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 للعمل البشرية الكوادر  من االحتياج

 واملشاريع البرامج مبادرات في

 
 تعلن جامعة امللك سعود عن احتياجها لكوادر بشرية وطنية للعمل يف املبادرات والربامج واملشاريع اليت ينفذها

 :وفقا للشروط اآلتيةيف مدينة الرايض،  ،للبحوث والدراسات االستشارية للجهات املستفيدة معهد امللك عبدهللا

 .ن يكون املتقدم سعودي اجلنسيةأ .1
 .ن يستويف املتطلبات اخلاصة بكل وظيفة من حيث املؤهل واخلربة العمليةأ .2
 .ن يكون الئقا صحيا وفقا لطبيعة املهام الوظيفيةأ .3
 .أسبوع( ملدة م09/08/2022(، املوافق )ه11/01/1444يبدأ التقدمي بتاريخ ) .4

 .دانهأنه سيجري استبعاد غري املطابقني للمؤهالت والشروط املطلوبة علما أب



 

 2 

 م المسمى الوظيفي الوصف الوظيفي المؤهل سنوات الخبرة مستوى اللغة االنجليزية

 سنوات 5 متقدم
  ماجستير إدارة

األعمال 

 واإلدارة 

  تنفيذ املشاريع واملبادرات االستراتيجية لألكاديمية وقياس مراقبة

 مؤشرات األداء الرئيسية ذات الصلة 

  جمع كافة البيانات املتعقلة بتقدم املشاريع وإعداد العروض

 التقديمية والتقارير املطلوبة 

  مواءمة إطار حوكمة إدارة مشروع األكاديمية مع إطار عمل إدارة

 املشاريع في املعهد

 طيط املوارد البشرية واملالية الالزمة، وتقديم الدعم الالزم في تنفيذ تخ

 املشاريع وتسهيل االتصال والتنسيق بين مختلف أصحاب املصلحة 

  تحديد مخاطر التنفيذ والتأكد من تطبيق خطط التخفيف من

 املخاطر بشكل صحيح 

  إجراء تحليل تنافس ي وتحديد نقاط القوة والضعف لدى املنافسين

 حديد امليزة التنافسية لألكاديمية وت

 وضع استراتيجيات لزيادة اإليرادات والتحكم في االنفاق 

  إجراء دراسات الجدوى للخدمات واملشاريع الجدية التي تستهدفها

 األكاديمية ووضع خطط التنفيذ املطلوبة  

مدير إدارة االستراتيجية 

 وإدارة املشاريع
1 

 سنتين  متقدم 
  بكالوريوس

 عالقات عامة

  تحديد متطلبات املحتوى بناء  على أهداف األكاديمية وهويتها

 والحمالت التسويقية 
 2 مصمم محتوى 
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 املزايا:

ا .1                                                                                                              .تب وبدالت تنافسيةرو

افراد اسرته. .2  تأمين صحي لشاغل الوظيفة و

 ألنظمة الجهات املستفيدة.تطوير منه .3
 
 ي وفقا

  تصميم محتوى شامل وهادف يتناسب مع الجمهور والغرض من

 التواصل

  التنسيق مع خبير التسويق ملواءمة محتوى الحملة التسويقية

 وتصميمها مع القناة التسويقية األنسب

 األكاديمية وقنوات التواصل االجتماعي وحمالت  إنشاء محتوى ملوقع

 التسويق الخاصة باألكاديمية 

  تعزيز هوية األكاديمية ونبرة الصوت والحفاظ على معايير عالية عند

 كتابة املحتوى 

  تقديم االستشارات حول الجوانب الجمالية للحمالت واملشاريع

 والفعاليات الترويجية 

 ماش ى مع هوية العالمة التجارية تصميم وإنتاج حمالت تسويقية تت

 لألكاديمية 

 للتقديم اضغط هنا  

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4e9Y1WYFyaD7J9RgsnHFMVXoOwxnQDvFlxc5JkL9mIvHBeg/viewform

