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وظائف بالتكليف لدى ا�دارة العامة لصحة 
البيئة والصحة المهنية

Openings for Environmental and 
Occupational Health General Department

As a part of MOH efforts to benefit from 
qualified employees in the Ministry to contribute 
in achieving the aspirations and objectives of 
the Environmental and Occupational Health 
General Department, which is announcing 
openings for a number of MOH qualified staff.

في إطار السعي لالستفادة من الكوادر المؤهلة 
في الوزارة لسهام في تحقيق تطلعات وأهداف 

ا�دارة العامة لصحة البيئة والصحة المهنية، تعلن 
ا�دارة العامة لصحة البيئة والصحة المهنية عن 

رغبتها باستقطاب عدد من منسوبي الوزارة 
المتميزين للعمل في برامج إدارة صحة البيئة 

بنظام التكليف.

التخصصات المطلوبة :
• صحة عامة

• صحة البيئة
• وبائيات

• قانون
• محاسبة أو إدارة مالية

الشروط المطلوبة للوظائف:
• درجة البكالوريوس كحد أدنى.

• العمل في مجال التخصص بما ال يقل
  عن ٣ سنوات.

• إجادة استخدام الحاسب ا§لي.
• الجدية وااللتزام باتباع ا�جراءات المطلوبة.

على من تتوفر فيه الشروط ولديه الرغبة 
للتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد 

ا�لكتروني:
Mwp@moh.gov.sa

@ ا�عالن خاص بمنسوبي وزارة الصحة علما أن آخر 
مهلة للتقديم على الوظائف بعد أسبوعين من 

تاريخ ا�عالن.

Below are the required fields:
•  Public Health.
•  Environmental health.
•  Epidemiology.
•  Law.
•  Accounting or Financial management.

According to the following conditions:
• Bachelor's degree as a minimum
• Three years minimum experience in the same
     field.
• Proficiency in using Computer.
• Full seriousness and commitment by following
     the required procedures.

If you have the required qualifications, and 
you are interested to work, please submit 
your resume to the following Email:
Mwp@moh.gov.sa 

* We would like to inform you that last date 
of after two weeks from the announcement 
date.
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وظائف بالتكليف لدى المركز الوطني 
للطب البديل والتكميلي

Openings for the National Center for 
Complementary and Alternative Medicine  

As a part of MOH efforts to search for 
qualifications within the ministry, the agency for 
Therapeutic Services Affairs is looking for a 
number of qualified employees of the ministry to 
work as executive manager for National Center 
for Complementary and Alternative Medicine.

في إطار السعي للبحث عن الكفاءات من داخل 
الوزارة تعلن وكالة الوزارة للخدمات العالجية عن 

رغبتها في استقطاب قيادي من منسوبي 
الوزارة المميزين لشغل وظيفة المدير التنفيذي 

للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

الشروط المطلوبة للوظائف:
• قيادي جيد وذو خبرة إدارية.

• يفضل أن يكون ممارس صحي وله اهتمام
   بالطب البديل والتكميلي.

• إجادة اللغة ا�نجليزية.

• الجدية وااللتزام التام.

ترسل السير الذاتية على البريد ا�لكتروني

DMCurative@moh.gov.sa

According to the following conditions:
• To have good leadership and management
     experience.
• To be a health practitioner and has an interest
     in Complementary and Alternative Medicine.
• English language proficiency.
• Full seriousness and commitment.

Please submit your resume to the following 
E-mail:
 
DMCurative@moh.gov.sa
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وظائف بالتكليف لمنسوبي وزارة الصحة 
بإدارة تطوير بيئة العمل

Openings for Work Environment 
Development Department

As a part of MOH efforts to search for 
qualifications within the ministry, Work 
Environment Development Department is 
looking for a number of qualified employees of 
the ministry to participate and contribute in 
achieving the objectives of the ministry.

في إطار السعي للبحث عن الكفاءات تعلن إدارة 
الدراسات والتطوير الهندسي بديوان الوزارة عن 

حاجتها الستقطاب عدد من منسوبي الوزارة 
المؤهلين للعمل با�دارة، وذلك للمشاركة 

والمساهمة في تحقيق أهداف الوزارة.

الوظائف المطلوبة :
• مهندس معماري.

• مهندس كهربائي.
• مهندس ميكانيكي.

• مهندس مدني.
• أخصائي تطوير استثمارات.

• أخصائي تسويق.

• مصمم جرافيك.
• أخصائي إداري.

• سكرتير.

الشروط المطلوبة للوظائف:
• درجة البكالوريوس أو ما يعادلها كحد أدنى

  للتخصصات الهندسية.
• الجدية وااللتزام التام باتباع ا�جراءات المطلوبة.

• إجادة استخدام تطبيقات الحاسب ا§لي.
• ا¿ولوية لذوي الخبرة واالختصاص بالمنشآت

  الصحية. 
• إجادة اللغة ا�نجليزية.

• اجتياز المقابلة الشخصية.

 فعلى من تنطبق عليه الشروط ولديه الرغبة
 بالعمل لدى ا�دارة، إرسال السيرة الذاتية على

:البريد ا�لكتروني
DOWE@moh.gov.sa

 
ا�عالن خاص بمنسوبي وزارة الصحة، علمÂ بأن

آخر موعد للتقديم بعد أسبوعين من تاريخ ا�عالن

The required positions:
• Architect
• electrical engineer
• Mechanical Engineer
• civil engineer
• Investment development specialist
• Marketing specialist
• Graphic designer
• Administrative Specialist 
• secretary

According to the following conditions:
• Bachelor's degree or equivalent in engineering.
• Full seriousness and commitment by following
     the required procedures.
• Proficiency in the use of computer programs.
• Priority for people with experience and
    competence in health facilities. 
• English language proficiency.
• Passing personal interview.

If you have the required qualifications, and 
you are interested to join the work team, 
please submit your resume to the following 
E-mail:
DOWE@moh.gov.sa

*We would like to inform you that last date 
of submission is after two weeks from the 
announcement date

SaudiMOH Saudi_MohSaudiMOH937 MOHPortalwww.moh.gov.sa


