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Creation Date: 2017/08/23 10:28:26 

Ref. JB3711814

JUC-Male Branch Requires
Assistant Professor and Lecturer
(Saudis Only)

Job Details

Job Location:

Jubail, Saudi Arabia

Preferred Candidate

Career Level:

Entry Level

 

 

Job Description
كلية الجبيل الجامعية  

(الوظائف الشاغرة بفرع الطالب (ذكور - سعوديون فقط): 
: لحملة شهادة الماجستير والدكتوراة  

1. ادارة األعمال.  
2. نظم المعلومات االدارية.  

3. محاسبة.  
4. ادارة سلسة االمدادات واللوجستيات.  

5. علوم الحاسب اآللي.  
6. الهندسة الميكانيكية.  

7. الهندسة المدنية.  
8. الرياضيات.  

9. الفيزياء.  
10. الكيمياء.

Skills
الشروط العامة لوظيفة محاضر  

(لحملة شهادة الماجستير)  

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.  
2. أن يكون المتقدم حاصًال على درجة الماجستير انتظامًا من جامعة سعودية اوجامعة أخرى معترف بها.  
3. أن يكون التقدير العام لمرحلتي الماجستير والبكالوريوس جيد جدًا على األقل (إذا كان حاصًال عليها من

جامعة تمنحها بتقدير).  
4. أن تكون جميع المؤهالت متماثلة أو متجانسة من حيث التخصص.  

5. أن ال يتجاوز العمر وقت التقديم 34 عامًا.  
6. اجتياز المقابلة الشخصية وأي اختبارات أخرى.  

7. ان يحقق اي شروط أخرى يقرها مجلس القسم أو الكلية.  

الشروط العامة لوظيفة أستاذ مساعد  
(لحملة شهادة الدكتوراه)  

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.  
2. أن يكون حاصًال على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.  

3. أن يكون التقدير العام في الدكتوراة جيد جدًا على األقل (إذا كان حاصًال عليها من جامعة تمنحها بتقدير).  
4. أن يكون التقدير العام في مرحلة الماجستير والبكالوريوس (جيد جدًا) على األقل (إذا كان حاصًال عليها من

جامعة تمنحها بتقدير).  
5. أن تكون جميع المؤهالت متماثلة أو متجانسة من حيث التخصص.  

6. اجتياز المقابلة الشخصية.  
7. ان يحقق اي شروط أخرى يقرها مجلس القسم أو الكلية.

Education
Phd (For Assistnat Professor) and Ms (For Lecturer)

 

http://www.rcjy.gov.sa/en-US/aboutrcj/Pages/default.aspx/
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Job Role:

Other

Joining Date:

Unspecified

Employment Status:

Full time

Employment Type:

Employee

Monthly Salary Range:

Unspecified

Manages Others:

Unspecified

Number of Vacancies:

1

Job Division:

Jubail University College

Years of Experience:

Unspecified

Residence Location:

Unspecified

Gender:

Male

Nationality:

Saudi Arabia

Degree:

Unspecified


