تعلن جامعة الطائف عن حاجتها لشغل عدد منن وظنائف مندس
للسعوديين فقط -على النحو التالنننني :
الوظيفة

الشروط

المسمى

لغنة) -
الجنس

الكلية

• أن يكون سعودي الجنسية.
•

•

•
مدس

مدس

لغة

لغة

عربية

المستوى

للناطقين

الساد

بغيرها

•
•
•
•

أن يكون حاصالً على دسجة الماجستير أو ما
يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى
معترف بها.
أن يكون حاصالً على الماجستير في تخصص
علم اللغة التطبيقي أو طرق تدسيس اللغة
العربية بتقدير ال يقل عن جيد جداً.
أن يكون حاصالً على البكالوسيو في
تخصص اللغة العربية بتقدير ال يقل عن
جيدجداً.
أال يتجاوز عمرة خمسة وثالثين عاماً عند
ذكر/أنثى
التقديم.
أن يكون له نشر علمي في مجال التخصص.
يُفضل أن يكون ملماً بلغة أخرى غير اللغة
العربية.
يُفضل أال يكون موظفاً حكومياً.

• اجتياز اختباس القدسات للجامعيين من
المركز الوطني للقيا بدسجة ال تقل عن
.)75
• أن يجتاز المقابلة الشخصية في حال
ترشيحه.

كلية
اآلداب

•
•

•

•
مدس
لغة
المستوى

•

مدس
لغة عربية

•

الساد

•
•
•

•
مدس
لغة
المستوى

مدس

لغة

انجليزية

أن تكون سعودية الجنسية.
أن تكون حاصلة على دسجة الماجستير أو منا
يعادلها من جامعة سعودية أو جامعنة أخنرى
معترف بها.
أن تكون حاصلة على الماجستير في تخصص
علم اللغة التطبيقي أو طرق تدسيس اللغة
العربية بتقدير ال يقل عن جيد جداً.
أن تكننون حاصننلة علننى البكننالوسيو فنني
تخصص اللغة العربينة بتقندير ال يقنل عنن
جيدجداً.
أال يتجاوز عمرها خمسة وثالثين عاماً عنند
التقديم.
أن تكون مسنتعدة للعمنل فني أي فنرن منن
فرون الجامعة.
أن يكون لها نشر علمي في مجال التخصص.
يفضل أال تكون موظفة في أي جهة حكومينة
.
اجتياز اختباس القدسات للجامعيين من
المركز الوطني للقيا بدسجة ال تقل عن
.)75
أن تجتنناز المقابلننة الشخصننية فنني حننال
ترشيحها.

الكلية
الجامعية
بتربه

أثنى

الكلية
الجامعية
بالخرمة
الكلية
الجامعية
برنيه

• أن يكون سعودي الجنسية.
• أن يكون حاصالً على الماجستير في تخصص ذكر/أنثى اللغة
اللغويات التطبيقية أو تعليم اللغة اإلنجليزية
االنجليزية
مركز

للناطقين بغيرها  )TESOLأو اللغة
االنجليزية وآدابها أو أحد التخصصات
المرتبطة بها  .من جامعة سعودية أو جامعة
أخرى معترف بها بتقدير ال يقل عن
جيدجداً. .
• أال يتجاوز عمره خمسة وثالثون عاماً عند
التقديم.
• يُفضل أال يكون موظفاً حكومياً.
• اجتياز اختباس القدسات للجامعيين من
المركز الوطني للقيا بدسجة ال تقل عن
.)75

الساد

• الحصول علنى دسجنة  )7كحند أدننى فني
االيلتس األكاديمي  )Academic IELTSأو
ما يعادله في اختباس  )TOEFL iBTعلى أن
ال يكون مضى عليه أكثر من سنتين.
• يُفضل أن يكنون لدينه خبنرة فني التندسيس
الجننامعي ولديننه احنند االختبنناسات المهنيننة
التخصصية )CELTA/DELTA/TtT
أن يجتاز المقابلة الشخصية في حال ترشيحه.
مدس

مدس

المستوى

تخصص لغة

الخامس

انجليزية

• أن يكون سعودي الجنسية.
• أن يكون حاصالً على البكالوسيو في
تخصص اللغة االنجليزية من جامعة سعودية
أو جامعة أخرى معترف بها بتقدير ال يقل

مركز
ذكر/أنثى اللغة
االنجليزية

•
•
•
•

•

•
•

•

عن جيدجداً .
أن يكون حاصل على شهادة جامعية تربوية أو
دبلوم تربوي.
أال يتجاوز عمره ثالثون عاماً عند التقديم.
يُفضل أال يكون موظفاً حكومياً.
اجتياز اختباس القدسات للجامعيين من
المركز الوطني للقيا بدسجة ال تقل عن
.)75
الحصول على دسجنة  )6.5كحند أدننى فني
االيلتس األكاديمي  )Academic IELTSأو
ما يعادله في اختباس  )TOEFL iBTعلى أن
ال يكون مضى عليه أكثر من سنتين.
األفضلية للحاصلين على ماجستير فني نفنس
التخصص.
يُفضل أن يكنون لدينه خبنرة فني التندسيس
الجننامعي ولديننه احنند االختبنناسات المهنيننة
التخصصية )CELTA/DELTA/TtT
أن يجتنناز المقابلننة الشخصننية فنني حننال
ترشيحه.
مواعيد التقديم :

يبدأ اسنتقبال الطلبنات علنى موانج الجامعنة االلكترونني ) www.tu.edu.sa
اعتباسا من يوم االثننين الموافن 1440/4/24هنن) إلنى ينوم األحند الموافن
1440/5/14هن) .
• سيتم اإلعالن عن أسماء المرشحين لدخول المقابلة الشخصية على مواج
الجامعة  ) www.tu.edu.saيوم األحد المواف 1440/6/5هن) .
• لالستفساس  :يرجى االتصال على  :اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين
ومدسسي اللغات  -0127272020تحويله .)2176

املستندات املطلوبــــة

:

أوالً :وظيفة مدس لغة عربية للناطقين بغيرها-المستوى الساد
صوسة من الهوية الوطنية .
-1
صوسة مصداة من الشهادات البكالوسيو -الماجستير) وصوس منن
-2
المعادالت في حال كان المؤهل من خاسج المملكة ) .
صوسة من السجل األكاديمي للبكالوسيو والماجستير.
-3
نتيجة اختباس القدسات للجامعيين من المركز الوطني ايا ) .
-4
صوسة من النشر العلمي في مجال التخصص أن وجد) .
-5
ما يثبت إلمامك بلغة أخرى من جهة يعتد بها .
-6
اراس االبتعاث في حال كان مؤهل الماجستير عنن طرين برننام
-7
االبتعاث.
ثانياً :وظيفة مدس لغة عربية -المستوى الساد :
صوسة من الهوية الوطنية .
-1
صوسة مصداة من الشهادات البكالوسيو -الماجستير) وصوس منن
-2
المعادالت في حال كان المؤهل من خاسج المملكة ) .
صوسة من السجل األكاديمي للبكالوسيو والماجستير.
-3
نتيجة اختباس القدسات للجامعيين من المركز الوطني ايا ) .
-4
صوسة من النشر العلمي في مجال التخصص أن وجد) .
-5
اراس االبتعاث في حال كان مؤهل الماجستير عنن طرين برننام
-6
االبتعاث.

:

ثالثاً :وظيفة مدس لغة إنجليزية -المستوى الساد
صوسة من الهوية الوطنية .
-1
صوسة مصداة من الشهادات البكالوسيو -الماجستير) وصوس منن
-2
المعادالت في حال كان المؤهل من خاسج المملكة ) .
صوسة من السجل األكاديمي للبكالوسيو والماجستير.
-3
نتيجة اختباس القدسات للجامعيين من المركز الوطني ايا ) .
-4
نتيجة اختباس اللغة اإلنجليزية .
-5
الشهادة المهنية التخصصية أن وجدت).
-6
شهادة الخبرة في مجال التدسيس الجامعي أن وجدت).
-7
اراس االبتعاث في حال كان مؤهل الماجستير عنن طرين برننام
-8
االبتعاث.

سابعاً :وظيفة مدس -تخصص لغة إنجليزية -المستوى الخامس :
صوسة من الهوية الوطنية .
-1
وصوسة من المعادلنة فني حنال
صوسة مصداة من البكالوسيو
-2
كان المؤهل من خاسج المملكة ) .
صوسة من السجل األكاديمي للبكالوسيو .
-3
نتيجة اختباس القدسات للجامعيين من المركز الوطني ايا ) .
-4
نتيجة اختباس اللغة اإلنجليزية .
-5
صوسة شهادة الدبلوم التربوي .
-6
صوسة من شهادة الماجستير والسجل األكاديمي أن وجد).
-7
صوسة من اراس االبتعاث في حال كان المؤهل من خاسج المملكة .
-8
الشهادة المهنية التخصصية أن وجدت).
-9
 -10شهادة الخبرة في مجال التدسيس الجامعي أن وجدت).

مالحظات هامة:
 التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي لما هو معلنن عننه سوسنوفيتم استبعاد أي طلب ال يستوفي هذا الشرط.
 أي متقدم ال يقوم بتعبئة نموذج طلب االلتحاق على مواج الجامعة يعتبر طلبهالغياً .

-

سوف يستبعد أي طلب يتضمن معلومات غير صحيحة.

 ضروسة الحرص على سفج كامل المستندات المطلوبنة للنرنر فني طلنبكم .وستضطر الجامعة آسفة الستبعاد أي طلب ال يتضمن المستندات المطلوبة .

