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إدارة صندوق الطالب 
 مكتب العميد

 شسوط التلدًم غلى وظائف غلىد صىدوق الطالب بجامػت امللك خالد

 الشسوط الػامت للمسابلت

 أن ًكىن املتلدم سػىدي الجيسيت. 1

 بأي غلد أو غمل مؼ جهت أخسي غىد جىكيؼ  2
ً
 الػلدأن ال ًكىن املتلدم مسجبطا

 غلى املؤهالث الػلميت والخبراث املطلىبت للػمل  3
ً
 أن ًكىن خائصا

ت وامللابالث الشخصيت التي جتطلبها الىظيفت 4 ٍس  أن ًجتاش بىجاح الاختبازاث التدٍس

5  
ً
 طبيا

ً
 أن ًكىن الئلا

مت مخلت بالشسف أو ألاماهت  6  أن ًكىن خسً السيرة والسلىن ولم ٌسبم الحكم غليه بدد شسعي ،أو سجً في جٍس

 أن ال ًكىن كد فصل بسبب جأدًبي مً الخدمت في ألاجهصة الحكىميت أو أخد املؤسساث الخاصت 7

لت التلدًم غلى املسابلت   طٍس

1 

جب أن جكىن بصيغت )خفظ صىز املستىداث املطلىبت غلى جهاش  ( PDFاملتلدم كبل البدء في غمليت التسجيل ٍو

وسيتم خرف أي طلب لم ًسفؼ املستىداث ميجا ( وإزفاكها ،  11ومً ثم دمجها بملف واخد بديث ال ًتجاوش )

 .بالشكل املطلىب

 www.kku.edu.saالتسجيل غلى مىكؼ الجامػت إلالكترووي    2

 املستىداث املطلىبت 

ت الىطىيت .  1  صىزة مً الهٍى

 صىزة مً املؤهل الػلمي املطلىب لشغل الىظائف. 2

بيت  3  إن وجدثصىز مً البرامج التدٍز

4 
مؼ إزفاق صىزة مً كساز إنهاء الخدمت املىضح به أسباب طي إن وجدث صىز مً شهاداث الخبرة في اللطاع الحكىمي 

 الليد

 دثإن وج الاجتماغيتصىز مً شهاداث الخبرة في اللطاع الخاص مؼ شهادة التسجيل في التأميىاث  5

 مالخظاث هامت 

 خسب املددد في إلاغالن ) زجال ووساء ( الىظائف للسػىدًين  1

2 
 املىافم   الخميسختى نهاًت ًىم هـ  27/13/1441املىافم ألاخد  التلدًم غلى املسابلت متاح مً ًىم 

 هـ           1/14/1441

 اضغط هناللدخىل غلى بىابت التسجيل والاطالع غلى كائمت الىظائف مً خالل بىابت التىظيف إلالكتروهيت  3

د إلالكترووي 4  جىاصل مػىا غلى البًر
ً
 info@kku.edu.sa إذا واجهتك مشاكل جلىيت خالل جلدًمك ، فضال
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 مكتب العميد

 

     

 م

مسؿى 

 الوظقػة
 اجلـس

عدد 

 الوظائف

مؼر 

 الوظقػة
 ذروط الؼبول عؾى الوظقػة

1 
مصؿم 

 جرافقؽس
 أبفا 1 رجال

التصامقم والػـون )تصؿقم اجلرافقك / التصؿقم  مؤهل البؽالورووس يف :  -

 اجلرافقك والودائط الرقؿقة(  أو  عؾوم احلادب اآللي 

أو برنامج إعدادي ) دبؾوم( ال تؼل مدته عن دـتني بعد الثانووة العامة يف    -

التصؿقم اجلرافقؽي أو التصؿقم بوادطة احلادب اآللي أو مفارات الردم 

 والتصؿقم باحلادب اآللي.

2 
خمرج 

 مسرحي
 ابفا 1 رجال

مؤهل ال وؼل عن الثانووة العامة  +  خربة ال تؼل عن مخس دـوات يف  -

 .اإلخراج املسرحي

 أبفا 2 رجال حمادب 3
خربة ال تؼل عن مخس دـوات يف ذات  مؤهل البؽالورووس يف احملادبة  + -

 4 .التخصص
مدقق 

 حسابات

 2 رجال
 أبفا

 1 نساء

5 

أخصائي 

تسووق 

 وادتثؿار

 ابفا 1 رجال
 مؤهل البؽالورووس يف إدارة األعؿال )  التؿوول  /  متوول وإدتثؿار /   -

 التسووق  ( +  خربة ال تؼل عن مخس دـوات يف ذات التخصص

6 
مرتجم لغة 

 إذارة

 2 رجال
 ابفا

أو مؤهل الثانووة العامة  +  ذفادة معتؿدة يف ترمجة لغة اإلذارة  +   -

 2 نساء خربة ال تؼل عن دـة يف ترمجة لغة اإلذارة 

7 
مراجع 

 داخؾي
 أبفا 1 رجال

احملادبة  +  خربة ال تؼل عن مخس دـوات يف مؤهل املاجستري املفين يف  -

 ذات التخصص

مؤهل البؽالورووس يف احملادبة   +   خربة ال تؼل عن مخس دـوات يف  -

 ذات التخصص


