
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 الشروط التخصص  الوظيفة
مكان 

 العمل

 املهام الوظيفية

 مهندس مدني  -1

بكالوريوس هندسة 

 مدنية

 احلصول على معدل )جيد( حبد أدنى./ 1

 / يفضل من لديه خربه يف جمال التخصص. 2

  األحساء 

 على تنفيذ املشاريع حسب املواصفاتاإلشراف  (1

 إعداد التصميمات املدنية اخلاصة باملشاريع (2

 كتابة التقارير والتعليمات للمقاولني ومراجعة املستخلصات وتدقيقها (3

مهندس -2

 ميكانيكي

 ةبكالوريوس هندس

 ميكانيكية 

 احلصول على معدل )جيد( حبد أدنى./ 1

 يفضل من لديه خربه يف جمال التخصص. /2

 األحساء  

 اإلشراف على تنفيذ املشاريع حسب املواصفات (1

 إعداد التصاميم امليكانيكية (2

 امليكانيكية وحضور االختبارات الالزمة املواداعتماد  (3

 مهندس كهربائي -3

بكالوريوس هندسة 

 كهربائية 

 احلصول على معدل )جيد( حبد أدنى./ 1

 / يفضل من لديه خربه يف جمال التخصص.2

 األحساء  

 اإلشراف على تنفيذ املشاريع حسب املواصفات (1

 إعداد ومراجعة التصاميم الكهربائية للمشاريع (2

 الكهربائية للمشاريع واملواداعتماد الدراسات  (3

مهندس أنظمة -4

 حتكم 

بكالوريوس هندسة 

 أنظمة حتكم 

 احلصول على معدل )جيد( حبد أدنى./ 1

 / يفضل من لديه خربه يف جمال التخصص.2

 األحساء  

 اإلشراف على تنفيذ املشاريع حسب املواصفات (1

 إعداد ومراجعة التصاميم اخلاصة بأنظمة التحكم اآللي (2

 اعتماد الدراسات واملواد اخلاصة بأنظمة التحكم اآللي (3

 مهندس مدني-5

 )ختصص ري( 

بكالوريوس هندسة 

 مدنية ختصص ري

 احلصول على معدل )جيد( حبد أدنى./ 1

واستخدامات يف جمال نظم الري احلديثة / يفضل من لديه خربه 2

 املعاجلة املياه

 األحساء  

 اإلشراف على تنفيذ املشاريع حسب املواصفات (1

إعداد ومراجعة الدراسات اهليدروليكية والضغوط وحتمل الضغوط يف  (2

 األنابيب واخلطوط الناقلة

 اعتماد املواد اخلاصة مبعدات الري (3

 بكالوريوس هندسة  مهندس ختطيط -6
 احلصول على معدل )جيد( حبد أدنى./ 1

 .الوظيفة مخس سنوات/ يفضل من لديه خربه يف جمال 2

 األحساء  

 عمل خطة زمنية للمشروع وكذلك عمل خطة للموارد اخلاصة باملشروع (1

 ( primaviar( )msprojefمعرفة الربامج الرئيسية ) (2

 حسب تقدم املشاريع املتابعة اليومية وعمل التغريات الالزمة (3

مهندس -7

 مساحة 

 بكالوريوس

  مساحةهندسة  

 احلصول على معدل )جيد( حبد أدنى./ 1

 / يفضل من لديه خربه يف جمال التخصص.2
 األحساء  

 الكشف امليداني على أمالك املؤسسة   (1

 القيام بأعمال املساحة   (2

 استخدام برنامج االتوكاد   (3

 املشاركة يف اللجان ذات العالقة بأعمال املساحة  (4

 بكالوريوس هندسة  مهندس تكاليف -8
 احلصول على معدل )جيد( حبد أدنى./ 1

 / يفضل من لديه خربه يف جمال الوظيفة مخس سنوات.2

 األحساء  

 إعداد خمطط ميزانية اإلنفاق للمشروع وفق خط التنفيذ والربنامج الزمين (1

 إعداد التقارير ملتابعة األداء املالي واملوارد  (2

 متابعة أوامر التنفيذ جلميع املشاريع (3

 مراجعة مجيع املهام اخلاصة باألمور املالية  (4



 

                                

 الشروط التخصص  الوظيفة
مكان 

 العمل

 املهام الوظيفية

 مهندس جودة -9

بكالوريوس 

 هندسة 

 معدل )جيد( حبد أدنى. احلصول على/ 1

 / يفضل من لديه خربه يف جمال الوظيفة مخس سنوات.2

 األحساء  

)  باملشاريعاإلملام التام باملواصفات القياسية السعودية والدولية اخلاصة  (1

 مدني ( –ميكانيكا  –كهرباء 

دراسة كراسات املواصفات الفنية اخلاصة باملشاريع والتأكد من مطابقاتها  (2

 القياسية السعودية والدوليةللمواصفات 

اخلربة والدراية العامة بأنظمة مراقبة ومتابعة اجلودة املعتمدة دوليًا وحمليًا  (3

 للمشاريع مبختلف أنواعها

القيام باجلوالت الرقابية على مشاريع املؤسسة والتأكد من استيفاء املقاولني  (4

 اخلاصة بذلك املنفذين للمشاريع لشروط اجلودة ومتطلباتها وإعداد النماذج

 خبري ري -10

دكتوراه هندسة 

 زراعية

  )ختصص ري( 

/  خربه يف جمال إدارة املوارد املائية وتقييم شبكات الري 1

 وإدارة مشاريع الري احلديث وحساب املقننات املائية 
 األحساء  

 املائية  وحساب املقنناتتقييم شبكات الري احلديثة  (1

 إدارة مشاريع الري  (2

 خربة يف جمال إعادة استخدام املياه املعاجلة بالري  (3

 أخصائي قانوني-11

ماجستري أو 

 بكالوريوس 

قانوني أو حقوق 

 أو أنظمة 

 احلصول على معدل )جيد( حبد أدنى./ 1 

/ ان يكون لديه خربه ال تقل عن ثالث سنوات لدرجة 2

 املاجستري

 ومخس سنوات لدرجة البكالوريوس 

 األحساء  

 اعداد االستشارات القانونية   (1

 كتابة املذكرات القانونية   (2

 حضور جلسات احملاكم الشرعية  (3

 التواصل مع ديوان املظامل واهليئات العمالية   (4

 كتابة القضايا جلميع اهليئات   (5

 اعداد التعاميم   (6

 كل من مهاموكل ما ي  (7

باحث قانوني -12

 مساعد 

 بكالوريوس

قانوني أو حقوق  

 أو أنظمة 

 احلصول على معدل )جيد( حبد أدنى./ 1 

 / يفضل من لديه خربه يف جمال التخصص.2  

 األحساء  

 اعداد االستشارات القانونية   (1

 كتابة املذكرات القانونية   (2

 حضور جلسات احملاكم الشرعية   (3

 التواصل مع ديوان املظامل واهليئات العمالية   (4

 كتابة القضايا جلميع اهليئات   (5

 اعداد التعاميم   (6

 من مهام يوكلكل ما   (7



 

 الشروط التخصص  الوظيفة
مكان 

 العمل

 املهام الوظيفية

أخصائي  -13

 موارد بشرية 

ماجستري أو 

 بكالوريوس

ختصص إدارة 

 موارد بشرية

 

 احلصول على معدل )جيد( حبد أدنى./ 1 

 / ان يكون لديه خربه ال تقل عن ثالث سنوات لدرجة املاجستري2 

 ومخس سنوات لدرجة البكالوريوس

 األحساء  

 القيام بأعمال املوارد البشرية مبا يتعلق .. 

 اعداد اخلطط والدراسات              (1

 عمل التقارير الدورية                         (2

 دراسة وحتديد االحتياجات  (3

 املساهمة يف تطوير اإلجراءات   (4

 مجيع ما يوكل له من مهام ذات عالقة بعمل املوارد البشرية   (5

باحث موارد -14

 بشرية مساعد

بكالوريوس 

إدارة موارد 

 بشرية 

 احلصول على معدل )جيد( حبد أدنى./ 1 

 / يفضل من لديه خربه يف جمال التخصص.2 

 األحساء  

متابعة وتنفيذ أعمال املوارد البشرية املتعلقة بشئون املوظفني وختطيط وتنمية 

 املوارد البشرية وما يوكل له من مهام أخرى ذات صلة 

 

أخصائي -15
شبكات 
 واتصاالت

 

 البكالوريوس

 ختصص يف

 شبكات

 أو احلاسب

 االتصاالت

 احلصول على معدل )جيد( حبد أدنى. /1

 اللغة اإلجنليزية حتدث وكتابة .  إجادة/2

 حاصل على شهادات معتمدة يف ختصص الشبكات التالية :  أن يكون/3

Cisco CCNA & CCNP   

 Huawei HCNA  & HCNP  

 عملية ال تقل عن سنة يف نفس اجملال . خربة /4

    CCTVعلى العمل على أنظمة القدرة /5

 Voice over IPعلى العمل على تقنية القدرة /6

 كافية يف جمال تطبيق شبكات احلاسب . معرفة/7

 لديه القدرة على العمل بكفاءة  حتت  ضغوط العمل .  أن يكون/8

 على العمل ضمن الفريق الواحد .  القدرة/9

 ألحساء  ا

 الكامريات-وملحقاتالشبكي  السنرتال- )املوزعاتوتطبيقات  ومتابعة أجهزةإدارة 

 التلفزيونية املغلقة( العروض-األمنية 

 

أخصائي  -16   
 أمن معلومات

 

 البكالوريوس

أمن  ختصص يف

 معلومات

 احلصول على معدل )جيد( حبد أدنى./ 1 

 اللغة اإلجنليزية حتدث وكتابةإجادة  /2 

 عملية ال تقل عن سنة يف نفس اجملالخربة /3

 ( Firewallجدار احلماية ) إدارة/4

 السياسات األمنية للشبكات الداخلية واخلارجيةوضع /5

 السياسات األمنية ملستخدمي الشبكة وضع/6

 الشبكة مراقبة/7

 ضغوط العمل .  لديه القدرة على العمل بكفاءة حتت أن يكون/8

 على العمل ضمن الفريق الواحد . القدرة/9

 ألحساء  ا

 اإلدارة األمنية ألجهزة وتطبيقات الشبكة
 



 

 الشروط التخصص  الوظيفة
مكان 

 العمل

 املهام الوظيفية

أخصائي -17
 مشاريع تقنية 

 بكالوريوس

هندسة حاسب آلي 

 ما يعادهلااو 

 

 احلصول على معدل )جيد( حبد أدنى./ 1 

 حتدث وكتابة.  اإلجنليزية اللغة إجادة/ 2 

 خربة عملية ال تقل عن سنة يف نفس اجملال/ 3

 األحساء  

 املشاريع التقنيةومتابعة دراسة 

 

اخصائي -18
 نظم 

البكالوريوس يف 

ختصص علوم 

احلاسب او 

الشبكات او نظم 

 املعلومات.

 معدل )جيد( حبد أدنى. احلصول على/ 1 

 حتدث وكتابة.  اإلجنليزية اللغة إجادة/ 2 
 األحساء  

. Windows /UNIX /Linuxاخلوادم  تشغيل انظمةعلى اداره  القدرة 

 االفرتاضية البيئةاداره مكونات مركز البيانات. القدره على اداره 

VMware   /FusionCube( معرفة كافيه يف جمال .OSI 

network layers, TCP/IP القدره على اداره حسابات املوظفني .)

 . األجهزة إلدارةووضع سياسات تشغيليه 

 


