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ين من بإيمانا من جامعة سلمان بن عبدالعزيز في محافظة الخرج بمشاركة أبناء هذا الوطن الغالي في بناء الجامعة ورغبة في إتاحة الفرصة للراغ

التخصصات المحددة في اإلعالن في كليات المؤهلين، فإن جامعة سلمان بن عبدالعزيز يسرها أن تعلن عن توفر عدد من الوظائف األكاديمية في 

الجامعة في المركز الرئيس في محافظة الخرج وفي فروع الجامعة في محافظة وادي الدواسر ومحافظة السليل ومحافظة األفالج ومحافظة حوطة 

 : -بني تميم ومحافظة الدلم لمن تتوفر فيه الشروط التالية 

 أن يكون المتقدم سعودي الجنسية  .1

ن وبتقدير ال يقل ع اإلعالن بطريق اإلنتظام و ليس اإلنتسابحاصالً على المؤهل المطلوب في التخصص الدقيق الموضح في  أن يكون .2

  ( .جيد مرتفع(من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها، باستثناء تخصصات الطب وطب األسنان فال يقل التقدير عن  (جيد جداً )

 ىم العالي للدرجات الحاصل علىها من خارج المملكة. معادلة الشهادة من وزارة التعل .3

 سنة للمتقدمين لوظيفة محاضر  33سنة للمتقدمين لوظيفة معيد و  30أن ال يتجاوز عمره  .4

 استمرار التخصص في مرحلتي الماجستير والدكتوراه بمرحلة البكالوريوس.  .3

 اضر. أن ال يشغل وظيفة حكومية بالنسبة للمتقدمين لوظائف معيد ومح .6

 اجتياز االمتحان التحريري والمقابلة الشخصية الذي تنظمه الجامعة  .7

 التقديم لهذه الوظائف إلكترونيا فقط ولن يتم استقبال أي طلبات يدوية حسب التواريخ المحددة في اإلعالن  .8

 ي طلب التقديم االلكتروني لن يتم ترشيح أي متقدم للوظيفة إال بعد مطابقة أصول الوثائق مع المعلومات التي تم تسجيلها ف .9

 سيتم استبعاد الطلبات غير المكتملة والطلبات غير المطابقة لما جاء في اإلعالن  .13

 الوثائق المطلوبة 

 : -كما يلي  Pdfيلزم إلكمال عملية التقديم لهذه الوظائف تحميل عدد من الوثائق بصيغة

 اوال: وظائف معيد 

 صورة من بطاقة الهوية الوطنية للرجال، أو صورة من بطاقة العائلة للنساء.  .1

 صورة مصدقة من شهادة البكالوريوس  .2

 صورة مصدقة من معادلة شهادة البكالوريوس إذا كانت صادرة من خارج المملكة  .3

 صورة مصدقة من السجل األكاديمي  .4

 ثانيا: وظيفة محاضر 

 : -فق التالي باإلضافة الى الوثاق في أوال ير

 صورة مصدقة من شهادة الماجستير.  .5

 صورة مصدقة من معادلة شهادة الماجستير إذا كانت صادرة من خارج المملكة.  .6

 صورة مصدقة من السجل األكاديمي  .7

 ثالثا: وظيفة استاذ مساعد 

 : -باإلضافة إلى الوثائق في أوال وثانيا يلزم إرفاق الوثائق التالية 



 صورة مصدقة من شهادة الدكتوراه  .8

 ورة مصدقة من معادلة شهادة الدكتوراه إذا كانت صادرة من المملكة. ص .9

 صورة من السجل األكاديمي لمرحلة الدكتوراه  .13
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