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 الوظائفمسابقة  التقديم علىشروط 

 املعنيون باملسابقة 

 .أن يكون املتقدم سعودي الجنسية 1

.على رأس العمل الحكومي  أن ال يكون املتقدم 2
ً
 إال إذا كان يحمل مؤهل أعلى من املرتبة التي يشغلها حاليا

3 . 
ً
 تقاعديا

ً
 أن ال يكون املتقدم يتقاض ى راتبا

6         .
ً
 صحيا

ً
 أن يكون املتقدم الئقا

 على املؤهالت العلمية والخبرات املطلوبة للعمل  
ً
 أن يكون املتقدم حائزا

 أن يجتاز املتقدم بنجاح االختبارات التحريرية واملقابالت الشخصية التي تتطلبها الوظيفة 

 شرعي ،أو سجن في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أن يكون املتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحد  

 أن ال يكون املتقدم قد فصل بسبب تأديبي من الخدمة في األجهزة الحكومية أو أحد املؤسسات الخاصة 

 طريقة التقديم على املسابقة 

1 
دمجها ( ومن ثم PDFبصيغة )ن تكون بل البدء في عملية التسجيل ويجب أحفظ صور املستندات املطلوبة على جهاز املتقدم ق

 .ي طلب لم يرفع املستندات بالشكل املطلوبوسيتم حذف أ، رفاقها ميجا ( وإ 10بملف واحد بحيث ال يتجاوز )

 www.kku.edu.sa ياإللكترونالتسجيل على موقع الجامعة  2

 املستندات املطلوبة 

  الوطنية.صورة من الهوية  1

 لشغل الوظائف. املطلوباملؤهل العلمي صورة من  2

 تإن وجدصور من البرامج التدريبية  3

 سباب طي القيدورة من قرار إنهاء الخدمة املوضح به أمع إرفاق ص تإن وجدفي القطاع الحكومي  صور من شهادات الخبرة 4

 دتإن وج االجتماعيةصور من شهادات الخبرة في القطاع الخاص مع شهادة التسجيل في التأمينات  5

 مالحظات هامة :

 حسب املحدد في اإلعالن (  رجال ونساء) الوظائف للسعوديين  1

 هـ           1441/ 04/       13   املوافق  الثالثاء حتى نهاية يوم  هـ  1441/  04    /11 املوافق االحد من يوم التقديم على املسابقة متاح  2

 تواصل معنا على البريد اإللكترونيإذا واجهتك مشاكل تقنية خالل  3
ً
 kku.edu.sahr@ تقديمك ، فضال
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 شروط التقديم على الوظائف 
 

 

 شروط القبول على الوظيفة املرتبة مسمى الوظيفة م

 الكفاءة املتوسطة + القدرة على القيام بعمل الوظيفةمؤهل ال يقل عن  - 2 مراقب أمن وسالمة  .1

 الكفاءة املتوسطةمؤهل ال يقل عن  - 2 مساعد إداري  .2

 املعهد الثانوي التجاريأو الثانوية العامة مؤهل ال يقل عن  - 4 كاتب  .3

دبلوم ال تقل مدته عن سنة بعد الثانوية يف أحد اجملاالت التالية : ) يف جمال أو   -

 يف جمال اإلدارة املكتبية ( /السكرتارية 

 4 مساعد إداري  .4

 4 سكرتري  .5

 الثانوية العامةمؤهل ال يقل عن  - 4 مراقب طلبة  .6

دبلوم ال تقل مدته عن سنتني بعد الثانوية يف أحد التخصصات التالية : مؤهل ال يقل عن  - 5 مساعد إداري  .7

 5 سكرتري  .8 السكرتارية ( /إدارة املكاتب  /إدارة األعمال /إدارة املوارد البشرية  /) إدارة مكتبية 

 5 مأمور صرف  .9
دبلوم ال تقل مدته عن سنتني بعد الثانوية يف أحد اجملاالت التالية : مؤهل ال يقل عن  -

 يف اجملال املصريف ( /يف اجملال املالي    /)  يف جمال احملاسبة  

 6 مسجل معلومات  .10
 املعلومات تسجيل إجادة تثبت شهادة مع )نظري( ختصص بكالوريوسمؤهل ال يقل عن  -

 اآللي. احلساب على البيانات وإدخال

 بكالوريوس ختصص )إدارة عامة / إدارة أعمال (مؤهل ال يقل عن  - 6 مساعد إداري  .11

 املستوى السادس مدرس لغة  .12

أن يكون حاصاًل على املاجستري يف ختصص اللغويات التطبيقية أو تعليم اللغة  -

( أو اللغة اإلجنليزية وآدابها أو أحد TESOL اإلجنليزية للناطقني بغريها ) 

املرتبط بها ، من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف بها بتقدير ال التخصصات 

 يقل عن جيد جدًا .

( 75اجتياز اختبار القدرات للجامعيني من املركز الوطين للقياس بدرجة ال تقل عن ) -

. 

 ACADEMIC األكادميي )( كحد أدنى يف االيلتس 7احلصول على درجة )

IELTS( أو ما يعادله يف اختبار )TOEFL IBT على أن ال يكون مضى عليه أكثر من )

 سنتني .
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 وظائف المسابقة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م المرتبة رقم الوظيفة مسمى الوظيفة مقر العمل الجنس

 1 6المستوى  30 مدرس لغة ابها رجال 

 2 6المستوى  31 مدرس لغة ابها رجال 

 3 6المستوى  33 مدرس لغة ابها رجال 

 4 6المستوى  34 مدرس لغة ابها نساء

 5 6المستوى  35 مدرس لغة ابها نساء

 6 2 85 مراقب أمن وسالمة ابها رجال 

 7 2 92 مراقب أمن وسالمة ابها رجال 

 8 2 99 مراقب أمن وسالمة ابها رجال 

 9  2 73 مراقب أمن وسالمة ابها رجال 

 10 5 602 سكرتير ابها رجال 

 11 5 647 مأمور صرف ابها رجال 

 12 5 635 مساعد إداري ابها رجال 

 13 5 625 مساعد إداري ابها رجال 

 14 5 596 مساعد إداري ابها رجال 

 15 5 434 مساعد إداري ابها رجال 

 16 5 185 مساعد إداري ابها رجال 
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 17 5 415 مساعد إداري ابها رجال 

 18 4 244 مراقب طلبة ابها رجال 

 19 4 259 سكرتير ابها رجال 

 20 4 357 كاتب ابها رجال 

 21 5 66 سكرتير ابها رجال 

 22 2 103 مراقب أمن وسالمة ابها  رجال 

 23 5 67 مساعد إداري تنومة نساء

 24 5 678 مساعد إداري تنومة نساء

 25 4 146 مساعد إداري تنومة نساء

 26 2 86 مراقب أمن وسالمة تنومة نساء

 27 2 49 مساعد إداري تنومة نساء

 28 6 769 مساعد إداري سراة عبيدة رجال 

 29 6 780 مسجل معلومات سراة عبيدة رجال 

 30 5 675 مساعد إداري سراة عبيدة رجال 

 31 4 119 كاتب سراة عبيدة رجال 

 32 2 91 مراقب أمن وسالمة سراة عبيدة رجال 
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