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Job Openings in The General Department of 
Pharmaceutical Care
Within the process of seeking qualified employees from 
within the ministry, the General Administration is 
pleased to announce a number of job vacancies:
Senior Clinical Pharmacist:

- MA degree or R2.

- Minimum experience of 2 years in the field.

- Fluency in English Language (test).

- Passing personal interview.

- Position may required changing in working hours.

Medicine Economics Pharmacist:

- MA degree.

- Minimum experience of 5 years in the field.

- Fluency in English Language (test).

- Passing personal interview.

- Position may required changing in working hours.

Research Specialist:

- Minimum experience of 5 years in the field.

- Fluency in English Language (test).

- Passing personal interview.

- Position may required changing in working hours.

Pharmacy Technician:

- Diploma in the field.

- Minimum experience of 5 years in the field.

- Fluency in English Language (test).

- Passing personal interview.

- Position may required changing in working hours.

Pharmacist:

- A degree in Pharmaceuticals.

- Minimum experience of 5 years in the field.

- Fluency in English Language (test).

- Passing personal interview.

- Position may required changing in working hours.

Those who acquire the required qualifications and are 

interested to apply, please submit your resume titled with the 

desired position to the following e-mail:

للرعاية  العامة  ا�دارة  لدى  بالتكليف  وظائف 
الصيدلية

في إطار البحث عن الكفاءات من داخل الوزارة، تعلن ا�دارة العامة 

عن حاجتها الستقطاب عدد من منسوبي الوزارة المؤهلين للعمل 

لديها تحت المسميات التالية:

صيدلي سريري أول:

.R2 درجة الماجستير أو -

- خبرة ال تقل عن سنتين في المجال.

- إجادة اللغة ا�نجليزية (اختبار). 

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- قد تتطلب الوظيفة تغيير ساعات العمل.

صيدلي اقتصاديات الدواء:

- درجة الماجستير.

- خبرة ال تقل عن ٥ سنوات في المجال.

- إجادة اللغة ا�نجليزية (اختبار). 

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- قد تتطلب الوظيفة تغيير ساعات العمل

أخصائي باحث:

- درجة الماجستير في مجال الصحة العامة أو علم ا�وبئة. 

- خبرة ال تقل عن ٥ سنوات في المجال.

- إجادة اللغة ا�نجليزية (اختبار). 

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- قد تتطلب الوظيفة تغيير ساعات العمل.

فني صيدلي:

- دبلوم فني صيدلي.

- خبرة ال تقل عن ٥ سنوات في المجال.

- إجادة اللغة ا�نجليزية (اختبار). 

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- قد تتطلب الوظيفة تغيير ساعات العمل.

صيدلي

- درجة في الصيدلة.

- خبرة ال تقل عن ٥ سنوات في المجال.

- إجادة اللغة ا�نجليزية (اختبار). 

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- قد تتطلب الوظيفة تغيير ساعات العمل.

إرسال  العمل  في  الرغبة  ولديه  الشروط  عليه  تنطبق  من  على 

على  الذاتية  السيرة  تتضمن  المطلوبة  الوظيفة  بعنوان  رسالة 

البريد ا�لكتروني:
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Job Openings in The General Department of 
Quality and Development
Within the process of seeking qualified employees from 
within the ministry, the General Administration is 
pleased to announce a number of job vacancies:
Industrial Engineer:

- Fluency in English Language.

- Minimum experience of 5 years in Quality Assurance.

- Passing personal interview.

Electrical Engineer:

- Fluency in English Language.

- Minimum experience of 5 years in Quality Assurance.

- Passing personal interview.

Mechanical Engineer:

- Fluency in English Language.

- Minimum experience of 5 years in Quality Assurance.

- Passing personal interview.

Medical Equipment Engineer :

- Fluency in English Language.

- Minimum experience of 5 years in Quality Assurance.

- Passing personal interview.

Quality Specialist:

- Fluency in English Language.

- Minimum experience of 5 years in Quality Assurance.

- Passing personal interview.

Administrative Specialist:

- Fluency in English Language.

- Minimum experience of 5 years in Quality Assurance.

- Passing personal interview.

Secretary (male/female):

- Fluency in English Language.

- Knowledge in using computers.

- Passing personal interview.

Administrator:

- Knowledge in using computers.

- Passing personal interview.

Those who acquire the required qualifications and are 

interested to apply, please submit your resume titled with the 

desired position to the following e-mail:

للتطوير  العامة  ا�دارة  لدى  بالتكليف  وظائف 
والجودة 

في إطار البحث عن الكفاءات من داخل الوزارة، تعلن ا�دارة العامة 

عن حاجتها الستقطاب عدد من منسوبي الوزارة المؤهلين 

للعمل لديها تحت المسميات التالية: 

مهندس صناعي:

- إجادة اللغة ا�نجليزية.

- خبرة ٥ سنوات في الجودة.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

مهندس كهربائي:

- إجادة اللغة ا�نجليزية.

- خبرة ٥ سنوات في الجودة.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

مهندس ميكانيكي

- إجادة اللغة ا�نجليزية.

- خبرة ٥ سنوات في الجودة.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

مهندس أجهزة طبية:

- إجادة اللغة ا�نجليزية.

- خبرة ٥ سنوات في الجودة.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

أخصائي جودة:

- إجادة اللغة ا�نجليزية.

- خبرة ٥ سنوات في الجودة.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

اختصاصي إداري:

- إجادة اللغة ا�نجليزية.

- خبرة ٥ سنوات في الجودة.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

سكرتير/سكرتيرة:

- إجادة اللغة ا�نجليزية.

- إجادة استخدام الحاسب ا¬لي.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

إداري:

- إجادة استخدام الحاسب ا¬لي.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

إرسال  العمل  في  الرغبة  ولديه  الشروط  عليه  تنطبق  من  على 

على  الذاتية  السيرة  تتضمن  المطلوبة  الوظيفة  بعنوان  رسالة 

البريد ا�لكتروني: 
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Job Openings in Assistance Agency of Digital 
Technologies
Within the process of seeking qualified employees from 
within the ministry, the General Administration is 
pleased to announce a number of job vacancies:

Administrative Assistant 

- Knowledge in using computers.

- Punctuality and discipline in following required procedures.

- Passing personal interview

Those who acquire the required qualifications and are 

interested to apply, please submit your resume titled with the 

desired position to the following e-mail:

المســاعــدة  الوكـالــة  لـدى  بالتكليـف  وظائــف 
الرقمية  للتقنيات 

في إطار البحث عن الكفاءات من داخل الوزارة، تعلن ا�دارة العامة 

عن حاجتها الستقطاب عدد من منسوبي الوزارة المؤهلين للعمل 

لديها تحت المسميات التالية:

مساعد إداري :

- إجادة استخدام الحاسب ا¬لي.

- االلتزام والجدية باتباع ا�جراءات المطلوبة.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

إرسال  العمل  في  الرغبة  ولديه  الشروط  عليه  تنطبق  من  على 

على  الذاتية  السيرة  تتضمن  المطلوبة  الوظيفة  بعنوان  رسالة 

البريد ا�لكتروني: 
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