
 

 1402شغل لتدعو الخريجين والخريجات للتقدم  (الصحة)

  وظيفة صحية
 

على الدرجات  والحاصالت الحاصلين طنين والمواطناتاالمو وزارة الصحة تدعو

المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بالئحة الوظائف  العلمية والتخصصات

موقع على  (جدارة)من خالل منظومة التوظيف  ،الراغبين في التقدم عليهاوالصحية 

بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا اإلعالن قد حيث  ؛وزارة الخدمة المدنية

  .، أخصائي غير طبيب()صيدلي على فئتيوظيفة شاغرة )رجال، نساء(  1402
 

 

 : (جدارة)في نظام  مواعيد تقديم الطلبات :أولا 

 

 إيضاحات للرجال والنساء  الفترة الزمنية للتقديم نترنترابط التقديم على اإل

www.mcs.gov.sa 

 

 إلى من
فترة التقديم مستمرة 

ساعة  24على مدار 
خالل الفترات 
 الزمنية المحددة

 هـ13/3/1441

 م10/11/2019

 هـ17/3/1441

 م14/11/2019

 

 : (جدارة)في نظام  (من قبل )المتقدمين/المتقدمات : آلية التقديماثانيا 

في و ،والتأكد من صحة البيانات (جدارة)الدخول على نظام التوظيف  .1

ل ب  من ق   وجود أي اختالف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته حال

يتم  ،وفي حال صحة البيانات، المختصين في وزارة الخدمة المدنية

 . الضغط على أيقونة التقديم على اإلعالنات الوظيفية

تحديد الرغبة في الدخول لإلعالن من خالل التأشير في المربع  .2

 . المخصص لذلك في الطلب

( من ةتحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى )المتقدم/ــ .3

 . خالل االختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها

و ألوظائف حسب االحتياج الفعلي لكل منطقة ليتم توجيه المرشحين  .4

 . محافظة صحية

من خالل أيقونة  ،( اختيار طباعة ملخص الطلبةعلى كل )متقدم/ــ .5

 أو ،قبل أي مراجعةحيث لن ت   ؛ملخص الطلب واالحتفاظ بهطباعة 

http://www.mcs.gov.sa/


الذي يجب أن يكون  ،رفاق ملخص الطلبإأو تظلم دون  ،استفسار

 .)نساءا /تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة )رجاالا 

 

والشروط والضوابط  في نظام جدارة : الفئات المستهدفة باإلعالناثالثا 

 :العامة

من )حصلوا/حصلن( على الدرجات العلمية والتخصصات المنصوص  .1

عليها بدليل شروط وضوابط شغل الوظائف المعلنة المشمولة بالئحة 

 العاليالوظائف الصحية، ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم 

 .للحاصلين والحاصالت على درجاتهم العلمية من خارج المملكة

لمشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة إنهاء فترة االمتياز ا .2

 . بالئحة الوظائف الصحية

وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية  ،اجتياز اختبار التقييم المهني .3

ل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة ب  المفعول من ق  

 . للوظيفة المعلنة

ت عليه لما نص اوترتيب أفضليتها تم تحديدها وفقا الدرجات العلمية  .4

يمكن لخريجي المؤهالت بأنه حية، مع العلم الئحة الوظائف الص

الصحية بنظام االنتساب التقدم لشغل الوظائف الصحية كأولوية ثانية 

 ح بعد المنتظمين.في الترش

 أوالا الطلبات التي ال يتم تقديمها خالل فترة التقديم المحددة في الفقرة  .5

 .تاح لها الدخول بالمفاضلة على الوظائف المعلنةلن ي  

تحديد الرغبات المكانية واختيارها مرتبط بمقرات الوظائف المعلنة  .6

 .فقط

ن/المتقدمات( الذين ال تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع والمتقدم( .7

رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول 

ح مرتبط ن الترشإحيث  ؛حديد أي رغبات مكانيةوعدم ت ،باإلعالن

م مباشرة الوظيفة التي يتم وعد ،(ة)المتقدم/ــ بالمقرات التي حددها

( من ةح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب )المتقدم/ــالترش

 . المقبلة)وعليه/ها( التقدم لإلعالنات  ،ااإلعالن نهائي  

 

 :(جدارة)للمتقدمين والمتقدمات في نظام ة : إيضاحات عــامــارابعا 

 (جدارة)ت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج أهي .1

التعليمات على ، ااألسئلة األكثر شيوعا من خالل ) تعليمات وإرشادات

على أهمية قراءة  ونؤكد ،(مستوى كل حقل من النموذج مفصلة



لتفادي  ؛وع في تعبئة الطلبالتعليمات واإلرشادات الموضحة قبل الشر

 . حمرحلة الترش فيالوقوع في األخطاء التي قد تؤثر 

( على نموذج ةل )المتقدم/ــب  ولية البيانات التي يتم إضافتها من ق  ؤمس .2

عدم مصداقية تلك البيانات  ( حتى لو أدىةعلى )المتقدم/ــ (جدارة)

احل بأصول مستنداتها الستبعاد الطلب في أي مرحلة من مر اقياسا 

 .عملية التوظيف

 (جدارة)( قبل حفظ أي جزئية من مكونات ةعلى كل )متقدم/ــ .3

 .مراجعتها والتأكد من صحتها

قبل أو يساوي تاريخ نهاية تاريخ إنهاء فترة االمتياز  يجب أن يكون .4

 (.نساءا /من هذا اإلعالن )رجاالا  أوالا فترة التقديم المحددة في الفقرة 

( إلى جانب ةل )المتقدم/ــب  من ق  الرغبات المكانية التي  ديتم تحدي .5

( أقدمية التخرج، عناصر المفاضلة )المؤهل العلمي، المعدل التراكمي

لذلك يجب  ؛ح من عدمهلها أهمية قصوى في استحقاق الترشالتي 

ن يتم ذلك أب ،مراعاة ذلك عند تحديد الرغبات المكانية وترتيب أولويتها

 ،سب المسمى الوظيفيمن اإلعالن التفصيلي للوظائف ح اانطالقا 

 .وعدد الوظائف المتاحة ،والمقر

فإذا  ،التاريخ المعتمد في التخرج هو تاريخ التخرج المدون في الوثيقة .6

دون النظر في ، عتمد تاريخ التحرير/الطباعةفي   ،بالوثيقة يوضحلم 

 . تاريخ انتهاء فترة االمتياز

بإعالن أسماء المرشحين والمرشحات عبر  وزارة الصحةستقوم  .7

لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة  ؛نترنتموقعها على شبكة اإل

  .األسماء التي سيتم دعوتها من خالل بوابتها اإللكترونية

اصطحاب  (بياناتهم/ن)مطابقة ل سماؤهم/ن(أيتم إعالن ) ن  م  على  .8

 ،يينلغرض استكمال مسوغات التع ؛المراجعة أصول المستندات عند

أو لم تكتمل أصول المستندات المطلوبة  ،ومن )ال يراجع/ال تراجع(

 دفإن ذلك يع ،منه خالل الفترة المحددة الستكمال مسوغات التعيين

 . التوظيففي عدوالا عن الرغبة 


