
 

 

 

 

 

 هـ1432وظبئف صحية وهىذسية و إدارية  شبغرة بجبمعة شقرا ء للعبم 
 (اإلعالن الثبوي)

 

 

 وظائف صحية

 الحد األدنى المقر المرتبة مسمى الوظيفة م

 طثٍة َائة طثٍة أخظائً  1
كهٍح انؼهٕو انطثٍح 

 انتطثٍمٍح تشمراء
شٓادج فً يجال االختظاص ال تمم + تكانٕرٌٕش طة تشري 

 .ضُٕاخ( 4)إجًانً يذج انتذرٌة ٔانخذيح + يذتٓا ػٍ ضُتٍٍ 

 جايؼح شمراء طثٍة َائة طثٍة أخظائً  2
شٓادج فً يجال االختظاص ال تمم + تكانٕرٌٕش طة تشري 

 .ضُٕاخ( 4)إجًانً يذج انتذرٌة ٔانخذيح + يذتٓا ػٍ ضُتٍٍ 

 جايؼح شمراء طثٍة يمٍى طثٍة يمٍى 3
+ شٓادج انثكانٕرٌٕش فً انطة ٔانجراحح أٔ طة األضُاٌ 

إَٓاء ضُح االيتٍاز تاإلضافح إنى خذيح فً يجال االختظاص  

 . ال تمم يذتٓا ػٍ ضُح

 ياجطتٍر طٍذنح جايؼح شمراء طٍذنً طٍذنً 4
 ياجطتٍر طٍذنح جايؼح شمراء طٍذنً طٍذنً 5

 دبلوم بعذ الثانوية العامة ال يقل عن سنتين ، تخصص سجالت طبية جايؼح شمراء فًُ فًُ ضجالخ طثٍح  6

 دبلوم بعذ الثانوية العامة ال يقل عن سنتين ، تخصص سجالت طبية جايؼح شمراء فًُ فًُ ضجالخ طثٍح  7

 دبلوم بعذ الثانوية العامة ال يقل عن سنتين ، تخصص مختبرات جايؼح شمراء فًُ فًُ يختثر 8

 دتهٕو تؼذ انثإٌَح انؼايح ال ٌمم ػٍ ضُتٍٍ ، تخظض أشؼح جايؼح شمراء فًُ فًُ أشؼح 9

 دبلوم بعذ الثانوية العامة ال يقل عن سنتين ، تخصص مختبرات جايؼح شمراء فًُ فًُ يختثر 10

 ...يجب أن تتىفر االشتراطبت األخري الالزمة لشغل الىظبئف الصحية ومىهب :  مالحظة 
 .الحصىل علً شهبدة التصىيف المهىي للمؤهل الممبرس الصحي العلمي والعملي مه الهيئة السعىدية للتخصصبت الصحية - 1 
 .مه الهيئة السعىدية للتخصصبت الصحية  (سبرية المفعىل  )تىفر تسجيل مهىي للممبرس الصحي - 2 

 وظائف هندسية وفنية
 

 الحد األدنى المقر المرتبة مسمى الوظيفة م
 

 إدارج انحاضة اَنً  9 يثريج 11

دكتٕراِ تخظض ػهٕو حاضة آنً أٔ ياجطتٍر 

ضُٕاخ فً ( 3)خذيح + تخظض ػهٕو حاضة آنً 

َفص يجال انؼًم أٔ تكانٕرٌٕش تخظض حاضة آنً 

 ضُٕاخ فً َفص يجال انؼًم( 6)خذيح + 

 

 إدارج انًشارٌغ ٔانظٍاَح  9 يُٓذش يذًَ 12

دكتٕراِ تخظض ُْذضح يذٍَح أٔ ياجطتٍر تخظض 

ضُٕاخ فً َفص يجال انؼًم ( 3)خذيح + ُْذضح يذٍَح 

ضُٕاخ فً ( 6)خذيح + أٔ تكانٕرٌٕش ُْذضح يذٍَح 

 َفص يجال انؼًم 

 



 

 

 إدارج انًشارٌغ ٔانظٍاَح  9 يُٓذش كٓرتائً  13

دكتٕراِ تخظض ُْذضح كٓرتائٍح أٔ ياجطتٍر 

ضُٕاخ فً ( 3)خذيح + تخظض ُْذضح كٓرتائٍح 

+ َفص يجال انؼًم أٔ تكانٕرٌٕش ُْذضح كٓرتائٍح 

 ضُٕاخ فً َفص يجال انؼًم( 6)خذيح 

 

 إدارج انًشارٌغ ٔانظٍاَح  8 يُٓذش يذًَ 14
خذيح + انذرجح انجايؼٍح فً انُٓذضح انًذٍَح 

 ضُٕاخ فً يجال ػًم انٕظٍفح( 3)

 

  انذرجح انجايؼٍح تانحاضة اَنً إدارج انحاضة اَنً  7 يحهم َظى يطاػذ 15

  انذرجح انجايؼٍح فً انُٓذضح انًٍكاٍَكٍح إدارج انًشارٌغ ٔانظٍاَح  7 يُٓذش يٍكاٍَكً يطاػذ 16

  انذرجح انجايؼٍح فً انُٓذضح انًذٍَح إدارج انًشارٌغ ٔانظٍاَح  7 يُٓذش يذًَ يطاػذ 17

  انذرجح انجايؼٍح فً انُٓذضح انكٓرتائٍح إدارج انًشارٌغ ٔانظٍاَح  7 يُٓذش كٓرتائً يطاػذ 18

  انذرجح انجايؼٍح فً انؼًارج ٔػهٕو انثُاء  إدارج انًشارٌغ ٔانظٍاَح  7 يُٓذش يؼًاري يطاػذ 19

 وظائف إدارية

 الحد األدنى المقر المرتبة مسمى الوظيفة م

 9 يطتشار لإًََ يطاػذ 20
االدارج انؼايح نهشؤٌٔ 

 االدارٌح ٔانًانٍح 

+ ياجطتٍر فً األَظًح أ انمإٌَ أٔ انحمٕق 

ضُٕاخ أٔ  انذرجح انجايؼٍح فً ( 3)خذيح 

( 9)خذيح + االَظًح أٔ انمإٌَ أٔ انحمٕق 

 ضُٕاخ فً َفص يجال انؼًم

 كهٍح انترتٍح تانمٌٕؼٍح 9 أخظائً تؼهًًٍ 21
( تكانٕرٌٕش ترتٕي)انذرجح انجايؼٍح 

( 9)خذيح + تخظض دراضاخ إضاليٍح 

 ضُٕاخ فً َفص يجال انؼًم

 اإلدارج انمإٍََح  8 تاحث لإًََ  22
انذرجح انجايؼٍح فً األَظًح أٔانمإٌَ 

ضُٕاخ فً َفص يجال ( 6)خذيح + أٔانحمٕق 

 انؼًم

 كهٍح انظٍذنح تانذٔاديً 8 يطاػذ إداري يشرف 23
انذرجح انجايؼٍح تخظض إدارج أػًال أٔ 

 ضُٕاخ( 6)خذيح + إدارج ػايح 

 8 يطاػذ إداري يشرف 24
كهٍح انؼهٕو ٔانذراضاخ 

 اإلَطاٍَح تثادق ٔانًحًم
انذرجح انجايؼٍح تخظض إدارج أػًال أٔ 

 ضُٕاخ( 6)خذيح + إدارج ػايح 

 كهٍح انًجتًغ تانذٔاديً 7 يشغم أجٓسج حاضة آنً 25
انذرجح انجايؼٍح انثكانٕرٌٕش فً انحاضة 

 اَنً

 كهٍح انؼهٕو تانذٔاديً 7 يشغم أجٓسج حاضة آنً 26
انذرجح انجايؼٍح انثكانٕرٌٕش فً انحاضة 

 اَنً

 كهٍح انًجتًغ تانمٌٕؼٍح 7 يشغم أجٓسج حاضة آنً 27
انذرجح انجايؼٍح انثكانٕرٌٕش فً انحاضة 

 اَنً

 7 يشغم أجٓسج حاضة آنً 28
كهٍح انؼهٕو انطثٍح انتطثٍمٍح 

 تانذٔاديً
انذرجح انجايؼٍح انثكانٕرٌٕش فً انحاضة 

 اَنً

 كهٍح انظٍذنح تانذٔاديً 7 يشغم أجٓسج حاضة آنً 29
انذرجح انجايؼٍح انثكانٕرٌٕش فً انحاضة 

 اَنً

 7 يشغم أجٓسج حاضة آنً 30
كهٍح انؼهٕو ٔانذراضاخ 

 اإلَطاٍَح تثادق ٔانًحًم
انذرجح انجايؼٍح انثكانٕرٌٕش فً انحاضة 

 اَنً

 انذرجح انجايؼٍح انثكانٕرٌٕش فً انحاضة  إدارج انجايؼح  7 يشغم أجٓسج حاضة آنً 31



 

 

 اَنً

 كهٍح انظٍذنح تانذٔاديً 7 يطاػذ إداري 32

انذرجح انجايؼٍح تخظض إدارج أػًال أٔ 

ضُٕاخ فً َفص يجال ( 3)خذيح + إدارج ػايح 

 انؼًم

 6 يطاػذ إداري 33
اإلدارج انؼايح نهشؤٌٔ 

 اإلدارٌح ٔانًانٍح 
( 3+ )كهٍح انتمٍُح تخظض إدارج يكتثٍح 

 ضُٕاخ خثرج فً َفص يجال انؼًم

 6 يذلك رٔاتة  34
اإلدارج انؼايح نهشؤٌٔ 

 اإلدارٌح ٔانًانٍح 
 انذرجح انجايؼٍح فً انًحاضثح 

 6 يطاػذ إداري 35
اإلدارج انؼايح نهشؤٌٔ 

 اإلدارٌح ٔانًانٍح 
( 3+ )كهٍح انتمٍُح تخظض إدارج يكتثٍح 

 ضُٕاخ خثرج فً َفص يجال انؼًم

 6 تاحث تطٌٕر إداري يطاػذ 36
اإلدارج انؼايح نهشؤٌٔ 

 اإلدارٌح ٔانًانٍح 
 انذرجح انجايؼٍح تخظض إدارج ػايح

 انشؤٌٔ انًانٍح  6 أيٍٍ يطتٕدع 37
انذرجح انجايؼٍح فً انًحاضثح أٔ دتهٕو كهٍح 

انتمٍُح تخظض إدارج يطتٕدػاخ 

 ضُٕاخ فً يجال انؼًم3خثرج+

 دتهٕو ضُتٍٍ تؼذ انثإٌَح تخظض فٍسٌاء كهٍح انؼهٕو تانذٔاديً 6 فًُ يختثر 38

 دتهٕو انكهٍح انتمٍُح تخظض حاضة آنً كهٍح انًجتًغ تانمٌٕؼٍح 6 فًُ يختثر 39

 دتهٕو كهٍح انتمٍُح تخظض إنكترٍَٔاخ كهٍح انُٓذضح تانذٔاديً 6 فًُ يختثر 40

 انذرجح انجايؼٍح فً انًحاضثح  إدارج انجايؼح 6 يذلك رٔاتة  41

 ػًادج شؤٌٔ انطالب  6 يطاػذ إداري 42
انذرجح انجايؼٍح تخظض إدارج األػًال أٔ 

 إدارج ػايح

 ػًادج شؤٌٔ انًكتثاخ  6 يطاػذ إداري 43
انذرجح انجايؼٍح تخظض إدارج األػًال أٔ 

 إدارج ػايح

 6 يطاػذ إداري 44
ٔكانح انجايؼح نهذراضاخ 

 انؼهٍا ٔانثحث انؼهًً 
انذرجح انجايؼٍح تخظض إدارج األػًال أٔ 

 إدارج ػايح

 6 ضكرتٍر 45
ٔكانح انجايؼح نهذراضاخ 

 انؼهٍا ٔانثحث انؼهًً 

+ انثإٌَح انتجارٌح تخظض أػًال يكتثٍح 

ضُٕاخ أٔ كهٍح انتمٍُح تخظض ( 3)خذيح 

ضُٕاخ فً يجال ( 3)خذيح + إدارج يكتثٍح 

 انؼًم 

 دتهٕو كهٍح انتمٍُح تخظض يحاضثح إدارج انًشترٌاخ  6 يأيٕر ػٓذج 46

 6 أيٍٍ طُذٔق 47
اإلدارج انؼايح نهشؤٌٔ 

 اإلدارٌح ٔانًانٍح 
 دتهٕو كهٍح انتمٍُح تخظض يحاضثح

 6 يحاضة يطاػذ 48
اإلدارج انؼايح نهشؤٌٔ 

 اإلدارٌح ٔانًانٍح 
انذرجح انجايؼٍح تخظض يحاضثح أ اإلدارج 

 انًانٍح 

 االتظاالخ اإلدارٌح  6 يطاػذ إداري 49
انذرجح انجايؼٍح تخظض إدارج األػًال أٔ 

 إدارج ػايح

 إدارج انخذياخ ٔانظٍاَح  6 فًُ طٍاَح آالخ 50
دتهٕو كهٍح انتمٍُح  فً طٍاَح اَالخ تخظض 

 حاضة آنً



 

 

 إدارج اإلضكاٌ  6 يطاػذ إداري 51
انذرجح انجايؼٍح تخظض إدارج األػًال أٔ 

 إدارج ػايح

 إدارج انؼاللاخ انؼايح  6 يطاػذ إداري 52
انذرجح انجايؼٍح تخظض إدارج األػًال أٔ 

 إدارج ػايح

 ٔحذج انًراجؼح انذاخهٍح  6 يطاػذ يرالة يانً 53
انذرجح انجايؼٍح تخظض  يحاضثح أ إدارج 

 يانٍح

 انذرجح انجايؼٍح فً انحاضة اَنً إدارج انخذياخ ٔانظٍاَح  6 يشرف طٍاَح 54

 دتهٕو كهٍح انتمٍُح  فً يجال اإلنكترٍَٔاخ إدارج انخذياخ ٔانظٍاَح  6 يشرف طٍاَح 55

 إدارج يرالثح انًخسٌٔ  6 أيٍٍ يطتٕدع 56
انذرجح انجايؼٍح تخظض يحاضثح أٔ دتهٕو 

خثرج + كهٍح انتمٍُح تخظض إدارج يطتٕدػاخ 

 ضُٕاخ  فً انًطتٕدػاخ( 3)

 ٔحذج األيٍ ٔانطاليح  6 يرالة أيٍ ٔضاليح 57
ضُٕاخ ( 3)خذيح + انثإٌَح انؼايح يغ انمذرج 

 فً َفص يجال انؼًم

 ػًادج انطُح انتحضٍرٌح  6 يطاػذ إداري 58
انذرجح انجايؼٍح تخظض إدارج األػًال أٔ 

 إدارج ػايح

 (انًانٍح ٔاالضتثًار)انذرجح انجايؼٍح تخظض  إدارج انتخطٍط ٔانًٍساٍَح  6 تاحث يٍساٍَح يطاػذ 59

 انذرجح انجايؼٍح فً اإلدارج أٔ إدارج األػًال كهٍح انظٍذنح تانذٔاديً 6 يطجم طهثح 60

 كهٍح انظٍذنح تانذٔاديً 6 أيٍٍ يطتٕدع 61
انذرجح انجايؼٍح فً انًحاضثح أٔ انكهٍح انتمٍُح 

ضُٕاخ  ( 3)خثرج +تخظض إدارج يطتٕدػاخ 

 فً يجال انًطتٕدػاخ

 كهٍح انظٍذنح تانذٔاديً 6 يأيٕر طرف 62
انذرجح انجايؼٍح فً انًحاضثح أٔ انكهٍح انتمٍُح 

 تخظض يحاضثح

 كهٍح انظٍذنح تانذٔاديً 6 فًُ يختثر  63
دتهٕو نًذج ضُتٍٍ تؼذ انثإٌَح تخظض 

 يختثراخ كًٍٍائٍح

 كهٍح إدارج األػًال تؼفٍف 6 أيٍٍ يطتٕدع 64
انذرجح انجايؼٍح فً انًحاضثح أٔ انكهٍح انتمٍُح 

ضُٕاخ  ( 3)خثرج +تخظض إدارج يطتٕدػاخ 

 فً يجال انًطتٕدػاخ

 كهٍح إدارج األػًال تؼفٍف 6 يأيٕر طرف 65
انذرجح انجايؼٍح فً انًحاضثح أٔ انكهٍح انتمٍُح 

 تخظض يحاضثح

 كهٍح إدارج األػًال تؼفٍف 6 يطاػذ إداري 66
انذرجح انجايؼٍح تخظض إدارج األػًال أٔ 

 إدارج ػايح

 دتهٕو كهٍح انتمٍُح تخظض إنكترٍَٔاخ كهٍح إدارج األػًال تؼفٍف 6 فًُ يختثر 67

 6 فًُ يختثر 68
كهٍح انؼهٕو ٔانذراضاخ 

 اإلَطاٍَح تثادق ٔانًحًم
 دتهٕو نًذج ضُتٍٍ تؼذ انثإٌَح تخظض فٍسٌاء

 6 فًُ يختثر 69
كهٍح انؼهٕو ٔانذراضاخ 

 اإلَطاٍَح تثادق ٔانًحًم
 دتهٕو نًذج ضُتٍٍ تؼذ انثإٌَح تخظض كًٍٍاء



 

 

 6 أيٍٍ يطتٕدع 70
كهٍح انؼهٕو ٔانذراضاخ 

 اإلَطاٍَح تثادق ٔانًحًم

انذرجح انجايؼٍح فً انًحاضثح أٔ انكهٍح انتمٍُح 

ضُٕاخ  ( 3)خثرج +تخظض إدارج يطتٕدػاخ 

 فً يجال انًطتٕدػاخ

 إدارج انحاضة اَنً  5 يطجم يؼهٕياخ 71
تذرٌة فً إدخال ٔيؼانجح + انثإٌَح 

 أشٓر( 6)انُظٕص ال تمم يذتّ ػٍ 

 كهٍح انظٍذنح تانذٔاديً 5 يطاػذ إداري 72
انثإٌَح انتجارٌح تخظض أػًال يكتثٍح أٔ 

 كهٍح تمٍُح تخظض إدارج يكتثٍح

 االتظاالخ اإلدارٌح  5 يطاػذ إداري 73
انثإٌَح انتجارٌح تخظض أػًال يكتثٍح أٔ 

 كهٍح تمٍُح تخظض إدارج يكتثٍح

 كهٍح إدارج األػًال تؼفٍف 5 يطاػذ إداري  74
انثإٌَح انتجارٌح تخظض أػًال يكتثٍح أٔ 

 كهٍح تمٍُح تخظض إدارج يكتثٍح

 5 ضكرتٍر 75
كهٍح انؼهٕو ٔانذراضاخ 

 اإلَطاٍَح تثادق ٔانًحًم
انثإٌَح انتجارٌح تخظض أػًال يكتثٍح أٔ 

 كهٍح تمٍُح تخظض إدارج يكتثٍح 

 5 يطاػذ إداري 76
كهٍح انؼهٕو ٔانذراضاخ 

 اإلَطاٍَح تثادق ٔانًحًم
انثإٌَح انتجارٌح تخظض أػًال يكتثٍح أٔ 

 كهٍح تمٍُح تخظض إدارج يكتثٍح

 كهٍح انترتٍح تشمراء 4 يحضر يختثر 77
ترَايج إػذادي نًذج ضُتٍٍ تؼذ انكفاءج 

 تخظض كًٍٍاء

 انثإٌَح انؼايح كهٍح انترتٍح تانمٌٕؼٍح 4 كاتة 78

 انثإٌَح انؼايح كهٍح انًجتًغ تشمراء 4 كاتة 79

 ٔحذج األيٍ ٔانطاليح  4 يرالة أيٍ ٔضاليح 80
ضُٕاخ ( 3+ )انكفاءج انًتٕضطح يغ انمذرج 

 خذيح فً َفص انًجال

 إدارج انجايؼح 3 ضًكري 81
انًتٕضطح انًٍُٓح فً يجال انطًكرج أٔ 

 انًتٕضطح يغ انمذرج فً يجال انطًكرج

 كهٍح انترتٍح تشمراء 3 فًُ تشغٍم آالخ 82
انًتٕضطح انًٍُٓح تخظض إنكترٍَٔاخ أٔ 

 انًتٕضطح يغ انمذرج فً يجال االنكترٍَٔاخ

  

 مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد


