مجددال  4المعلرمددات + إ

 العمل.

 ثىأن الدمام كلية العلرم 6 4000806 متااد ادار    83
درجة البكالرريرس المناسبة لطبيعة أامال اإلدار   -

 التي ترتبط فيها.

   سنرات خبر  مناسبة.8الثانرية العامة + إ -
 ذكر الدمام كلية الطب 6 4000806 متااد ادار    84

 بكالرريرس تقنية أسنان إبررسالن . - أنثى الدمام كلية طب ادسنان 6 8020205 محضر مختبر  85

 بكالرريرس تقنية أسنان إسراميك . - أنثى الدمام كلية طب ادسنان 6 8020205 محضر مختبر  86

 

 هـ1438بيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انها بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعام 
 



 

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

 6 3030306 مد ق رواتب  87
اماد  شؤون ااضا  هيئة 

 التدريس والمرظفين
 ذكر الدمام

لتاليددددة ع درجددددة البكددددالرريرس فددددي التخصصددددات ا -

ددار  أامدالن .   المالية وادستثمارإاساليب كمية . 

 المالية التطبيقيةل . تمري.  ادار  ادامال التطبيقية

محاسدددددبةن المحاسدددددبة .   ارامدددددال المصدددددرفية.  

ددار  اامددةن .  ددار  ماليددة.  د تصدداد.   التطبيقيددة

ددار  صدددددددنااية تخصددددددد  .   العلدددددددرم ادداريدددددددة

التمريددل .   ال متددار اددار ددار  أامدد  . إمحاسدبة

 .وادستثمار

 درجة البكالرريرس المطلقة. -

  سددنرات 4+ إ الكليددة التقنيددة تخصدد  إمحاسددبة . -

 خبر  مناسبة.

 سنرات  خبر  مناسبة. 8الثانرية العامة + إ -

 6 3051506 مد ق منا صات  88
اددار  العامة للمشتريات 

 والمنا صات
 ذكر الدمام

خصصددددات التاليددددة ع درجددددة البكددددالرريرس فددددي الت -

ددار  أامدالن .   المالية وادستثمارإاساليب كمية . 

  المالية التطبيقيدةل . تمري. ادار  ادامال التطبيقية

. محاسددبةن المحاسددبة التطبيقيددة.   ارامددال المصددرفية. 

.   ددار  اامددةن العلددرم ادداريددة.  ددار  ماليددة.  د تصدداد

أامدال متدار  ددار   . ددار  صنااية تخص  إمحاسبة

 .التمريل وادستثمار اددار 

 .درجة البكالرريرس المطلقة -

  سددنرات 4+ إ الكليددة التقنيددة تخصدد  إمحاسددبة . -

 .خبر  مناسبة

 سنرات  خبر  مناسبة. 8الثانرية العامة + إ -

م بيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انها بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعا

 هـ1438
 



 

   

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

 6 3020506 تخطيط متااد باحث  89
اددار  العامة للتخطيط 

 والميزانية
 ذكر الدمام

 درجدددة البكدددالرريرس فدددي التخصصدددات التاليدددة ع -

نظدددم معلرمدددات دداريدددةن . ادار  المدددرارد البشدددرية

ددار  .  نظددددددم المعلرمددددددات ادداريددددددة التطبيقيددددددة

صددددنااية تخصدددد  ددار  ن أو نظددددم المعلرمددددات 

ددار  .  ادداريددددة ددار  اامددددةن العلددددرم. اإلداريددددة

ددار  . التنظديم والتطددرير ادداري. خددمات صددحية

العلددددرم  . حقددددر  . أنظمددددة .د تصدددداد. المنشدددد ت

 .   انرن. التياسية

 درجة البكالرريرس المطلقة. -

 6 3040306 محاسب متااد  90
اددار  العامة للشؤون 

 اددارية والمالية
 ذكر الدمام

ة ع درجددة البكددالرريرس فددي التخصصددات التاليدد -

ددار  .   الماليددددة وادسددددتثمارإاسدددداليب كميددددة . 

ل . تمريددددد.  أامدددددالن ادار  ادامدددددال التطبيقيدددددة

.   ارامددددال المصددددرفية.   الماليددددة التطبيقيددددة

ددار  .  د تصداد.   محاسدبةن المحاسدبة التطبيقيدة

ددار  .   ددار  اامددددةن العلددددرم ادداريددددة.  ماليددددة

ددار  أامددددال   . صددددنااية تخصدددد  إمحاسددددبة

 .  التمريل وادستثمار.   ار اددار مت

  4+ إ الكليدددددة التقنيدددددة تخصددددد  إمحاسدددددبة . -

 سنرات خبر  مناسبة.

 سنرات  خبر  مناسبة. 8الثانرية العامة + إ -

 6 3040306 محاسب متااد  91
اددار  العامة للمشتريات 

 والمنا صات
 ذكر الدمام

 هـ1438بيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انها بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعام 
 



   

 م

 المؤهالت العلمية المطلوبة لشغلها نسالج مقرها الجهـة المرتبة رمزها مسمى الوظيفة

 أنثى الدمام الرحدات البحثية بكلية العلرم 6 8020606 فني مختبر  92

برنام  دادادي د يقل ان سنتين بعد اتمام مرحلة  -

  4+إ  كيميا  فيزيائيةالثانرية العامة أو ما يعادلهاإ

 سنرات خبر  مناسبة.

 أنثى الدمام لية العلرمالرحدات البحثية بك 6 8020606 فني مختبر  93

برنام  دادادي د يقل ان سنتين بعد اتمام مرحلة  -

  4+إ  كيميا  حيريةالثانرية العامة أو ما يعادلهاإ

 سنرات خبر  مناسبة.

 ذكر الدمام معهد البحرث وادستشارات   6 8020606 فني مختبر  94

برنام  دادادي د يقل ان سنتين بعد امام مرحلة  -

أو ما يعادلها إ مختبرات طبية   الثانرية العامة

   سنرات خبر  مناسبة.4+إ

 أنثى الدمام كلية التربية 6 8020606 فني مختبر  95

برنام  دادادي د يقل ان سنتين بعد اتمام مرحلة  -

  سنرات 4+إ  أحيا الثانرية العامة أو ما يعادلهاإ

 خبر  مناسبة.

 أنثى الدمام كلية التربية 6 8020606 فني مختبر  96

برنام  دادادي د يقل ان سنتين بعد اتمام مرحلة  -

  سنرات 4+إ  فيزيا الثانرية العامة أو ما يعادلهاإ

 خبر  مناسبة.

 أنثى الدمام الرحدات البحثية بكلية العلرم 6 8020606 فني مختبر  97

برنام  دادادي د يقل ان سنتين بعد اتمام مرحلة  -

  سنرات 4إ+  كيميا الثانرية العامة أو ما يعادلهاإ

 خبر  مناسبة.

 هـ1438بيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انها بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعام 
 



   

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

 6 5090406 مرا ب امن وسالمة  98
اددار  العامه لألمن 

 والتالمه
 4إ+  دبلرم ثالث سدنرات بعدد الثانريدة العامدة  - أنثى الدمام

 سنرات  خبر  مناسبة.

 8مهنيددددددة إبطبيعددددددة العمددددددل  + إالثانريددددددة ال -

 سنرات  خبر  مناسبة.

 سنرات  خبر  مناسبة. 8الثانرية العامة + إ -

 6 5090406 مرا ب امن وسالمة  99
اددار  العامه لألمن 

 والتالمه
 ذكر الدمام

 ذكر الدمام كلية الطب 5 3041705 م مرر صرف  100

 دبلرم ثالث سنرات بعد الثانرية.        -

بعددد الثانريددة   ــددـ دبلددرم دبلددرم سددنتين ونصددف  -

 سنتين بعد الثانرية.

 سنرات  خبر  مناسبة.         4ثانرية اامة + إ -

 ذكر الدمام اماد  القبرل والتتجيل 5 5100605 متجل معلرمات  101

  سددنرات بعددد 3دبلددرم  دادددادي مناسددب لمددد  إ -

 الثانرية.

دبلددرم دادددادي مناسددب لمددد  سددنة ونصددف بعددد  -

 الثانرية العامة .

م  داددددادي مناسدددب سدددنتين بعدددد الثانريدددة دبلدددر -

 العامة .

  سددنرات بعددد 3دبلددرم  دادددادي مناسددب لمددد  إ -

  سددددددنرات خبددددددر  4الكفددددددا   المترسددددددطة +إ

 مناسبة.

 سنرات  خبر  مناسبة. 4الثانرية العامة + إ -
 

بيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انها بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعام 

 هـ1438
 



 

   

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

 ذكر الدمام ادار  الحركة 5 9020005 ميكانيكي  102
 سنرات  خبر  مناسبة.                                          4+ إ المهنيةالثانرية  -

 ذكر الدمام ادار  الحركة 5 9020005 ميكانيكي  103

 أنثى الدمام ادار  الحركة 5 3001205 مرا ب حركة  104

 دبلرم ثالث سنرات بعد الثانرية.  -

 .م سنتين ونصف بعد الثانرية دبلر -

 دبلرم سنتين بعد الثانرية. -

 سنرات  خبر  مناسبة.        4ثانرية اامة + إ -

 أنثى الدمام متتشفى الملك فهد الجامعي 5 901105 منظف ا مشة  105

  سددنرات بعدددد الكفدددا   3إ دبلددرم  داددددادي لمدددد  -

   سنرات خبر  مناسبة.4المترسطة +إ

نصدف بعدد الثانريددة دبلدرم  داددادي  لمدد  سدنة و -

 العامة.

 دبلرم  دادادي  لمد  سنة بعد الثانرية العامة. -

 سنرات  خبر  مناسبة. 4الثانرية العامة + إ -

 

 

 

 هـ1438بيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انها بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعام 
 



   

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

ادادي  لمدد  سدنة ونصدف بعدد الثانريدة دبلرم  د - ذكر الدمام مطبعة الجامعة 5 8030505 فني طبااة  106

 العامة.

 دادادي  لمد  سنة بعد الثانرية العامة.دبلرم   -

  سددنرات بعددد الكفددا   3دبلددرم  دادددادي لمددد  إ -

 المترسطة 

 5 5010305 فني اتصادت  107 سنرات  خبر  مناسبة. 4الثانرية العامة + إ -
اددار  العامة للمشاريع 

 والخدمات العامة
 ذكر الدمام

 ذكر الدمام ادار  المتترداات 5 4000805 متااد ادار   108

   سنرات بعد الثانرية العامة.3دبلرم  دادادي إ -

دبلدددرم  داددددادي سدددنتين ونصدددف بعدددد الثانريدددة  -

 العامة.

 دبلرم  دادادي سنتين بعد الثانرية العامة. -

 سنرات  خبر  مناسبة. 4الثانرية العامة + إ -

 ر  مناسبة.سنرات  خب 4الثانرية التجارية + إ -

 

بيان بالرظائف المطلرب اإلاالن انها بجامعة اإلمام ابدالرحمن بن فيصل  لعام 

 هـ1438
 



 

   

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

 أنثى الدمام كلية الطب 5 4010005 ناسخ بله  109

سدددنتين ونصدددف بعدددد الثانريدددة  دبلدددرم لمدددد  -

 .العامة

دبلددددرم  دادددددادي  لمددددد  سددددنة ونصددددف بعددددد  -

 .الثانرية العامة

للفتيدات لمدد  سدنة بعدد دبلرم  دادادي النتخ  -

 الثانرية العامة .

دبلدددددرم داددددددادي مركدددددز الت هيدددددل المهندددددي  -

شدددهرر  بعدددد الثانريدددة  10للمعدددر ين لمدددد  إ

 العامة .

سدددنرات  بعدددد الكفدددا   المترسدددطة  3دبلدددرم إ -

 . سنرات خبر  مناسبة4+إ

 سنرات  خبر  مناسبة. 4الثانرية العامة + إ -

 5 4010005 ناسخ بله  110
لمشاريع اددار  العامة ل

 والخدمات العامة
 ذكر الدمام

دبلرم مناسب لمد  سنتين ونصف بعد  - أنثى الدمام كلية ادداب 5 4010105 ناسخ بله بلغتين  111

 الثانرية العامة.

 ذكر الدمام ادتصادت اددارية 5 4010105 ناسخ بله بلغتين  112 سنرات  خبر  مناسبة. 4الثانرية العامة + إ -
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