
 ( وظيفة إدارية14وزارة الحج والعمرة تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على شغل )

 بنظام التعاقد على سلم املوظفين العام 

 

 

دعت وزارة الحج والعمرة املواطنين واملواطنات الحاصلين والحاصالت على الدرجات العلمية والتخصصات 

املناسبة لشغل الوظائف املعلنة املشمولة بسلم رواتب املوظفين العام )اإلدارية( الراغبين في التقدم عليها من 

 /https://jadarat.saلتنمية االجتماعية   خالل منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة املوارد البشرية وا

وظيفة شاغرة )للجنسين( وهي موزعه على النحو ( 14)وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف املشمولة بهذا اإلعالن 

  :التالي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رابط التقديم على 

 األنترنت

 الجنس 
 إيضاحات الفترة الزمنية للتقديم

https://jadarat.sa/ 

 

 للجنسين 

 إلى من
 فترة التقديم مستمرة ملدة 

 املحددة.أيام( خالل الفترات الزمنية  5)
 هـ1443-04-10 ه06-04-1443

 املعاهد التخصصية والديبلومات املتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.خريجي وخريجات  .1

  .(هواملاجستير والدكتوراخريجي وخريجات الدرجة الجامعية )درجة البكالوريوس  .2

 االولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية. .3

 .والحاصالت على درجاتهم العلمية من خارج اململكةيشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين  .4

 الرجال / النساء( على املرتبة السادسة والسابعة والثامنة.اختبار القدرة املعرفية )يشترط أن يكون سبق له  .5

وفي حالة عدم اجتياز املقابلة ها جميع الوظائف املعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز  .6

 ية يلغى الترشيح مباشرة.الشخص

املتقدمين/املتقدمات( الذين ال تتفق مقرات الوظائف املعلنة مع رغباتهم املكانية عليهم عدم التأشير باملربع الخاص  ( .7

برغبة الدخول باإلعالن وعدم تحديد أي رغبات مكانية ، حيث ان الترشيح مرتبط باملقرات التي حددها )املتقدم/ــه( وعدم 

 )وعليه/ها( مباشرة الو 
ً
ظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب )املتقدم/ــه( من اإلعالن نهائيا

 .التقدم لإلعالنات القادمة

 5 املرتبة السادسة 

 املرتبة السابعة 

 املرتبة الثامنة

1 

8 

 مواعيد التقديم على الوظائف 

 :لشروط والضوابط العامةا



 

 املنطقة الوظيفة عدد الوظائف املرتبة م

 مكة املكرمة اخصائي ذكاء اعمال مساعد  1 6 1

 املكرمةمكة  اخصائي إدارة مخاطر مساعد  1 6 2

 مكة املكرمة باحث تدريب وابتعاث مساعد 1 6 3

 مكة املكرمة باحث تنظيم مساعد 1 6 4

 مكة املكرمة اخصائي استمرارية اعمال مساعد 1 6 5

 مكة املكرمة مهندس مدني مساعد  1 7 6

 مكة املكرمة باحث نظامي 2 8 7

 مكة املكرمة مهندس معماري  1 8 8

 مكة املكرمة باحث احصاء 1 8 9

 مكة املكرمة مدير مشروع 1 8 10

 مكة املكرمة مهندس حاسب الي 1 8 11

 مكة املكرمة مطور برامج أول  1 8 12

 مكة املكرمة مهندس مواقع  1 8 13

 وظائف املعتمدة لإلعالن:لا


