
Job Openings in the General Department of Quality 
and Patient Safety 

Within the process of seeking qualified employees from within the 
ministry, the General Department of Quality and Patient Safety is 
seeking qualifications to work according to the following: 

1. Non-Physician Specialist in: Nursing, Radiology, Physiotherapy, 
Respiratory Therapy, Health Informatics, General Health, Dental 
Technology, Occupational Therapy, Laboratories, Optics, 
Emergency Medicine, Health Administration, or Hospital 
Administration.
- Bachelor degree.
- 3 years service.
- Experience in Quality and Patient Safety.
- Experience in Standards Development and Application is preferred.
- Passing personal interview.

2. Non-Physician Senior Specialist in: Nursing, Radiology, 
Physiotherapy, Respiratory Therapy, Health Informatics, General 
Health, Dental Technology, Occupational Therapy, Laboratories, 
Optics, Emergency Medicine, Health Administration, or Hospital 
Administration.

- Master degree.

- 2 years service.

- Experience in Quality and Patient Safety.

- Experience in Standards Development and Application is preferred.

- Passing personal interview.

3. Physician (Resident/Specialist/Consultant) in: Dentistry, 
Radiology, Surgery, Infectious Diseases, General Health, General 
Medicine, Internal Medicine, Intensive Care, Pediatrics, Adults 
Medicine, Neonatology, or Pulmonology.
- Adequate experience in: Quality, Patient Safety or Risk 
Management.
- Passing personal interview.

4. Pharmacist
- Bachelor degree.
- 3 years experience.
- Passing personal interview.

5. Senior Pharmacist
- Master degree.
- 2 years experience.
- Experience in Quality and Patient Safety.
- Passing personal interview.

6. IT Specialist
- Bachelor’s in Computer Sciences or an equivalent.
- Experience in Operation Systems Programming.

7. Engineer (Civil/Electronic/Medical Equipment)
- Bachelor’s in Engineering.
- 3 years service in Engineering.
- Experience in Quality and Patient Safety.

8. Project Management 

- Bachelor’s or master’s (preferably in Project Management).

- Efficient knowledge in Microsoft Office programs.

- Adequate experience in Project Management.

9. Secretary
- Bachelor’s or diploma. 
- Skills in office work, secretariat, utilizing computers and meeting 
management.
- Passing personal interview.

10. Administrative Officer
- Bachelor’s or master’s in General Administration, Business 
Management or subordinates of these fields.
- Efficiency in Microsoft Office programs.
- English Language proficiency.
- Passing personal interview.

Those who acquire the mentioned qualifications and are 
interested to apply, please submit your resume titled with the 
desired position to the following e-mail:

للجودة  العامة  ا�دارة  لدى  بالتكليف  وظائف 
وسالمة المرضى

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

الوزارة  منسوبي  من  عدد  الستقطاب  حاجتها  عن  المرضى  وسالمة 

المؤهلين للعمل لديها حسب ا�تي:

التالية:  التخصصات  في  طبيب  غير  أخصائي/أخصائية   .١
معلوماتية  تنفسي،  عالج  طبيعي،  عالج  أشعة،  تمريض، 
مختبرات،  وظيفي،  عالج  أسنان،  تقنية  عامة،  صحة  صحية، 

بصريات، طب طوارئ، إدارة صحية، أو إدارة مستشفيات.
- درجة البكالوريوس.
- خدمة ثالث سنوات.

- خبرة في مجال الجودة وسالمة المرضى.
- تفضل خبرة في مجال تطوير وتطبيق المعايير.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

التخصصات  في  طبيب  غير  أولى  أول/أخصائية  أخصائي   .٢
تنفسي،  عالج  طبيعي،  عالج  أشعة،  تمريض،  التالية: 
وظيفي،  عالج  أسنان،  تقنية  عامة،  صحة  صحية،  معلوماتية 
إدارة  أو  صحية،  إدارة  طوارئ،  طب  بصريات،  مختبرات، 

مستشفيات.
- درجة الماجستير.

- خدمة سنتين.
- خبرة في مجال الجودة وسالمة المرضى.

- تفضل خبرة في مجال تطوير وتطبيق المعايير.
- اجتياز المقابلة الشخصية.

٣. طبيب (مقيم/أخصائي/استشاري) في التخصصات التالية: 
عام،  عامة،  صحة  معدية،  أمراض  جراحة،  أشعة،  أسنان، 

باطنية، عناية مركزة، أطفال، كبار، خدج، أو صدرية.

أو  المرضى،  سالمة  الجودة،  المجاالت:  أحد  في  كافية  خبرة   -

المخاطر. 

- اجتياز المقابلة الشخصية.

٤. صيدلي
- درجة البكالوريوس.

- خبرة ثالث سنوات.
- اجتياز المقابلة الشخصية.

٥. صيدلي أول
- درجة الماجستير.

- خبرة سنتين.
- خبرة في مجال الجودة وسالمة المرضى.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

٦. أخصائي تقنية معلومات
- درجة البكالوريوس في مجال علوم الحاسب أو ما يعادلها.

- خبرة في مجال برمجة أنظمة التشغيل.

٧. مهندس (مدني/كهربائي/أجهزة طبية)
- درجة البكالوريوس في المجال الهندسي.

- خدمة ثالث سنوات بالمجال الهندسي.
- خبرة في مجال الجودة وسالمة المرضى.

٨. إدارة مشاريع
إدارة  تخصص  في  (يفضل  الماجستير  أو  البكالوريوس  درجة   -

المشاريع).
- إجادة استخدام برامج الميكروسوفت أوفيس.

- خبرة كافية في إدارة المشاريع.

٩. سكرتير
- درجة البكالوريوس أو مؤهل الدبلوم.

ا�لي وإدارة  الحاسب  السكرتارية،  المكتبية،  ا»عمال  - مهارات في 
االجتماعات.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

١٠. إداري
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في ا�دارة العامة، إدارة ا»عمال أو 

أحد فروعهما.
- إجادة برامج الميكروسوفت أوفيس.

- إجادة اللغة ا�نجليزية.
- اجتياز المقابلة الشخصية.

على من تنطبق عليه الشروط ولديه الرغبة في العمل إرسال 

الذاتية  السيرة  تتضمن  المطلوبة  الوظيفة  بعنوان  رسالة 

على البريد ا�لكتروني:

 

 Job Openings | وظائف بالتكليف

SaudiMOH Saudi_MohSaudiMOH937 MOHPortalwww.moh.gov.sa

QAP@moh.gov.sa

.Noting that submission ends in two months from date of announcementعلم³ بأن مدة التقديم شهران من تاريخ ا�عالن.

Date of announcementتاريخ ا�عالن

2021/ 10 / 13



Job Openings in the General Department Medical 
Rehabilitation and LTC 

Within the process of seeking qualified employees from within 
the ministry, the General Department Medical Rehabilitation and 
LTC is seeking qualifications to work according to the following: 

Admini
1. Nursing Senior Specialist 

- Punctuality and discipline. 

- Efficiency in Microsoft Office programs (Word - Excel - 

PowerPoint).

- English Language proficiency.

- Passing personal interview.

2. Nursing Specialist
- Punctuality and discipline.
- Efficiency in Microsoft Office programs (Word - Excel - 
PowerPoint).
- English Language proficiency.
- Passing personal interview.

Those who acquire the mentioned qualifications and are 
interested to apply, please submit your resume titled with the 
desired position to the following e-mail:

وظائف بالتكليف لدى ا�دارة العامة للتأهيل 
الطبي والرعاية المديدة

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

الطبي والرعاية المديدة عن حاجتها الستقطاب عدد من منسوبي الوزارة 

المؤهلين للعمل لديها حسب ا�تي:

١. أخصائي أول تمريض
- الجدية وااللتزام.

 - إكسل   - (وورد  أوفيس  مايكروسفت  برامج  استخدام  إجادة   -
باوربوينت).

- إجادة اللغة ا�نجليزية.
- اجتياز المقابلة الشخصية.

٢. أخصائي تمريض
- الجدية وااللتزام.

 - إكسل   - (وورد  أوفيس  مايكروسفت  برامج  استخدام  إجادة   -
باوربوينت).

- إجادة اللغة ا�نجليزية.
اجتياز المقابلة الشخصية.

على من تنطبق عليه الشروط ولديه الرغبة في العمل إرسال 
الذاتية  السيرة  تتضمن  المطلوبة  الوظيفة  بعنوان  رسالة 

على البريد ا�لكتروني:
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Job Openings in the Spending Efficiency Office

Within the process of seeking qualified employees from within 
the ministry, the Spending Efficiency Office is seeking 
qualifications to work according to the following: 

1. Financial Analyst 
- Minimum of 3 years experience in the field.
- Excellent skills in Microsoft Office programs.
- Skills in Financial Data Analysis and Statistics. 
- Skills in Financial Conditions Analysis through comparing 
outcomes to indicators and predictions.
- Skills in preparing financial maps and guidelines.
- Oral and written English Language proficiency is preferred.
- Employer approval.
- Passing personal interview.

2. Contracts Specialist
- Minimum of 3 years experience in the field.
- Employer approval.
- Passing personal interview.

3. Procurement Specialist
- Minimum of 3 years experience in the field.
- Employer approval.
- Passing personal interview.

4. Operation and Maintenance Contracts Engineer
- Minimum of 3 years experience in the field.
- Employer approval.
- Passing personal interview.

5. Administrative Specialist

- Work experience.

- Preparing professional presentations in Arabic and English using 

Powerpoint. 

- Providing previous work samples.

- Employer approval.

- Passing personal interview.

6. Designer 

- Skills in designing reports and utilizing Graphic Design software.

- Skills in designing infographics.

- Providing previous work samples.

- Employer approval.

- 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:

وظائف بالتكليف لدى مكتب كفاءة ا�نفاق

في إطار البحث عن الكفاءات من داخل الوزارة، يعلن مكتب كفاءة ا�نفاق 

لديه  للعمل  المؤهلين  الوزارة  منسوبي  من  عدد  الستقطاب  حاجته  عن 

حسب ا�تي:

١. محلل مالي
- خبرة في مجال العمل ال تقل عن ٣ سنوات.

- مهارات متقدمة في استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
- تحليل البيانات المالية وإجراء التحليالت المالية وا�حصائية.

الفعلية  النتائج  مقارنة  طريق  عن  المالية  ا»وضاع  تحليل   -
بالمؤشرات والتنبؤات.

- إعداد الرسوم والخرائط المالية.
- تفضل إجادة اللغة ا�نجليزية تحدث½ وكتابة.

- موافقة جهة العمل على التكليف.
- اجتياز المقابلة الشخصية.

٢. أخصائي عقود
- خبرة في مجال العمل ال تقل عن ٣ سنوات.

- موافقة جهة العمل على التكليف.
- اجتياز المقابلة الشخصية.

٣. أخصائي مشتريات
- خبرة في مجال العمل ال تقل عن ٣ سنوات.

- موافقة جهة العمل على التكليف.
- اجتياز المقابلة الشخصية.

٤. مهندس عقود تشغيل وصيانة

- خبرة في مجال العمل ال تقل عن ٣ سنوات.

- موافقة جهة العمل على التكليف.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

٥. أخصائي إداري

- خبرة في مجال العمل.

برنامج  باستخدام  باحترافية  التقديمية  العروض  جميع  عمل   -

البوربوينت (PowerPoint) باللغتين العربية وا�نجليزية.

- تقديم عينة من ا»عمال السابقة للمتقدم.

- موافقة جهة العمل على التكليف.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

٦. مصمم

التصميم  برامج  مع  والتعامل  التقارير  تصميم  في  مهارة   -

الجرافيكي.

- مهارة في تصاميم مشابهة للرسوم المعلوماتية (االنفوقرافك).

- تقديم عينة من ا»عمال السابقة للمتقدم.

- موافقة جهة العمل على التكليف.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

على من تنطبق عليه الشروط ولديه الرغبة في العمل إرسال 

الذاتية  السيرة  تتضمن  المطلوبة  الوظيفة  بعنوان  رسالة 

على البريد ا�لكتروني:

2021/ 10 / 13
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Job Openings in the General Administration of the 
Mystery Shopper

Within the process of seeking qualified employees from within 
the ministry, the General Administration of the Mystery Shopper 
is seeking qualifications to work according to the following: 

1. Executive Secretary
- Diploma as a minimum qualification.
- Experience in Executive Secretariat.
- Efficiency in using computers.
- Effective communication skills. 

2. Project Manager
- Planning projects, performing follow-ups and writing periodic 
project reports. 
- Experience in “PMP”.

3. Quality Controller
- Bachelor degree.
- Experience in Health Quality and Evaluation Criteria of Health Facilities.

4. Mystery Shopper
- All health specializations, including: Medicine, Dentistry, 
General Health, Pharmacy, Nursing, Health Administration, 
Hospital Administration, Laboratories, Radiology Physiotherapy, 
Occupational Therapy, Health Education, Epidemiology, 
Nutrition, Respiratory Therapy, Medical Rehabilitation, EMS and 
Health Informatics.

5. Scientific Data Analyst 

- Experience in Data Analysis and using Excel, SAS & SPSS.

- High level of precision. Powerpoint. 

- Providing previous work samples.

Those who acquire the mentioned qualifications and are 
interested to apply, please submit your resume titled with the 
desired position to the following e-mail:

لبرنامج  العامة  ا�دارة  لدى  بالتكليف  وظائف 
الزائر السري

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

الزائر السري عن حاجتها الستقطاب عدد من منسوبي الوزارة المؤهلين 

للعمل لديها حسب ا�تي:

١. سكرتير تنفيذي
- درجة الدبلوم كحد أدنى.

- خبرة في أعمال السكرتارية التنفيذية.
- إجادة استخدام برامج الحاسب ا�لي.

- إجادة مهارات التواصل مع االخرين.

٢. مدير مشروع
- إعداد الخطط ومتابعة تنفيذ سير المشروع ورفع تقارير عنه ذلك.

.”PMP“ خبرة في إدارة المشاريع -

٣. ضابط جودة
- درجة البكالوريوس.

- خبرة في الجودة الصحية ومعايير التقييم للمنشآت الصحية.

٤. زائر سري

أسنان،  طب  بشري،  طب  وتشمل:  الصحية،  التخصصات  جميع   -

مستشفيات،  إدارة  صحية،  إدارة  تمريض،  صيدلية،  عامة،  صحة 

صحي،  تثقيف  وظيفي،  عالج  طبيعي،  عالج  أشعة،  مختبرات، 

طارئة،  طبية  خدمات  طبي،  تأهيل  تنفسي،  عالج  تغذية،  وبائيات، 

ومعلوماتية صحية.

٥. أخصائي تحليل بيانات

.Excel - SAS - SPSS خبرة في تحليل البيانات واستخدام برامج -

- الدقة العالية.

على من تنطبق عليه الشروط ولديه الرغبة في العمل إرسال 

الذاتية  السيرة  تتضمن  المطلوبة  الوظيفة  بعنوان  رسالة 

على البريد ا�لكتروني:

 

2021/ 10 / 13


