جامعة طيبة تعلن عن توفر
عدد من الوظائف األكاديمية
للسعــــودييــــــن والسعوديات
فــــــي مـــخـــتـــلـــف الـــكـــلـــيـــات
بــالــمــديــنــة والــمــحــافــظــات
يســر جامعــة طيبــة بالمدينــة المنــورة أن تعلــن عــن توفــر عــدد مــن الوظائــف
األكاديميــة للســعوديين والســعوديات المشــغولة بمتعاقديــن بمرتبــة (أســتاذ
– أســتاذ مشــارك -أســتاذ مســاعد –مــدرس لغــة) (المســتوى الســادس) ومــدرس
(المســتوى الســادس) ،فــي مختلــف كلياتهــا بالمقــر الرئيســي وبجميــع فروعهــا فــي
محافظــات المدينــة المنــورة.
وترحــب اإلدارة العامــة لشــؤون أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن بالجامعــة بجميــع مــن
تنطبــق عليــه الشــروط المعلنــة ولديــه الرغبــة فــي التقديــم علــى الوظائــف المتاحــة التقــدم مــن
خــال النظــام االلكترونــي الخــاص بالتوظيــف عبــر البوابــة اإللكترونيــة للجامعــة اعتبــاراً مــن يــوم
الخميــس  28ربيــع األول  1440هـــ ،ويســتمر التقديــم حتــى يــوم الخميــس  6ربيــع الثانــي 1440هـــ.
الشروط العامة التي يجب مراعاتها

 -1أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
 -2أن يكون الئق ًا طبياً.
 -3أال يكون المتقدم موظف ًا حكومياً.
حاصال على تقدير ال يقل عن (جيد جداً) في البكالوريوس.
 -4أن يكون
ً
 -5أن يكون تخصص الدكتوراه امتداد ًا لتخصص البكالوريوس والماجستير.
 -6أن يجتاز المتقدم اإلجراءات النظامية المتبعة لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
 -7االلتزام بالمواعيد المحددة حسب تقويم أم القرى.
المستندات المطلوب إرفاقها:
01

02

03

نسخة من
املؤهالت
العلمية

نسخة من
الخربات
العملية

السرية
الذاتية

04
صورة من
الهوية
الوطنية

05
توصيات
علمية

ولالستفسار يمكن التواصل مع إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس
على الهاتف  0148618888تحويلة 1310-2060 2058-

العلوم الطبية التطبيقية
التخصص

الدرجة العلمية

الجنس

تغذية رسيرية

أستاذ مساعد-أستاذ
مشارك-أستاذ

نساء

علوم طبية – فريوسات طبية

أستاذ مساعد-أستاذ
مشارك-أستاذ

نساء

تقنية األشعة التشخيصية

أستاذ مساعد-أستاذ
مشارك-أستاذ

رجال/نساء

تغذية رسيرية – تغذية مجتمع

أستاذ مساعد

رجال/نساء

مختربات طبية (علم ترشيح اإلنسان-
علم أمراض اإلنسان-علم الدم-كيمياء
حيوية طبية)

أستاذ مساعد

رجال/نساء

التمريض (باطني وجراحي-النساء
والتوليد-األطفال-صحة املجتمع-إدارة
خدمات التمريض)

أستاذ مساعد

نساء

التمريض (باطني وجراحي-النساء
والتوليد-األطفال -إدارة خدمات
التمريض)

أستاذ مساعد

نساء

املقر

كلية العلوم
الطبية التطبيقية
باملدينة

كلية العلوم
الطبية التطبيقية
بينبع

كلية العلوم
الطبية التطبيقية
بالعال

الهندسة
التخصص

الدرجة العلمية

الجنس

املقر

الهندسة امليكانيكية

أستاذ مساعد-أستاذ
مشارك-أستاذ

رجال

كلية الهندسة
باملدينة كلية
الهندسة بينبع

الهندسة املعامرية

أستاذ مساعد-أستاذ
مشارك-أستاذ

رجال/نساء

كلية الهندسة
باملدينة
 +فرع الجامعة بالعال

الهندسة املعامرية

أستاذ مساعد-أستاذ
مشارك-أستاذ

رجال

كلية الهندسة بينبع

الهندسة الكهربائية

أستاذ مساعد-أستاذ
مشارك-أستاذ

رجال

الهندسة املدنية

أستاذ مساعد-أستاذ
مشارك-أستاذ

رجال

الهندسة الكيميائية

أستاذ مساعد-أستاذ
مشارك -أستاذ

رجال

الهندسة الصناعية

أستاذ مساعد -أستاذ
مشارك-أستاذ

رجال/نساء

الهندسة النووية  -هندسة
مفاعالت (محاكاة)

أستاذ مساعد -أستاذ
مشارك-أستاذ

رجال

كلية الهندسة
باملدينة

علوم وهندسة الحاسب اآليل
التخصص

الدرجة العلمية

الجنس

املقر

علوم الحاسب اآليل

أستاذ مساعد-أستاذ
مشارك

رجال/
نساء

كلية علوم وهندسة الحاسب اآليل
باملدينة
( +فرع الجامعة مبهد الذهب)

نظم املعلومات
الحاسوبية

أستاذ مشارك

نساء

كلية علوم وهندسة الحاسب اآليل
باملدينة

هندسة الحاسب
اآليل

أستاذ مساعد-أستاذ
مشارك

رجال/
نساء

كلية علوم وهندسة الحاسب اآليل
باملدينة

علوم الحاسب اآليل

أستاذ مشارك

رجال/
نساء

نظم املعلومات
الحاسوبية

أستاذ مشارك

رجال/
نساء

كلية علوم وهندسة الحاسب اآليل
بينبع

علوم التأهيل الطبي
التخصص

الدرجة العلمية

الجنس

عالج وظيفي

أستاذ مساعد-أستاذ مشارك-
أستاذ

رجال

أطراف صناعية

أستاذ مساعد-أستاذ مشارك-
أستاذ

رجال

عالج تنفيس

أستاذ مساعد-أستاذ مشارك-
أستاذ

رجال

عالج السمع والتخاطب

أستاذ مساعد-أستاذ مشارك-
أستاذ

رجال

املقر

كلية علوم التأهيل
الطبي باملدينة

علوم األرسة
التخصص

الدرجة العلمية

الجنس

التصميم الداخيل

أستاذ مساعد  -أستاذ

رجال/نساء

تقنيات التعليم يف مجال
الطفولة

أستاذ مساعد

نساء

تصميم املالبس والحيل

أستاذ مساعد

نساء

السكن وإدارة املؤسسات

أستاذ مشارك

نساء

املقر

كلية علوم
األرسة باملدينة

الحقوق
التخصص

الدرجة العلمية

الجنس

القانون العام

أستاذ مساعد-أستاذ مشارك-
أستاذ

رجال/نساء

القانون الخاص

أستاذ مساعد-أستاذ مشارك-
أستاذ

رجال/نساء

املقر
كلية الحقوق
باملدينة

طب األسنان
املقر

التخصص

الدرجة العلمية

الجنس

جراحة الفم والوجه والفكني

أستاذ مساعد

رجال

أصحاح األسنان-عالج الجذور-
مواد طب األسنان الحيوية

أستاذ مساعد

رجال/نساء

طب األسنان االستعاضية-
استعاضة حركية

أستاذ مساعد

رجال

طب األسنان الوقائية-أمراض اللثة

أستاذ مساعد

رجال/نساء

علوم الفم االساسية والرسيرية

أستاذ مساعد

رجال/نساء

طب اسنان األطفال وتقويم
األسنان

أستاذ مساعد

رجال/نساء

كلية طب األسنان
باملدينة

العلوم
التخصص

الدرجة العلمية

الجنس

املقر

الفيزياء

أستاذ مساعد-أستاذ مشارك-
أستاذ

رجال/
نساء

كلية العلوم باملدينة
 +فرع الجامعة مبهد
الذهب

الفيزياء

أستاذ مساعد-أستاذ مشارك-
أستاذ

رجال/
نساء

كلية العلوم بينبع
كلية العلوم واآلداب العال

الرياضيات

أستاذ مساعد-أستاذ مشارك-
أستاذ

رجال/
نساء

كلية العلوم باملدينة
كلية العلوم واآلداب العال

الرياضيات

أستاذ مساعد-أستاذ مشارك-
أستاذ

رجال/
نساء

كلية العلوم بينبع
 +فرع الجامعة ببدر

األحياء

أستاذ مساعد

رجال/
نساء

كلية العلوم باملدينة
كلية العلوم بينبع

الجيولوجيا

أستاذ مساعد-أستاذ مشارك

رجال

كلية العلوم باملدينة

الكيمياء

أستاذ مساعد-أستاذ مشارك

رجال/
نساء

كلية العلوم بينبع
كلية العلوم واآلداب العال

الكيمياء

أستاذ مساعد

رجال

كلية العلوم باملدينة

إدارة االعامل
التخصص

الدرجة العلمية

الجنس

املقر

التمويل واالقتصاد

أستاذ مساعد

رجال/نساء

كلية إدارة األعامل باملدينة
كلية إدارة األعامل بينبع

اإلدارة

أستاذ مساعد -أستاذ مشارك-
أستاذ

رجال/نساء

كلية إدارة األعامل باملدينة
 +فرع الجامعة بخيرب-الحناكية

اإلدارة

أستاذ مساعد

رجال/نساء

كلية إدارة األعامل بينبع

التسويق

أستاذ مساعد -أستاذ مشارك

املحاسبة

أستاذ مساعد

رجال/نساء

كلية إدارة األعامل باملدينة
كلية إدارة األعامل بينبع

نظم املعلومات
اإلدارية

أستاذ مساعد -أستاذ مشارك-
أستاذ

رجال/نساء

كلية إدارة األعامل باملدينة
 +فرع الجامعة مبهد الذهب-بدر

نظم املعلومات
اإلدارية

أستاذ مساعد

رجال/نساء

كلية إدارة األعامل بينبع

أساليب كمية-
رياضيات إحصاء
األعامل

أستاذ مساعد

رجال/نساء

كلية إدارة األعامل بينبع

الطب
املقر

التخصص

الدرجة العلمية

الجنس

الترشيح (علم األنسجة-علم الترشيح)

أستاذ مساعد

رجال/نساء

التعليم الطبي-املعلوماتية الصحية
والتعليم اإللكرتوين

أستاذ مشارك

نساء

طب األطفال-أمراض صدرية

أستاذ مشارك

رجال

علم األمراض

أستاذ مشارك

رجال

علم وظائف األعضاء

أستاذ مشارك

رجال

الجراحة العامة

أستاذ مشارك

رجال

العيون

أستاذ مساعد

رجال/نساء

كلية الطب
باملدينة

الرشوط:
 1أن يكون املتقدم حاصل عىل بكالوريوس طب وجراحة. 2أال يقل التقدير العام عن جيد جدا ً. 3-أن يكون املتقدم حاصل عىل الزمالة يف التخصص الدقيق من دولة متقدمة.

كليات املجتمع
املقر

التخصص

الدرجة العلمية

الجنس

علوم الحاسب اآليل

أستاذ مساعد-أستاذ مشارك

رجال/نساء

هندسة الحاسب اآليل

أستاذ مساعد-أستاذ مشارك

رجال/نساء

إدارة أعامل (إدارة-محاسبة
ومتويل-إدارة مالية)

أستاذ مساعد-أستاذ مشارك

رجال/نساء

كلية املجتمع باملدينة
كلية املجتمع بخيرب
كلية املجتمع بالعال
كلية املجتمع ببدر
كلية املجتمع بالحناكية

رياضيات (إحصاء ريايض)

أستاذ مساعد-أستاذ مشارك

نساء

كلية املجتمع بالحناكية

إدارة سياحية

أستاذ مساعد

رجال/نساء

كلية املجتمع بالعال

كلية املجتمع باملدينة
كلية املجتمع بخيرب
كلية املجتمع مبهد الذهب
كلية املجتمع ببدر
كلية املجتمع بالحناكية

الرتبية
التخصص

الدرجة العلمية

الجنس

أصول تربية

أستاذ مساعد -أستاذ مشارك

رجال/نساء

علم النفس الرتبوي-القياس
والتقويم

أستاذ مشارك

رجال/نساء

مناهج وطرق التدريس الرتبية
(اإلسالمية-البدنية-الفنية-
األرسية-اإلجتامعيات-العلوم-
اإلنجليزية-الرياضيات)

أستاذ مساعد -أستاذ مشارك

رجال/نساء

تقنيات التعليم

أستاذ مساعد -أستاذ مشارك

رجال

اإلدارة الرتبوية

أستاذ مساعد -أستاذ مشارك

رجال

الرتبية الفنية

أستاذ مساعد -أستاذ مشارك –أستاذ

رجال/نساء

الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

أستاذ مساعد -أستاذ مشارك –أستاذ

رجال/نساء

رياض األطفال

أستاذ مساعد -أستاذ مشارك

نساء

الرتبية الخاصة

أستاذ مساعد -أستاذ مشارك –أستاذ

رجال/نساء

املقر

كلية الرتبية
باملدينة

اآلداب والعلوم االنسانية
التخصص

الدرجة العلمية

الجنس

املقر

الدراسات االسالمية

أستاذ مساعد -أستاذ مشارك –
أستاذ

رجال/
نساء

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
باملدينة
 +فرع الجامعة بخيرب-الحناكية-مهد
الذهب

الدراسات االسالمية

أستاذ مساعد

رجال/
نساء

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بينبع
كلية العلوم واآلداب بالعال

اللغة العربية

أستاذ مساعد -أستاذ مشارك

رجال/
نساء

اللغة اإلنجليزية
وآدابها

أستاذ مساعد

رجال/
نساء

اللغة العربية

أستاذ مساعد

رجال/
نساء

اللغة اإلنجليزية
وآدابها

أستاذ مساعد

رجال/
نساء

الدراسات القرآنية

أستاذ مساعد -أستاذ مشارك –
أستاذ

رجال/
نساء

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
باملدينة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بينبع
كلية العلوم واآلداب بالعال

العلوم االجتامعية
(جغرافيا-تاريخ)

أستاذ مشارك

رجال/
نساء

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
باملدينة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بينبع

االتصال واإلعالم

أستاذ مساعد

رجال/
نساء

املعلومات
ومصادر التعلم-
تقنية املعلومات

أستاذ مساعد -أستاذ مشارك

رجال/
نساء

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
باملدينة
 +فرع الجامعة بخيرب -مهد الذهب-
بدر

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بينبع
كلية العلوم واآلداب بالعال

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
باملدينة

الصيدلة
التخصص

الدرجة العلمية

الجنس

* صيدلة اكلينيكية

أستاذ مساعد-أستاذ مشارك-أستاذ

رجال/نساء

علم األدوية اإلكلينييك

أستاذ مساعد-أستاذ مشارك-أستاذ

رجال

علوم صيدلية  -عقاقري

أستاذ مساعد-أستاذ مشارك-أستاذ

رجال

علوم صيدلية  -علم
أدوية

أستاذ مساعد-أستاذ مشارك-أستاذ

رجال/نساء

املقر

كلية الصيدلة
باملدينة

* دكتوراه يف الصيدلة اإلكلينيكية أو درجة دكتور صيدلة مع تدريب إكلينييك ملدة سنتني عىل األقل (دراسة مقررات
ال تقل عن سنتني بعد درجة البكالوريوس يف مستشفيات معرتف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو
الجمعية األمريكية للصيادلة والحصول عىل اإلقامة  PGY1 , PGY2أو الزمالة باإلضافة إىل إنجاز وحدة بحثية منشورة
أو مقبولة للنرش.

التمريض
التخصص

الدرجة العلمية

الجنس

متريض الباطنة والجراحة

أستاذ مساعد

رجال/نساء

متريض األمومة والطفولة

أستاذ مساعد-أستاذ مشارك

رجال/نساء

متريض الرعاية الصحية األولية

أستاذ مساعد

رجال

التمريض املدريس

أستاذ مساعد

رجال

متريض الصحة النفسية

أستاذ مساعد

رجال/نساء

تعليم مترييض

أستاذ مساعد

رجال/نساء

املقر

كلية التمريض
باملدينة

كلية الرتبية
التخصص

الدرجة العلمية

الجنس

تربية خاصة (اخصايئ تدخل)

مدرس
(املستوى
السادس)

رجال

تربية خاصة ( اخصايئ تدخل )

مدرس
(املستوى
السادس)

نساء

املقر
املقر الرئييس باملدينة

املقر الرئييس باملدينة

الرشوط:
أن يكون املتقدم/ة حاصل/حاصلة عىل درجة املاجستري يف تخصص الرتبية الخاصة (أخصايئ تدخل) من جامعة
معتمدة انتظاما ،عىل اال يقل التقدير العام عن جيد جدا ً.
أال يكون املتقدم موظفاً حكومياً.
الخربات:
أن يكون متخصص يف التدخل مع خربة يف التعامل مع ذوى االحتياجات الخاصة لفئة طلبه الجامعات وإرشادهم.

مركز اللغة االنجليزية
التخصص

الدرجة العلمية

الجنس

املقر

اللغة اإلنجليزية وطرق تدريسها

مدرس لغة
(املستوى
السادس)

رجال

املقر الرئييس باملدينة
( +فرع الجامعة بينبع – العال-بدر)

اللغة اإلنجليزية وطرق تدريسها

مدرس لغة
(املستوى
السادس)

نساء

فرع الجامعة بينبع – العال

الرشوط:
أن يكــون املتقــدم/ة حاصل/حاصلــة عــى درجــة البكالوريــوس يف اللغــة اإلنجليزيــة وطــرق تدريســها مــن جامعــة
معتمــدة انتظامــا ،عــى اال يقــل التقديــر العــام عــن جيــد جــدا ً.
أن يكــون املتقــدم/ة حاصل/حاصلــة عــى درجــة املاجســتري يف اللغــة اإلنجليزيــة وطــرق تدريســها مــن جامعــة
معتمــدة انتظامــا ،عــى اال يقــل التقديــر العــام عــن جيــد جــدا ً.
أال يكون املتقدم موظفاً حكومياً.
معادلة الشهادة إذا كانت صادرة من جامعة غري سعودية.
أن يكــون املتقــدم/ة حاصل/حاصلــة حديث ـاً عــى  6,5درجــات يف اختبــار  IELTSاو مــا يعادلهــا يف اختبــار  TOEFLو
 ,STEPSعــى أال يكــون أنقــى عــى االختبــار أكــر مــن ســنتني.
ويجب أن يتضمن الوثائق التالية:
السجل األكادميي (كشف الدرجات) لدرجة البكالوريوس.
السجل األكادميي (كشف الدرجات) لدرجة املاجستري.
املؤهل للبكالوريوس.
املؤهل للامجستري.
بطاقة األحوال املدنية او بطاقة العائلة.
توصيات علمية.
السرية الذاتية متضمنه الخربات العملية.

