
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
املنطقة / 

 احملافظة

 رابط جوجل العنوان اسم املقر

 االدارة العامة للشؤون االكادميية والتدريب ديوان الوزارة
طريق صالح الدين االيوبي مقابل 

 قاعدة امللك سلمان اجلوية

https://goo.gl/rUCd04 

 https://goo.gl/Abm2Cj حي الفيصلية،طريق النهضة بالرياض )إدارة الشئون االكادميية والتدريب( مبنى اهليئة الطبية الرياض

 مكة املكرمة

 https://goo.gl/noE1GJ الدائري الثالث، حي العزيزية (النساءمركز التعليم الطيب مبستشفى النور التخصصي )

إدارة الشؤون االكادميية والتدريب مستشفى الوالدة واالطفال 

 (رجال)

 https://goo.gl/AkgzVj طريق الطائف حي العوالي

 إدارة الشؤون االكادميية والتدريب املدينة املنورة

 املركز الثقايف يف سكن مستشفى امللك

 فهد

https://goo.gl/H0De21 

 https://goo.gl/TivDqK حي النهضة إدارة الشؤون األكادميية والتدريب مبستشفى امللك خالد   تبوك

 https://goo.gl/1CDBI0 االمريعبدالرمحن السديريطريق  مستشفى النساء والوالدة واالطفال بسكاكا اجلوف
احلدود 

 الشمالية

إدارة الشؤون األكادميية والتدريب مبستشفى االمري عبدالعزيز بن 

 مساعد

 https://goo.gl/TpjlJE رفحاء -اخلط الدولي عرعر

 القصيم

مركز التدريب مبستشفى الوالدة واألطفال بربيدة )قاعة 

 القناص(

 https://goo.gl/C1VJBi طريق عثمان بن عفان

 إدارة الشؤون االكادميية والتدريب عسري

حي الربوة طريق االمري سلطان بن 

 عبدالعزيز

https://goo.gl/npO9kQ 

 https://goo.gl/Ef425p حي الرهوة إدارة الشؤون االكادميية والتدريب مبستشفى امللك فهد الباحة

 إدارة الشؤون االكادميية والتدريب جازان

فهد  املدينة السكنية مبستشفى امللك

 ابو عريش -طريق جيزان

https://goo.gl/T8QHgh 

 https://goo.gl/vktmxZ طريق امللك عبدالعزيز ، حي اخلالدية قاعة التدريب مبستشفى امللك خالد بنجران جنران

 والتدريب إدارة الشؤون االكادميية حائل

جبانب  طريق االمري مقرن بن عبدالعزيز

 مركز طب االسنان حبي شراف

https://goo.gl/HDrm8j 

 https://goo.gl/32iFF7 طريق قروه -الطريق الدائري القاعة الكربى مبستشفى امللك عبد العزيز التخصصي الطائف

 مركز التدريب والدراسات بصحة جدة جدة

حي - سكن مستشفى امللك فهد العام

 األندلس

https://goo.gl/x5NjH4 

 https://goo.gl/GCkJQk الظهران السريع -طريق اجلبيل  الدور الثالث -مديرية الشئون الصحية بالشرقية مبنى اخلفرة  الدمام

 االحساء

 https://goo.gl/YaZAhC حماسن ،عني  جنم (رجال مركز التعليم املستمر مبستشفى الوالدة واألطفال )

جنوب اهلفوف جبوار حديقة خمطط  (نساءمستشفى الصحة النفسية قاعات التعليم املستمر)

 امللك عبداهلل

https://goo.gl/lHFY98 

 https://goo.gl/SMDMP5 شارع عمرو بن العاص  قاعة التدريب مبديرية الشؤون الصحية حفر الباطن
 

األحد  يوم من اعتبارًا وذلك وبعثتك، _وظيفتك # بربنامج املرشحني بني للمفاضلة الشخصية املقابالت إجراء بدء عن الصحة وزارة تعلن

 .أدناه  باجلدول املوضحة باملقار وذلك ، هـ 1438 / 8/  4  املوافق م  2017/  4/  30

 ةاملتاحاألماكن الشخصية املناسب لكم حسب  للمقابلة حلجزموعد ومكان التعليم سفري ببوابة حسابكم على الدخول يرجى.  
 لكـم مـن خـالل اهلـاتف      الـ  سـيتم ارسـاهلا    الرسـائل  يف املوضـ   بـاملقر  ، بربع سـاعة علـى األقـل    احملدد املوعد قبل باحلضور اإللتزام

 والربيد االلكرتوني.

 املقابلة. إجراء قبل عليها لإلطالع الشخصية األحوال بطاقة إحضار 

 . املرحلة هذه يف املتاحة املقاعد على املنافسة فرصة يفقدك سوف احملدد الشخصية املقابلة ومقر املوعد يف احلضور عن تغيبك أو تأخرك إن
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