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Job Openings in the General Department of 
Cybersecurity

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

1. Cybersecurity Risks Specialist 

- Qualification in a suitable field.
- Experience in the field.
- Passing personal interview.

2. Cybersecurity Specialist 
- Qualification in a suitable field.
- Experience in the field.
- Passing personal interview.

3. Administrative Specialist

- Qualification in a suitable field.
- Experience in the field.
- Passing personal interview.

4. Administrative Communications Officer

- Qualification in a suitable field.
- Ability to work on Sahel system.
- Experience in the field.
- Passing personal interview.

5. Secretary

- Qualification in a suitable field.
- Adequacy in operating computers.
- Communication skills.
- Experience in the field.
- 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:

ل�من  العامة  ا�دارة  لدى  بالتكليف  وظائف 
السيبراني

ا�دارة  تعلن  الوزارة،  داخل  من  الكفاءات  عن  البحث  إطار  في 
من  عدد  الستقطاب  حاجتها  عن  السيبراني  ل�من  العامة 

الوزارة المؤهلين للعمل لديها حسب ا�تي: منسوبي 

١.  أخصائي مخاطر أمن سيبراني

المالئمة للوظيفة. التخصصات  - مؤهل في 
- خبرة في نفس المجال.

الشخصية. المقابلة  اجتياز   -

٢. أخصائي أمن سيبراني
المالئمة للوظيفة. التخصصات  - مؤهل في 

- خبرة في مجال ا�من السيبراني.
الشخصية. المقابلة  اجتياز   -

٣. أخصائي إداري
المالئمة للوظيفة. التخصصات  - مؤهل في 

- خبرة في نفس المجال.
الشخصية. المقابلة  اجتياز   -

٤. موظف اتصاالت إدارية

المالئمة للوظيفة. التخصصات  - مؤهل في 
- إجادة استخدام نظام المعامالت ا�لكترونية.

- خبرة في نفس المجال.
الشخصية. المقابلة  اجتياز   -

٥. سكرتير

المالئمة للوظيفة. التخصصات  - مؤهل في 
- إجادة استخدام برامج الحاسب ا�لي.

- إجادة مهارات التواصل مع ا�خرين.
 - خبرة في نفس المجال.

الشخصية. المقابلة  اجتياز   -

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

ا�لكتروني: البريد 
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Job Openings in the Evaluation and Impact 
Measurement Unit at the Public Health Agency

(MOH Headquarters, Riyadh)

Within the process of seeking qualified employees from within 
the ministry, the Evaluation and Impact Measurement Unit at the 
Public Health Agency is seeking qualifications to work according 
to the following: 

1. Project Analyst 

- Majored in Health Education, Public Health, Psychology or 
a relative field.
- Experience in data collection, analysis and usage to form 
recommendations and optimize processes and outcomes.
- Skill in writing reports.
- Passin personal interview.
- Punctuality and discipline.

2. Epidemiology Specialist 
- Majored in Data Analysis/Statistics and Research.
- Passing personal interview.
- Punctuality and discipline.

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:

وقياس  التقييم  وحدة  لدى  بالتكليف  وظائف 
ا�ثر بوكالة الصحة العامة 

(ديوان الوزارة، مدينة الرياض)

وحدة  تعلن  الوزارة،  داخل  من  الكفاءات  عن  البحث  إطار  في 
حاجتها  عن  العامة   الصحة  بوكالة  ا�ثر  وقياس  التقييم 
لديها  للعمل  المؤهلين  الوزارة  منسوبي  من  عدد  الستقطاب 

حسب ا�تي:

١.  محلل مشاريع

- تخصص في التثقيف الصحي، الصحة العامة، علم نفس أو من 
المؤهالت ذات الصلة.

لتقديم  واستخدامها  تفسيرها  البيانات،  جمع  في  في  خبرة   -
والنتائج. العمليات  لتحسين  التوصيات 

- القدرة على كتابة التقارير.
الشخصية.  المقابلة  اجتياز   -

- الجدية وااللتزام بالعمل.

٢. أخصائي وبائيات
البيانات/ا�حصاء وا�بحاث. - متخصص في تحليل 

الشخصية. المقابلة  اجتياز   -
- الجدية وااللتزام بالعمل.

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

ا�لكتروني: البريد 
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Job Openings in the General Department of 
Statistics and Information

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

1. Specialist/Consultant Physician 

- Majored in: Community Medicine, Public Health or 
Preventive Health.
- Experience in Biostatistics and statistical data and 
software.
- Ability to design and implement national surveys.
- Adequate experience in epidemiological indicators. 

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:

ل§حصاء  العامة  ا�دارة  لدى  بالتكليف  وظائف 
والمعلومات

ا�دارة  تعلن  الوزارة،  داخل  من  الكفاءات  عن  البحث  إطار  في 
من  عدد  الستقطاب  حاجتها  عن  والمعلومات  ل«حصاء  العامة 

الوزارة المؤهلين للعمل لديها حسب ا�تي: منسوبي 

١.  طبيب أخصائي/استشاري 

- تخصص: طب مجتمع، صحة عامة أو طب وقائي.
والبرامج  البيانات  مع  والتعامل  الحيوي  ا�حصاء  في  خبرة   -

ا�حصائية.
الوطنية. المسوحات  - تصميم وتنفيذ 

الوبائية. - المعرفة الكافية في المؤشرات 

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

ا�لكتروني: البريد 
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Job openings in The Legal Health Board in the 
ministry

As part of the search for competencies from within the ministry, 
The Legal Health Board in the ministry is seeking to attract a 
number of ministry employees who are qualified to work for it as 
follows:

1. Secretary (1)

- Mastery level with computers.
- Mastery level in handling Microsoft applications.
- Proficiency in MS.
- Passing the interview

2. project Manager (1) 
- Bachelor's Qualification .
- Effective communication.
- Experience in the same field.
- Knowledge in strategic planning and development.
- Passing the interview.

3. Administrative staff (2)

- Mastery level with computers.
- Mastery level in handling Microsoft applications.
- Mastery of office work. Handling Sahel system (outgoing 
and incoming).

4. Doctor (1)

- Technical expertise in the field of medical errors.
- English proficiency in speaking and writing.
- Mastery level with computers.
- Mastery level in handling Microsoft applications.

5. Quality specialist (1)

- Analysis of data and indicators. 
- Mastery level with computers.
- Mastery level in handling Microsoft applications.
- Proficiency in Office work.
- Passing the interview.

Those who meet the requirements and are interested to apply, 
please submit your resume titled the desired position to the 
following email:

للهيئات  العامة  ا�مانة  لدى  بالتكليف  وظائف 
الصحية الشرعية بديوان الوزارة

ا�مانه عن  تعلن  الوزارة،  داخل  الكفاءات من  البحث عن  إطار  في 
للعمل  المؤهلين  الوزارة  منسوبي  من  عدد  الستقطاب  حاجتها 

لديها حسب ا�تي:

١.  سكرتير (١)

- إجادة التعامل مع الحاسب ا�لي.
المايكروسوفت. التعامل مع تطبيقات  - إجادة 

- إجادة ا�عمال المكتبية.
الشخصية المقابلة  اجتياز   -

٢. مدير مشروع  (١)
البكالوريوس. - مؤهل 

- التواصل الفعال والتعامل مع االخرين.
- خبرة في نفس المجال.

التخطيط االستراتيجي والتطوير. - ا�لمام والمعرفة في أعمال 
الشخصية. المقابلة  اجتياز   -

٣. إداري عدد (٢)
- إجادة التعامل مع الحاسب ا�لي.

المايكروسوفت. التعامل مع تطبيقات  - إجادة 
(الصادر  سهل  نظام  مع  والتعامل  المكتبية.  ا�عمال  إجادة   -

والوارد).

٤. طبيب (١)

- خبرة فنية في مجال االخطاء الطبية.
- اجادة اللغة ا�نجليزية تحدثا وكتابة.

- إجادة التعامل مع الحاسب ا�لي.
المايكروسوفت. التعامل مع تطبيقات  - إجادة 

٥. أخصائي جودة (١)

البيانات والمؤشرات.  - تحليل 
- إجادة التعامل مع الحاسب ا�لي.

المايكروسوفت. التعامل مع تطبيقات  - إجادة 
- إجادة ا�عمال المكتبية.

الشخصية.  المقابلة  اجتياز   -

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

الكتروني: البريد 
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Job openings in The General Department for 
Technical Structure

Within the process of seeking qualified employees within the 
ministry, the General department of Technical Structure is 
seeking for qualified individuals to work according to the 
following:

1. IT Systems Engineer

- Bachelor in IT or a Professional Certificate (windows server, 
AD, exchange, SCCM). 
- Experience in the field of Microsoft technology 
- Experience in backup, storage, and operating systems 
(veritas, vmware, linux)
- Experience of at least two years.

2. Information Security Engineer
- Bachelor in IT or a Professional Certificate 
- Experience in Information Security (Firewall, VPN, MailGatway, 
Antivirus)
-  Experience of at least two years.

3. Network engineer

- Bachelor in IT or a Professional Certificate
- Networking Experience
- Experience of at least two years.

4. Project Manager

- Experience in project management
- Familiarity with Microsoft Office software
- English proficiency
- Experience of at least two years.

5. Administrative Coordinator and a secretary.

- Experience in office and business management and 
Microsoft Office software.

Those who meet the requirements and are interested to apply, 
please submit your resume titled the desired position to the 
following email:

للبنية  العامة  ا�دارة  لدى  بالتكليف  وظائف 
لتقنية ا

عن  ا�دارة  تعلن  الوزارة،  داخل  من  الكفاءات  عن  البحث  إطار  في 
للعمل  المؤهلين  الوزارة  منسوبي  من  عدد  الستقطاب  حاجتها 

لديها حسب ا�تي:

١.  مهندس أنظمة تقنية المعلومات

  windows server, AD) مكيروسوفت  تقنية  مجال  في  خبرة   -
.( exchange ,SCCM,

- بكالوريوس حاسب آلي أو شهادة مهنية 
والتشغيل  التخزين  وأنظمة  االحتياطي  النسخ  مجال  في  خبرة   -

(veritas, vmware, linux)
-  خبرة ال تقل عن سنتين

٢. مهندس أمن معلومات
- خبرة في مجال امن المعلومات

 Firewall, VPN ,) مهنية  شهادة  أو  آلي  حاسب  بكالوريوس   -
( MailGatway , Antivirus
- خبرة ال تقل عن سنتين

٣. مهندس شبكات
- بكالوريوس حاسب آلي أو شهادة مهنية.

-خبرة في مجال الشبكات. 
- خبرة ال تقل عن سنتين

٤. مدير مشروع

- خبرة في إدارة المشاريع.
- إلمام ببرامج مايكروسوفت أوفيس.

- اجادة اللغة االنجليزية.
- خبرة ال تقل عن سنتين.

٥. منسق اداري وسكرتارية

مايكروسوفت  وبرامج  وا�عمال  المكاتب  إدارة  في  خبرة   -
اوفيس.

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

الكتروني: البريد 

 


