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/المتقدمات : آلية التقديما ثانيا  ن ي بوابة التوظيف (من قبل )المتقدمي 
ن
 :ف

 الدخول عىل  .1
 
  ،ا بوابة التوظيف والتسجيل لغتر المسجل مسبق

 
ا أو الدخول للمسجل مسبق

 . وإرفاق جميع المستندات ،ةكامل  الحقول المطلوبةوتعبئة 
ومن ثم تحديد الرغبات واستكمال  ،اختيار الوظيفة المناسبة لنفس التخصص للتقديم عليها  .2

 . الجراء حتر التنفيذ 
رقم الرغبة ويتها لدى )المتقدم/ــه( من خالل االختيار تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أول .3

تيب  . بالتر
 
 
ا
ي  : الفئات المستهدفة باإلعالنا ثالث

ن
وط والضوابط العامة البوابةف  : والشر

وط  .1 من )حصلوا/حصلن( عىل الدرجات العلمية والتخصصات المنصوص عليها بدليل شر
ط توفر قرار  وضوابط شغل الوظائف المعلنة المشمولة بالئحة الوظائف الصحية، ويشتر

ن والحاصالت عىل درجاتهم العلمية من خارج  (العاىل  )معادلة من وزارة التعليم  للحاصلير
 . المملكة

ة االمتياز  .2 طة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بالئحة الوظائف الصحية إنهاء فتر  . المشتر
  سارية المفعول من قبل الهيئة  .3

  وتوفر بطاقة التسجيل المهتن
اجتياز اختبار التقييم المهتن

طة للوظيفة المعلنة  . السعودية للتخصصات الصحية المشتر
4.  

 
 . حيةت عليه الئحة الوظائف الصنصلما ا الدرجات العلمية وترتيب أفضليتها تم تحديدها وفق

  الفقرة  .5
ن
ة التقديم المحددة ف   ال يتم تقديمها خالل فتر

 الطلبات التر
 
لن يتاح لها الدخول  أوال

 .بالمفاضلة عىل الوظائف المعلنة
 .تحديد الرغبات المكانية واختيارها مرتبط بمقرات الوظائف المعلنة فقط .6
المتقدمات( الذين ال تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم / نالمتقدمو ( .7

ش نإحيث  ؛اختيار الرغبةعدم    حددها التر
ة  ح مرتبط بالمقرات التر )المتقدم/ــه( وعدم مباشر

ش   يتم التر
تب عليه استبعاد طلب )المتقدم/ــه( من العالن الوظيفة التر   مقرها سيتر

ن
ح لها ف

 . المقبلة)وعليه/ها( التقدم لإلعالنات ا نهائي  
 
  : إيضاحات عــامــا رابع  

ن
ن والمتقدمات ف  : بوابة التوظيفة للمتقدمير
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   الصحةت وزارة أهي .1
ن
 ونؤكد  ،لتعبئتها بشكل سليم وسائل التوضيح عند الحقول البوابةف

  
ن
وع ف لتفادي  ؛الطلب حفظعىل أهمية قراءة التعليمات والرشادات الموضحة قبل الشر

  األخطا 
ن
  قد تؤثر الوقوع ف

  ء التر
ن
ش ف   ح. مرحلة التر

  يتم إضافتها من قبل )المتقدم/ــه( عىل ؤ مس .2
عىل  بوابة التوظيفولية البيانات التر

بأصول مستنداتها الستبعاد ا حتر لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياس   ،)المتقدم/ــه(
  أي مرحلة من مراحل عملية

ن
 .التوظيف الطلب ف

3.   
ن
ة التقديم المحددة ف ة االمتياز يجب أن يكون قبل أو يساوي تاريــــخ نهاية فتر تاريــــخ إنهاء فتر

 الفقرة 
 
 (. من هذا العالن )رجال/نساء أوال

  يتم تحديدها من ق   .4
إىل جانب عنارص المفاضلة  ،(ةل )المتقدم/ــب  الرغبات المكانية التر

اكم   ، المعدل التر اتأقدمية التخرج ،)المؤهل العلم    استحقاق ، الختر
ن
( لها أهمية قصوى ف

ش وترتيب أولويتها  ،لذلك يجب مراعاة ذلك عند تحديد الرغبات المكانية ؛ح من عدمهالتر
 أب

 
  ا ن يتم ذلك انطالق

وعدد  ،والمقر  ،من العالن التفصيىل  للوظائف حسب المسم الوظيفن
 .الوظائف المتاحة

ي التخرج التاري    خ المعتمد .5
ن
  الوثيقة ف

ن
 ،بالوثيقة يوضحفإذا لم  ،هو تاريــــخ التخرج المدون ف

ة االمتياز  ،فيعتمد تاريــــخ التحرير/الطباعة   تاريــــخ انتهاء فتر
ن
 . دون النظر ف

ات لدى المتقدم يجب تسجيلها بشكل دقيق مع مراعاة  .6 ي حال وجود خبر
ن
تكون  أن)ف

ة بنفس مسم الوظيفة المتقدم عليها  ، أن تكون ، أن تكون بعد الحصول عىل المؤهلالختر
، أن يرفق شهادة مدد من التأمينات مسجلة بالتأمينات االجتماعية أو موظف سابق بالدولة

، أن يكون تاريــــخ البداية والنهاية عند التسجيل ، أن يرفق مشهد من جهة العملاالجتماعية
ة مطا ة الختر

ة متصلة المسجلة بالتأمينات وال بق لفتر  . (يلزم أن تكون الختر
 لمطابقة بياناتهم/ن بالوسائل األخرى أو التواصل معهم هم/ن(ئسماأمن يتم إعالن )عىل  .7

ن  ؛المراجعة اصطحاب أصول المستندات عند  ومن )ال  ،لغرض استكمال مسوغات التعيير
ة المحددة  ،يراجع/ال تراجع( أو لم تكتمل أصول المستندات المطلوبة منه خالل الفتر

ن   د فإن ذلك يع ،الستكمال مسوغات التعيير
 
 . عن الرغبة بالتوظيف عدوال

  
 


