
 

 إدارية( وظيفة 26تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على شغل ) الحج والعمرةوزارة 

 بنظام التعاقد على سلم املوظفين العام 

 

املناسبة لشغل  على الدرجات العلمية والتخصصات والحاصالت الحاصلين طنين واملواطناتااملو  الحج والعمرةوزارة  دعت

من خالل منظومة التوظيف جدارة على الراغبين في التقدم عليها بسلم رواتب املوظفين العام )اإلدارية( الوظائف املعلنة املشمولة 
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ً
 :مواعيد تقديم الطلبات أوال

 رابط التقديم على األنترنت
 الجنس

 إيضاحات الفترة الزمنية للتقديم
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 ملدة فترة التقديم مستمرة  إلى من

خالل الفترات الزمنية أيام(  7)

 املحددة.
 للجنسين

 هـ1442-12-14 ه08-12-1442

 
ً
 :من قبل )املتقدمين/املتقدمات( : آلية التقديمثانيا

 وفي حالةمن صحة البيانات  املوارد البشرية والتنمية االجتماعية والتأكدعلى موقع وزارة  الدخول على نظام التوظيف جدارة .1

وفي حال صحة  البشرية والتنمية االجتماعية،من قبل املختصين في وزارة  وجود أي اختالف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته

 .الوظيفيةالبيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على اإلعالنات 

 .الطلبتحديد الرغبة في الدخول لإلعالن من خالل التأشير في املربع املخصص لذلك في  .2

يتم تحديد الرغبات املكانية حسب ترتيب أولويتها لدى )املتقدم/ــه( من خالل االختيار من بين الوظائف املعلنة حسب مقراتها ومن  .3

 الطلب.ثم حفظ 

من خالل أيقونة طباعة ملخص الطلب واالحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة على كل )متقدم/ــه( اختيار طباعة ملخص الطلب  .4

رفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم املحددة )رجال استفسار أو تظلم دون إ أو

 الجنسين(/ نساء /

 
ً
  :والشروط والضوابط العامة : الفئات املستهدفة باإلعالنثالثا

 .يعادلها بعد الثانوية العامة وما والديبلومات املتوسطة املعاهد التخصصية خريجاتخريجي و  .1

  .(هوالدكتورا واملاجستير خريجي وخريجات الدرجة الجامعية )درجة البكالوريوس .2

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

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

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

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

 مباشرة.الشخصية يلغى الترشيح 

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

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

 وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها 
ً
سيترتب عليه استبعاد طلب )املتقدم/ــه( من اإلعالن نهائيا

 .القادمة)وعليه/ها( التقدم لإلعالنات 
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:
ً
 :إيضاحات عــامــة رابعا

، التعليمات على مستوى كل قراءة التعليمات واإلرشادات املوضحة  .1
ً
مع نموذج جدارة من خالل )األسئلة األكثر شيوعا

 .الشروع في تعبئة الطلب لتحاش ي الوقوع في األخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيححقل من النموذج مفصلة( قبل 

البيانات التي يتم إضافتها من قبل )املتقدم/ــه( على نموذج جدارة مسئوليتها على )املتقدم/ــه( حتى لو أدى عدم  .2

 بأصول مستنداتها الستبعاد الطلب في أي مرحلة 
ً
 من مراحل عملية التوظيف.مصداقية تلك البيانات قياسا

 .على كل )متقدم/ــه( قبل حفظ أي جزئية من مكونات جدارة مراجعتها والتأكد من صحتها .3

الرغبات املكانية التي يتم تحديدها من قبل )املتقدم/ــه( إلى جانب عناصر املفاضلة )املؤهل، املعدل التراكمي، أقدمية  .4

االختبار"( لها أهمية قصوى في استحقاق الترشيح من عدمه، لذلك يجب  التخرج، درجة االختبار "للوظائف التي تتطلب

 من اإلعالن التفصيلي للوظائف حسب 
ً
مراعاة ذلك عند تحديد الرغبات املكانية وترتيب أولويتها بان يتم ذلك انطالقا

 املسمى الوظيفي واملقر وعدد الوظائف املتاحة.

 الى  .5
ً
هـ املتضمن توجيه جميع الجهات العامة بأن يكون أداء 28/09/1442بتاريخ ( 179671)القرار الوزاري رقم استنادا

بدوام كامل وهو العقد الذي يعمل بموجبه املتعاقد كامل ساعات العمل الرسمية  مهمات الوظائف عن طريق التعاقد

 طوال أيام العمل ويتقاض ى األجر واملزايا املقررة للوظيفة التي يؤدي مهماتها.

بإعالن أسماء املرشحين واملرشحات عبر موقعها على شبكة االنترنت لذلك فإنها تؤكد على  الحج والعمرة ستقوم وزارة .6

 .ضرورة متابعة األسماء التي سيتم دعوتها من خالل بوابتها اإللكترونية

 للجنسين: –الوظائف املعتمدة لإلعالن  .7

 املقر الوظيفة عدد الوظائف املرتبة م

 املكرمة مكة آلةناسخ  1 5 1

 املكرمة مكة سكرتير 1 6 2

 املكرمة مكة مساعد إداري  1 6 3

 املكرمة مكة باحث إعالمي مساعد  1 6 4

 املكرمة مكة باحث نظامي مساعد  1 6 5

 املكرمة مكة باحث توظيف مساعد  1 6 6

 املكرمة مكة كاتب 1 6 7

 مكة املكرمة موارد بشرية باحث عمليات  1 6 8

 املكرمة مكة محاسب مساعد 1 6 9

 املكرمة مكة أمن وسالمة  باحث 1 7 10

 املكرمة مكة مهندس ميكانيكي مساعد 1 7 11

 مكة املكرمة فني دعم 1 7 12

 مكة املكرمة باحث تطوير موارد بشرية  1 8 13

 مكة املكرمة مساعد إداري  1 8 14

51  مكة املكرمة باحث إحصاء  1 8 

61  مكة املكرمة معلوماتباحث  1 8 

71  مكة املكرمة باحث تطوير إداري  1 8 

81  مكة املكرمة باحث تخطيط 1 8 

 مكة املكرمة مهندس معماري  1 8 19

02  مكة املكرمة أخصائي تقنية معلومات  2 8 

12  مكة املكرمة أول  محلل نظم 2 8 

22  مكة املكرمة  مطور برامج 1 8 

32  املكرمةمكة  مدير مشروع 1 8 

42  مكة املكرمة أخصائي تخطيط 1 9 

 


