
 

 

 

 

 كليات البيان األهلية

 مؤسسة البيان الخيرية لألغراض التعليمية

AL BAYAN COLLEGES 

AL BAYAN FOUNDATION FOR EDUCATION 

 

 تعلن كليات البيان بالمدينة المنورة

  للرجال والنساءالوظائف الشاغرة عن عدد من 

 في التخصصات التالية:

Al-Bayan Colleges in Madinah 

Announces the vacancies for males and females 

In the following disciplines: 

 

 Job Title       الوظيفي المسمى

 

 Major   التخصص
 الكلية

 أستاذ -أستاذ مشارك-أستاذ مساعد –محاضر 

Lecture- assistant professor- associate Professor-Professor 
 

  / Architecture engineering   الهندسة المعمارية
 
 
 
 

 الهندسة

Engineering 

 أستاذ -أستاذ مشارك-أستاذ مساعد –محاضر 

Lecture- assistant professor- associate Professor-Professor 
  / Civil Engineeringالهندسة المدنية

 أستاذ -أستاذ مشارك-أستاذ مساعد –محاضر 

Lecture- assistant professor- associate Professor-Professor 
  /Electrical Engineering  الهندسة الكهربائية

 أستاذ -أستاذ مشارك-أستاذ مساعد –محاضر 

Lecture- assistant professor- associate Professor-Professor 
 /Chemical Engineeringالهندسة الكيميائية

 أستاذ -أستاذ مشارك-أستاذ مساعد –محاضر 

Lecture- assistant professor- associate Professor-Professor 
 /Interior design Engineering التصميم الداخليهندسة  

 أستاذ -أستاذ مشارك-أستاذ مساعد –محاضر 

Lecture- assistant professor- associate Professor-Professor 
   / Business Administration ادارة االعمال

 

 كلية إدارة األعمال

Business 

Administration 

college  

 أستاذ -أستاذ مشارك-أستاذ مساعد –محاضر 

Lecture- assistant professor- associate Professor-Professor 
 / Marketingالتسويق

 أستاذ -أستاذ مشارك-أستاذ مساعد –محاضر 

Lecture- assistant professor- associate Professor-Professor 
   Accounting المحاسبة

 أستاذ -أستاذ مشارك-أستاذ مساعد –محاضر 

Lecture- assistant professor- associate Professor-Professor 
   Finance  التمويل

 أستاذ -أستاذ مشارك-أستاذ مساعد –محاضر 

Lecture- assistant professor- associate Professor-Professor 
 Economic االقتصاد

 أستاذ -أستاذ مشارك-أستاذ مساعد –محاضر 

Lecture- assistant professor- associate Professor-Professor 
   Management information/ systemنظم معلومات ادارية

 أستاذ -أستاذ مشارك-أستاذ مساعد –محاضر 

Lecture- assistant professor- associate Professor-Professor 

 

  /Computer Science علوم الحاسب اآللي

     

 كلية الحاسب

Computer college  أستاذ -أستاذ مشارك-أستاذ مساعد –محاضر 

Lecture- assistant professor- associate Professor-Professor 
 /computer forensics الحاسب الجنائي

 أستاذ -أستاذ مشارك-أستاذ مساعد –محاضر 

Lecture- assistant professor- associate Professor-Professor 

 

   /Software  Engineeringااللي  هندسة الحاسب
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  المواد العامة         

        General Education          

 Job Title       الوظيفي المسمى Major             التخصص                 

 أستاذ -أستاذ مشارك-أستاذ مساعد –محاضر  Chemistry   الكيمياء

Lecture- assistant professor- associate Professor-Professor  

 

 Physicsالفيزياء/

 أستاذ -أستاذ مشارك-أستاذ مساعد –محاضر 

Lecture- assistant professor- associate Professor-Professor 

 / Mathematics الرياضيات 
 أستاذ -أستاذ مشارك-أستاذ مساعد –محاضر 

Lecture- assistant professor- associate Professor-Professor 

 

 Islamic Studies /االسالمية   الدراسات

 أستاذ -أستاذ مشارك-أستاذ مساعد –محاضر 

Lecture- assistant professor- associate Professor-Professor 

 

 Arabic Language   / اللغة العربية

 أستاذ -أستاذ مشارك-أستاذ مساعد –محاضر 

Lecture- assistant professor- associate Professor-Professor 

 university skills    / المهارات الدراسية 
 أستاذ -أستاذ مشارك-أستاذ مساعد –محاضر 

Lecture- assistant professor- associate Professor-Professor 

 English Language  /اللغة االنجليزية 
 أستاذ -أستاذ مشارك-أستاذ مساعد –محاضر 

Lecture- assistant professor- associate Professor-Professor 
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 شروط التقديم:

 في التخصص . أن يكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستير او الدكتوراة  .1

 .االنجليزية بااللغةالتدريس جادة إ .2

 . درجة العلمية من جامعة معترف بهاأن تكون ال .3

 أن يكون حاصالً على الدرجة العلمية انتظاماً. .4

 .البكالوريوس مرحلة تخصص مسار مع متوافق العليا الدراسات تخصص يكون أن .5

 المختلفة.واالنظمة التقنية  ألساليب الحديثة للتدريس الجامعيلمام باواإل إجادة مهارات الحاسب اآللي .6

 رفاقها.إالمستندات المطلوب 

 السيرة الذاتية. .1

  صورة من المؤهالت العلمية.  .2

 صورة من السجالت األكاديمية. .3

 Jobs@bnc.edu.sa  التالي ترسل طلبات التقديم عبر البريد اإللكتروني على العنوان
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