
 للوظائف العامة الشروط

 

 خمصصة: املسابقة أواًل:

 بالدولة. سابقة خدمة له كان من أو احلكومي العمل رأس على ليس ملن- أ

  

 عليه. احلاصل املؤهل من أقل مرتبة يشغل من -ب

 فيشرتط العام املوظفني رواتب سلم ضمن العمل رأس على هم ممن اجلامعة ملوظفي بالنسبة - ج

 التالية: الضوابط لقبوهلم

 للمرتبة سنتني - دون فما اخلامسة للمرتبة سنوات 3) ألقلا على املوظف أمضى قد يكون أن   -

 يشغلها. اليت الوظيفة مرتبة فوق(يف فما السادسة

 مباشرة. يشغلها اليت املرتبة تلي املوظف عليها املتسابق الوظيفة مرتبة تكون أن   -

 وفقًا للوظيفة املطلوبة العملية واخلربات العلمية املؤهالت من األدنى احلد املتقدم لدى يتوفر أن -

 الصحية. الوظائف والئحة اجلديد الوظائف تصنيف دليل وضوابط لشروط

 وفقًا الوظيفة لشغل ذاتها حبد الكافية العلمية املؤهالت لديه تتوفر ممن ذلك من يستثنى   -

 ن.اإلعال لشروط

  

 ثانيًا:

  

 اسم بها موضحًا يكون أن جيب حكومية قطاعات من والصادرة املؤهل مع املطلوبة اخلربات مجيع - أ

 احلكومية. اجلهة من ومصدقة اخلدمة ونهاية وبداية والراتب الوظيفة ومسمى املوظف

 أن جيب ( ساتواملؤس الشركات ) اخلاصة القطاعات من والصادرة املطلوبة اخلربة سنوات مجيع -ب 

 العمل ساعات عدد –ونهايتها اخلربة بداية – الوظيفة مسمى – املوظف )اسم بها موضحًا تكون

 االجتماعية. للتأمينات العامة املؤسسة من مصدقة ( األسبوع يف العمل أيام عدد- اليومية

  

 أساس على واملؤسسات( الشركات اخلاصة) القطاعات من الصادرة اخلربة سنوات مجيع حتتسب -ج

 سنة (21) أقصى وحبد التعليمي املؤهل مبوجب املستحقة املرتبة بعد مرتبة سنوات أربع كل

 املؤهل. على احلصول بعد املكتسبة اخلربة تكون أن شريطة

  

 

 

 

 



 : هامة مالحظات

 وتتطلب: املؤهل بعد تكون أن جيب العمل طبيعة يف اخلربة  

 العمل. جهة من باخلربة مشهد 

 اخلربة. فرتة على يصادق االجتماعية للتأمينات العامة املؤسسة من بيان 

 أو بالدولة خدمة سابق هلم ممن أو عبدالعزيز بن سلمان جامعة منسوبي من ملتقدمونا 

 الوظائف تصنيف دليل يف الواردة والشروط ضوابطال عليهم تطبق سوف اجلهة خارج من

 املدنية. ةاخلدم بوزارة

 فقط باملؤهل إال باملسابقة الدخول العمل رأس على الذين الدولة ملوظفي حيق ال . 

 اجتياز شهادة على احلصول عليهم يتطلب األهلية املعاهد من اآللي احلاسب خرجيو 

 الشامل. االختبار

 مهين تسجيل شهادة مع مهين تصنيف شهادة يتطلب الصحية الوظائف على املتقدمون 

 الصحية. للتخصصات السعودية اهليئة من صادرة املفعول( )سارية الصحي للممارس


