
عدد الوظائفالمنطقةالجهةالمرتبةالوظيفةتسلسل

1(الرياض  )الرياض رئاسة هيئة االركان العامة9(الوظيفة تتطلب مقابلة)اخصائى رياضى 1

1(الرياض  )الرياض قوات الدفاع الجوي9(الوظيفة تتطلب مقابلة)اخصائى مشتريات 2

1(الرياض  )الرياض الدفاع المدنى9(الوظيفة تتطلب مقابلة)اخصائى مناقصات 3

5(الرياض  )الرياض المديرية العامة للسجون6(الوظيفة تتطلب مقابلة)اخصائى نفسى مساعد 4

1(الرياض  )الرياض هيئة الرقابة والتحقيق7(الوظيفة تتطلب مقابلة)اخصائي تقنية معلومات مساعد 5

1(الرياض  )الرياض هيئة الرقابة والتحقيق6(الوظيفة تتطلب مقابلة) (وثائق ومحفوظات ومخطوطات)امين 6

1(الرياض  )الرياض حرس الحدود5(الوظيفة تتطلب مقابلة)امين مستودع 7

1(الرياض  )الرياض المديرية العامة للجوازات6(الوظيفة تتطلب مقابلة)امين مستودع 8

1(الرياض  )الرياض القوات الجوية5(الوظيفة تتطلب مقابلة)امين مكتبه 9

1(الرياض  )الرياض المديرية العامة للسجون6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث اجتماعى 10

1(الرياض  )الرياض االمن العام6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث اجتماعى مساعد 11

1(الرياض  )الرياض حرس الحدود6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث احصاء 12

1(الرياض  )الرياض وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث احصاء 13

1(الرياض  )الرياض وزارة الخدمة المدنية8(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث احصاء 14

موزعه حسب الجهة والمنطقة  (1439 / 07 / 12 -- 1439 / 07 / 08)الوظائف المرسلة من الجهات الحكومية والمدرجة للمفاضلة االدارية للرجال  
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1(الرياض  )الرياض االمن العام6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث احصاء مساعد 15

2(الرياض  )الرياض حرس الحدود6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث احصاء مساعد 16

1(الرياض  )الرياض المديرية العامة للجوازات6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث احصاء مساعد 17

1(الرياض  )الرياض النيابة العامة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث احصاء مساعد 18

3(الرياض  )الرياض حرس الحدود6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث اعالمى مساعد 19

2(الرياض  )الرياض وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية8(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث اقتصادى 20

1(الرياض  )الرياض وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث اقتصادى مساعد 21

2(الرياض  )الرياض وزارة الخدمة المدنية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث انظمه 22

1(الرياض  )الرياض وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث بيئة بحريه مساعد 23

3(الرياض  )الرياض الدفاع المدنى6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث تأمين مساعد 24

1(الرياض  )الرياض وزارة الخدمة المدنية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث تخطيط مساعد 25

1(الرياض  )الرياض المديرية العامة للسجون6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث تخطيط مساعد 26

1(الرياض  )الرياض وزارة البيئة والمياة والزراعة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث تخطيط مساعد 27

1(الرياض  )الرياض المديرية العامة للجوازات6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث تدريب وابتعاث مساعد 28

1(الرياض  )الرياض القوات الجوية8(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث تطوير ادارى 29

1(الرياض  )الرياض وزارة الخدمة المدنية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث تطوير ادارى مساعد 30

3(الرياض  )الرياض وزارة البيئة والمياة والزراعة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث تطوير ادارى مساعد 31
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1(الرياض  )الرياض وزارة الخدمة المدنية8(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث تطوير موارد بشريه 32

4(الرياض  )الرياض وزارة الخدمة المدنية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث تطوير موارد بشريه مساعد 33

1(الرياض  )الرياض وزارة البيئة والمياة والزراعة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث تنظيم مساعد 34

1(الرياض  )الرياض وزارة الحرس الوطني6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث توظيف مساعد 35

3(الرياض  )الرياض وزارة الخدمة المدنية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث توظيف مساعد 36

1(الرياض  )الرياض وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث ثروه حيوانيه مساعد 37

2(الرياض  )الرياض وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث زراعى مساعد 38

1(الرياض  )الرياض وزارة الحرس الوطني6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث شئون موظفين مساعد 39

1(الرياض  )الرياض وزارة الخدمة المدنية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث شئون موظفين مساعد 40

1(الرياض  )الرياض النيابة العامة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث شئون موظفين مساعد 41

1(الرياض  )الرياض امارة منطقة الرياض6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث شرعى مساعد 42

2(الرياض  )الرياض وزارة الحرس الوطني6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث عمليات موارد بشريه 43

2(الرياض  )الرياض وزارة الحرس الوطني6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قانونى مساعد 44

2(الرياض  )الرياض وزارة الدفاع6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قانونى مساعد 45

1(الرياض  )الرياض رئاسة هيئة االركان العامة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قانونى مساعد 46

1(الرياض  )الرياض الهيئة العامة لالرصاد وحماية البيئة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قانونى مساعد 47

1(الرياض  )الرياض الدفاع المدنى6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قانونى مساعد 48



عدد الوظائفالمنطقةالجهةالمرتبةالوظيفةتسلسل

1(الرياض  )الرياض حرس الحدود6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قانونى مساعد 49

1(الرياض  )الرياض امارة منطقة الرياض6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قانونى مساعد 50

1(الرياض  )الرياض هيئة الرقابة والتحقيق6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قضايا مساعد 51

3(الرياض  )الرياض المديرية العامة للجوازات6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قضايا مساعد 52

1(الرياض  )الرياض وزارة البيئة والمياة والزراعة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قضايا مساعد 53

1(الرياض  )الرياض وزارة الخدمة المدنية8(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قوى عامله 54

1(الرياض  )الرياض وزارة الحرس الوطني6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قوى عامله مساعد 55

2(الرياض  )الرياض وزارة الخدمة المدنية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قوى عامله مساعد 56

1(الرياض  )الرياض وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قوى عامله مساعد 57

2(الرياض  )الرياض وزارة الخدمة المدنية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث مشتريات مساعد 58

1(الرياض  )الرياض وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث مكتبات مساعد 59

1(الرياض  )الرياض وزارة البيئة والمياة والزراعة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث مناقصات مساعد 60

1(الرياض  )الرياض وزارة الحرس الوطني6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث ميزانيه مساعد 61

2(الرياض  )الرياض وزارة الخدمة المدنية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث ميزانيه مساعد 62

1(الرياض  )الرياض رئاسة هيئة االركان العامة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث ميزانيه مساعد 63

1(الرياض  )الرياض القوات البحرية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث ميزانيه مساعد 64

1(الرياض  )الرياض وزارة البيئة والمياة والزراعة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث ميزانيه مساعد 65
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1(الرياض  )الرياض دارة الملك عبدالعزيز6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث وثائق 66

3(الرياض  )الرياض وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)جيوفيزيائى 67

1(الرياض  )الرياض وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية7(الوظيفة تتطلب مقابلة)جيولوجى 68

4(الرياض  )الرياض وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)جيولوجى 69

1(الرياض  )الرياض الدفاع المدنى4(الوظيفة تتطلب مقابلة)دهان 70

1(الرياض  )الرياض الدفاع المدنى9(الوظيفة تتطلب مقابلة)رئيس قسم التاديه 71

3(الرياض  )الرياض الهيئة العامة لالرصاد وحماية البيئة4(الوظيفة تتطلب مقابلة)راصد 72

1(الرياض  )الرياض وزارة الدفاع5(الوظيفة تتطلب مقابلة)رسام معمارى 73

1(الرياض  )الرياض الدفاع المدنى4(الوظيفة تتطلب مقابلة)سباك 74

1(الرياض  )الرياض المديرية العامة للجوازات5(الوظيفة تتطلب مقابلة)سباك 75

1(الرياض  )الرياض وزارة البيئة والمياة والزراعة8(الوظيفة تتطلب مقابلة)طبيب بيطرى 76

1(الرياض  )الرياض وزارة الثقافة واالعالم6(الوظيفة تتطلب مقابلة)عازف 77

2(الرياض  )الرياض وزارة الحرس الوطني5(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى تبريد وتكييف 78

1(الرياض  )الرياض وزارة الحرس الوطني5(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى تشغيل آالت 79

7(الرياض  )الرياض المديرية العامة للسجون6(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى تغذيه 80

1(الرياض  )الرياض وزارة الحرس الوطني5(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى صيانه آالت 81

1(الرياض  )الرياض الدفاع المدنى5(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى صيانه آالت 82
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3(الرياض  )الرياض النيابة العامة5(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى صيانه آالت 83

2(الرياض  )الرياض رئاسة هيئة االركان العامة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى صيانه آالت 84

1(الرياض  )الرياض الدفاع المدنى5(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى طباعه 85

1(الرياض  )الرياض حرس الحدود5(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى طباعه 86

1(الرياض  )الرياض هيئة الرقابة والتحقيق7(الوظيفة تتطلب مقابلة)فني دعم 87

1(الرياض  )الرياض رئاسة هيئة االركان العامة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)فني دعم 88

2(الرياض  )الرياض وزارة الدفاع4(الوظيفة تتطلب مقابلة)فني دعم مساعد 89

1(الرياض  )الرياض وزارة الدفاع5(الوظيفة تتطلب مقابلة)فني دعم مساعد 90

2(الرياض  )الرياض مكتبة الملك فهد الوطنية2(الوظيفة تتطلب مقابلة)كاتب 91

1(الرياض  )الرياض كلية الملك فيصل الجوية2(الوظيفة تتطلب مقابلة)كاتب 92

1(الرياض  )الرياض وزارة الحج والعمرة2(الوظيفة تتطلب مقابلة)كاتب 93

1(الرياض  )الرياض وزارة الخدمة المدنية4(الوظيفة تتطلب مقابلة)كاتب 94

2(الرياض  )الرياض هيئة الرقابة والتحقيق4(الوظيفة تتطلب مقابلة)كاتب 95

3(الرياض  )الرياض قوات الدفاع الجوي4(الوظيفة تتطلب مقابلة)كاتب 96

1(الرياض  )الرياض وزارة الدفاع5(الوظيفة تتطلب مقابلة)كاتب 97

2(الرياض  )الرياض الدفاع المدنى5(الوظيفة تتطلب مقابلة)كاتب 98

2(الرياض  )الرياض حرس الحدود5(الوظيفة تتطلب مقابلة)كاتب 99
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1(الرياض  )الرياض االدارة العامة للمجاهدين5(الوظيفة تتطلب مقابلة)كاتب 100

2(الرياض  )الرياض وزارة التعليم العالي5(الوظيفة تتطلب مقابلة)كاتب 101

1(الرياض  )الرياض دارة الملك عبدالعزيز5(الوظيفة تتطلب مقابلة)كاتب 102

2(الرياض  )الرياض المديرية العامة للجوازات6(الوظيفة تتطلب مقابلة)كاتب 103

1(الرياض  )الرياض الدفاع المدنى5(الوظيفة تتطلب مقابلة)كهربائى سيارات 104

1(الرياض  )الرياض وزارة الحرس الوطني5(الوظيفة تتطلب مقابلة)كهربائى مولدات 105

1(الرياض  )الرياض الدفاع المدنى5(الوظيفة تتطلب مقابلة)لحام 106

2(الرياض  )الرياض النيابة العامة5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مامور اتصاالت 107

1(الرياض  )الرياض الدفاع المدنى6(الوظيفة تتطلب مقابلة)مامور عالقات عامه 108

1(الرياض  )الرياض النيابة العامة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)مامور عالقات عامه 109

1(الرياض  )الرياض وزارة البيئة والمياة والزراعة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)مامور عالقات عامه 110

1(الرياض  )الرياض النيابة العامة5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مامور مشتريات 111

2(الرياض  )الرياض النيابة العامة5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مامور وثائق ومحفوظات 112

1(الرياض  )الرياض النيابة العامة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)مترجم اللغة األوردية 113

1(الرياض  )الرياض مكتبة الملك فهد الوطنية8(الوظيفة تتطلب مقابلة)مترجم لغة فرنسية 114

1(الرياض  )الرياض القوات الجوية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)مترجم لغه انجليزيه 115

1(الرياض  )الرياض النيابة العامة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)مترجم لغه انجليزيه 116
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1(الرياض  )الرياض وزارة التعليم العالي6(الوظيفة تتطلب مقابلة)مترجم لغه انجليزيه 117

1(الرياض  )الرياض مكتبة الملك فهد الوطنية9(الوظيفة تتطلب مقابلة)مترجم لغه انجليزيه 118

1(الرياض  )الرياض الهيئة العامة لالرصاد وحماية البيئة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)متنبىء ظواهر جويه 119

1(الرياض  )الرياض مكتبة الملك فهد الوطنية4(الوظيفة تتطلب مقابلة)مجلد 120

1(الرياض  )الرياض الدفاع المدنى4(الوظيفة تتطلب مقابلة)مجلد 121

3(الرياض  )الرياض دارة الملك عبدالعزيز5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مجلد 122

9(الرياض  )الرياض وزارة الحرس الوطني6(الوظيفة تتطلب مقابلة)محاسب مساعد 123

3(الرياض  )الرياض وزارة الخدمة المدنية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)محاسب مساعد 124

1(الرياض  )الرياض المديرية العامة للسجون6(الوظيفة تتطلب مقابلة)محاسب مساعد 125
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1(حائل  )ضريغط امارة منطقة حائل4(الوظيفة تتطلب مقابلة)كاتب 748

1(حائل  )الشنان بلدية الشنان6(الوظيفة تتطلب مقابلة)محامى مساعد 749

1(حائل  )الشنان امارة منطقة حائل5(الوظيفة تتطلب مقابلة)ناسخ اله 750

1(حائل  )سميراء بلدية سميراء6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث عمليات موارد بشريه 751

1(حائل  )سميراء بلدية سميراء6(الوظيفة تتطلب مقابلة)محامى مساعد 752

3(حائل  )سميراء بلدية سميراء5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب صحى 753

1(تبوك  )تبوك الهيئة العامة لالرصاد وحماية البيئة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)اخصائى حمايه بيئه مساعد 754

1(تبوك  )تبوك حرس الحدود5(الوظيفة تتطلب مقابلة)امين مستودع 755

1(تبوك  )تبوك القوات الجوية5(الوظيفة تتطلب مقابلة)امين مكتبه 756

1(تبوك  )تبوك وزارة البيئة والمياة والزراعة8(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قضايا 757

1(تبوك  )تبوك الهيئة العامة لالرصاد وحماية البيئة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)راصد 758

2(تبوك  )تبوك وزارة الشئون االسالمية والدعوة واإلرشاد5(الوظيفة تتطلب مقابلة)رسام معمارى 759

1(تبوك  )تبوك المديرية العامة للسجون6(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى تغذيه 760

1(تبوك  )تبوك وزارة البيئة والمياة والزراعة5(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى زراعى 761

1(تبوك  )تبوك حرس الحدود5(الوظيفة تتطلب مقابلة)كاتب 762
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2(تبوك  )تبوك وزارة البيئة والمياة والزراعة5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مساح 763

1(تبوك  )حالة عمار وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث زراعى مساعد 764

1(تبوك  )ابوراكه بلدية ابوراكه6(الوظيفة تتطلب مقابلة)محامى مساعد 765

1(تبوك  )ابوراكه بلدية ابوراكه6(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب خدمات 766

1(تبوك  )الرس المديرية العامة للسجون6(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى تغذيه 767

2(تبوك  )شواق بلدية اشواق5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب صحى 768

1(تبوك  )تيماء المديرية العامة للسجون6(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى تغذيه 769

5(تبوك  )تيماء بلديه تيماء5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب صحى 770

1(تبوك  )تيماء وزارة البيئة والمياة والزراعة5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مساح 771

1(تبوك  )تيماء بلديه تيماء7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس تخطيط مساعد 772

1(تبوك  )القليبه بلدية القليبة8(الوظيفة تتطلب مقابلة)طبيب بيطرى 773

1(تبوك  )القليبه بلدية القليبة5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب صحى 774

1(تبوك  )القليبه بلدية القليبة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس تخطيط مساعد 775

1(تبوك  )املج وزارة البيئة والمياة والزراعة5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مساح 776

2(الباحه  )الباحه المديرية العامة للسجون6(الوظيفة تتطلب مقابلة)اخصائى نفسى مساعد 777

1(الباحه  )الباحه الرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاء6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث علمي شرعي مساعد 778

1(الباحه  )الباحه وزارة الخدمة المدنية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قانونى مساعد 779
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1(الباحه  )الباحه امارة منطقة الباحة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قضايا مساعد 780

1(الباحه  )الباحه وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)جيولوجى 781

1(الباحه  )الباحه جامعة الباحة5(الوظيفة تتطلب مقابلة)سكرتير 782

1(الباحه  )الباحه امانه منطقه الباحه8(الوظيفة تتطلب مقابلة)طبيب بيطرى 783

1(الباحه  )الباحه جامعة الباحة5(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى تشغيل آالت 784

1(الباحه  )الباحه امانه منطقه الباحه6(الوظيفة تتطلب مقابلة)محامى مساعد 785

1(الباحه  )الباحه امانه منطقه الباحه7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب انشاءات 786

1(الباحه  )الباحه وزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشاد5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مساح 787

1(الباحه  )الباحه جامعة الباحة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)مساعد مراقب ادارى 788

1(الباحه  )الباحه جامعة الباحة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)مشرف اجتماعى 789

1(الباحه  )الباحه وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس جيولوجى مساعد 790

1(الباحه  )الباحه وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس حاسب آلى مساعد 791

2(الباحه  )الباحه وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس كهربائى مساعد 792

1(الباحه  )الباحه وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس كيميائى مساعد 793

1(الباحه  )الباحه جامعة الباحة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس مدنى مساعد 794

3(الباحه  )الباحه وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس مدنى مساعد 795

1(الباحه  )الباحه وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس ميكانيكى مساعد 796
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1(الباحه  )الباحه جامعة الباحة5(الوظيفة تتطلب مقابلة)ميكانيكى سيارات 797

1(الباحه  )الباحه جامعة الباحة5(الوظيفة تتطلب مقابلة)ناسخ اله 798

1(الباحه  )بلجرشى بلديه بلجرشى8(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث عمليات موارد بشريه 799

1(الباحه  )بلجرشى بلديه بلجرشى9(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قضايا 800

1(الباحه  )بلجرشى المديرية العامة للسجون6(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى تغذيه 801

4(الباحه  )بلجرشى بلديه بلجرشى5(الوظيفة تتطلب مقابلة)كاتب 802

1(الباحه  )بلجرشى بلديه بلجرشى5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب عمال 803

1(الباحه  )بني كبير بلدية بني كبير5(الوظيفة تتطلب مقابلة)سكرتير لجنه 804

1(الباحه  )بني كبير بلدية بني كبير9(الوظيفة تتطلب مقابلة)طبيب بيطرى 805

1(الباحه  )بني كبير بلدية بني كبير7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس تخطيط مساعد 806

1(الباحه  )المندق امارة منطقة الباحة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قضايا مساعد 807

1(الباحه  )المندق بلديه المندق6(الوظيفة تتطلب مقابلة)محامى مساعد 808

1(الباحه  )المندق بلديه المندق7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب انشاءات 809

2(الباحه  )المندق بلديه المندق5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب صحى 810

2(الباحه  )المندق بلديه المندق7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مساح 811

1(الباحه  )بني حسن امارة منطقة الباحة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قضايا مساعد 812

1(الباحه  )برحرح امارة منطقة الباحة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قضايا مساعد 813
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1(الباحه  )المخواه وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث زراعى مساعد 814

1(الباحه  )العقيق بلدية العقيق5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب صحى 815

1(الباحه  )العقيق بلدية العقيق7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس مدنى مساعد 816

1(الباحه  )قلوه بلديه قلوه8(الوظيفة تتطلب مقابلة)مساح 817

1(الباحه  )قلوه بلديه قلوه9(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس تخطيط 818

2(الحدود الشمالية  )عرعر المديرية العامة للسجون6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث اجتماعى مساعد 819

1(الحدود الشمالية  )عرعر امارة منطقة الحدودالشمالية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث احصاء مساعد 820

1(الحدود الشمالية  )عرعر امارة منطقة الحدودالشمالية7(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث تخطيط 821

1(الحدود الشمالية  )عرعر امارة منطقة الحدودالشمالية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث تطوير ادارى مساعد 822

1(الحدود الشمالية  )عرعر الرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاء6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث علمي شرعي مساعد 823

1(الحدود الشمالية  )عرعر امانة منطقة الحدود الشمالية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث عمليات موارد بشريه 824

1(الحدود الشمالية  )عرعر امانة منطقة الحدود الشمالية5(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث عمليات موراد بشريه مساعد 825

1(الحدود الشمالية  )عرعر امارة منطقة الحدودالشمالية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قانونى مساعد 826

1(الحدود الشمالية  )عرعر وزارة البيئة والمياة والزراعة8(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قضايا 827

1(الحدود الشمالية  )عرعر وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث مختبر بيطري مساعد 828

1(الحدود الشمالية  )عرعر امارة منطقة الحدودالشمالية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث ميزانيه مساعد 829

1(الحدود الشمالية  )عرعر وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)جيولوجى 830
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1(الحدود الشمالية  )عرعر الهيئة العامة لالرصاد وحماية البيئة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)راصد 831

1(الحدود الشمالية  )عرعر المديرية العامة للسجون6(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى تغذيه 832

1(الحدود الشمالية  )عرعر امانة منطقة الحدود الشمالية5(الوظيفة تتطلب مقابلة)فني دعم مساعد 833

1(الحدود الشمالية  )عرعر قوة أمن المنشأت5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مامور صرف 834

1(الحدود الشمالية  )عرعر الدفاع المدنى6(الوظيفة تتطلب مقابلة)محاسب مساعد 835

1(الحدود الشمالية  )عرعر امارة منطقة الحدودالشمالية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)محاسب مساعد 836

1(الحدود الشمالية  )عرعر امانة منطقة الحدود الشمالية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)محامى مساعد 837

2(الحدود الشمالية  )عرعر امارة منطقة الحدودالشمالية8(الوظيفة تتطلب مقابلة)محلل نظم أول 838

1(الحدود الشمالية  )عرعر امارة منطقة الحدودالشمالية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)مدقق حسابات مساعد 839

1(الحدود الشمالية  )عرعر امارة منطقة الحدودالشمالية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)مدقق رواتب 840

1(الحدود الشمالية  )عرعر امارة منطقة الحدودالشمالية8(الوظيفة تتطلب مقابلة)مدقق شئون الموظفين 841

2(الحدود الشمالية  )عرعر امانة منطقة الحدود الشمالية5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب انشاءات 842

1(الحدود الشمالية  )عرعر امانة منطقة الحدود الشمالية5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مساح 843

1(الحدود الشمالية  )عرعر الدفاع المدنى6(الوظيفة تتطلب مقابلة)مساعد ادارى 844

1(الحدود الشمالية  )عرعر امارة منطقة الحدودالشمالية6(الوظيفة تتطلب مقابلة)مساعد مراجع 845

1(الحدود الشمالية  )عرعر امانة منطقة الحدود الشمالية7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس تخطيط مساعد 846

1(الحدود الشمالية  )عرعر وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس كهربائى مساعد 847
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1(الحدود الشمالية  )عرعر امانة منطقة الحدود الشمالية7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس مدنى مساعد 848

2(الحدود الشمالية  )عرعر وزارة التعليم7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس مدنى مساعد 849

2(الحدود الشمالية  )عرعر وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس مدنى مساعد 850

1(الحدود الشمالية  )عرعر وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس ميكانيكى مساعد 851

1(الحدود الشمالية   )العويقيله بلدية العويقيلة5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب صحى 852

1(الحدود الشمالية   )العويقيله بلدية العويقيلة8(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب صحى 853

1(الحدود الشمالية   )العويقيله بلدية العويقيلة9(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس مدنى 854

1(الحدود الشمالية   )ام خنصر بلدية ام خنصر5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب صحى 855

1(الحدود الشمالية   )ام خنصر بلدية ام خنصر7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس مدنى مساعد 856

1(الحدود الشمالية   )ام خنصر بلدية ام خنصر7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس معمارى مساعد 857

1(الحدود الشمالية   )رفحاء الهيئة العامة لالرصاد وحماية البيئة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)راصد 858

1(الحدود الشمالية   )رفحاء المديرية العامة للسجون6(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى تغذيه 859

3(الحدود الشمالية   )رفحاء بلديه رفحاء5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب صحى 860

1(الحدود الشمالية   )رفحاء بلديه رفحاء7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس مدنى مساعد 861

2(الحدود الشمالية   )لينه بلدية لينه8(الوظيفة تتطلب مقابلة)طبيب بيطرى 862

1(الحدود الشمالية   )لينه بلدية لينه7(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى زراعى 863

1(الحدود الشمالية   )لينه بلدية لينه8(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب انشاءات 864



عدد الوظائفالمنطقةالجهةالمرتبةالوظيفةتسلسل

1(الحدود الشمالية   )لينه بلدية لينه5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مساح 865

1(الحدود الشمالية   )لينه بلدية لينه7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس معمارى مساعد 866

1(الحدود الشمالية   )نصاب بلدية شعبة نصاب5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب انشاءات 867

1(الحدود الشمالية   )التمياط بلدية طلعة التمياط5(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى زراعى 868

1(الحدود الشمالية   )الشريم بلدية بن شريم5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مساح 869

1(الحدود الشمالية   )بن هباس بلدية روضة بن هباس5(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى زراعى 870

1(الحدود الشمالية   )بن هباس بلدية روضة بن هباس5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب انشاءات 871

1(الحدود الشمالية   )بن هباس بلدية روضة بن هباس5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب صحى 872

2(الحدود الشمالية   )طريف المديرية العامة للسجون6(الوظيفة تتطلب مقابلة)اخصائى نفسى مساعد 873

1(الحدود الشمالية   )طريف بلديه طريف5(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث عمليات موراد بشريه مساعد 874

1(الحدود الشمالية   )طريف بلديه طريف5(الوظيفة تتطلب مقابلة)رسام معمارى 875

1(الحدود الشمالية   )طريف بلديه طريف5(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى زراعى 876

1(الحدود الشمالية   )طريف بلديه طريف6(الوظيفة تتطلب مقابلة)محامى مساعد 877

1(الحدود الشمالية   )طريف بلديه طريف9(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس تخطيط 878

1(الحدود الشمالية   )طريف بلديه طريف7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس معمارى مساعد 879

1(الجوف  )الجوف امانة منطقة الجوف6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قانونى مساعد 880

1(الجوف  )الجوف امانة منطقة الجوف8(الوظيفة تتطلب مقابلة)طبيب بيطرى 881
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1(الجوف  )الجوف النيابة العامة5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مامور اتصاالت 882

1(الجوف  )الجوف امانة منطقة الجوف6(الوظيفة تتطلب مقابلة)محامى مساعد 883

1(الجوف  )الجوف النيابة العامة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)مدقق حسابات مساعد 884

1(الجوف  )الجوف امارة منطقة الجوف9(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراجع 885

1(الجوف  )الجوف امانة منطقة الجوف5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب انشاءات 886

1(الجوف  )الجوف امارة منطقة الجوف5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مساعد ادارى 887

1(الجوف  )الجوف امارة منطقة الجوف6(الوظيفة تتطلب مقابلة)مساعد ادارى 888

1(الجوف  )الجوف امانة منطقة الجوف6(الوظيفة تتطلب مقابلة)مساعد مراجع 889

1(الجوف  )الجوف الدفاع المدنى7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مطور برامج 890

1(الجوف  )الجوف امانة منطقة الجوف7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس تخطيط مساعد 891

1(الجوف  )الجوف امانة منطقة الجوف7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس حاسب آلى مساعد 892

1(الجوف  )الجوف امارة منطقة الجوف7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس معمارى مساعد 893

2(الجوف  )الجوف وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس ميكانيكى مساعد 894

1(الجوف  )طبرجل امارة منطقة الجوف5(الوظيفة تتطلب مقابلة)سكرتير 895

1(الجوف  )طبرجل وزارة البيئة والمياة والزراعة5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مساح 896

1(الجوف  )القريات المديرية العامة للسجون6(الوظيفة تتطلب مقابلة)اخصائى نفسى مساعد 897

1(الجوف  )القريات حرس الحدود5(الوظيفة تتطلب مقابلة)امين مستودع 898
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1(الجوف  )القريات المديرية العامة للسجون6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث اجتماعى مساعد 899

2(الجوف  )القريات الهيئة العامة لالرصاد وحماية البيئة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)راصد 900

1(الجوف  )القريات النيابة العامة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)محاسب مساعد 901

1(الجوف  )القريات النيابة العامة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)مدقق شئون الموظفين 902

1(الجوف  )دومه الجندل امارة منطقة الجوف6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قضايا مساعد 903

1(الجوف  )دومه الجندل النيابة العامة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)محاسب مساعد 904

1(الجوف  )دومه الجندل بلديه دومه الجندل5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب صحى 905

1(الجوف  )دومه الجندل بلديه دومه الجندل9(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب صحى 906

1(جازان  )جازان امانة منطقة جازان7(الوظيفة تتطلب مقابلة)اخصائى صحه عامه مساعد 907

1(جازان  )جازان المديرية العامة للسجون6(الوظيفة تتطلب مقابلة)اخصائى نفسى مساعد 908

1(جازان  )جازان امارة منطقة جازان6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قضايا مساعد 909

1(جازان  )جازان امانة منطقة جازان6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قضايا مساعد 910

1(جازان  )جازان وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث مختبر بيطري مساعد 911

1(جازان  )جازان امانة منطقة جازان7(الوظيفة تتطلب مقابلة)تقنى هندسه حاسب آلى 912

3(جازان  )جازان وزارة البيئة والمياة والزراعة5(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى زراعى 913

1(جازان  )جازان النيابة العامة6(الوظيفة تتطلب مقابلة)مترجم لغة اردو 914

1(جازان  )جازان وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)محلل مختبر بيطري 915
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1(جازان  )جازان المديرية العامة للجوازات6(الوظيفة تتطلب مقابلة)مدقق شئون الموظفين 916

1(جازان  )جازان امانة منطقة جازان5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب انشاءات 917

2(جازان  )جازان امانة منطقة جازان5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مساح 918

1(جازان  )جازان امانة منطقة جازان7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس تخطيط مساعد 919

1(جازان  )جازان امانة منطقة جازان7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس زراعى مساعد 920

1(جازان  )جازان امانة منطقة جازان7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس كهربائى مساعد 921

1(جازان  )جازان وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس كهربائى مساعد 922

1(جازان  )جازان امانة منطقة جازان7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس مدنى مساعد 923

2(جازان  )جازان وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس مدنى مساعد 924

1(جازان  )جازان امانة منطقة جازان7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس معمارى مساعد 925

1(جازان  )صبياء وزارة التعليم7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس مدنى مساعد 926

1(جازان  )صامطه وزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشاد5(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراقب انشاءات 927

1(جازان  )صامطه وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس مدنى مساعد 928

1(جازان  )بيش المديرية العامة للسجون6(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى تغذيه 929

1(جازان  )بيش بلديه بيش7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس مدنى مساعد 930

1(جازان  )الدائر بلدية الدائر بني مالك8(الوظيفة تتطلب مقابلة)طبيب بيطرى 931

1(جازان  )الدائر بلدية الدائر بني مالك7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس تخطيط مساعد 932
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1(جازان  )الدائر بلدية الدائر بني مالك7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس مدنى مساعد 933

1(جازان  )الدرب بلدية الدرب7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس مدنى مساعد 934

3(نجران  )نجران المديرية العامة للسجون6(الوظيفة تتطلب مقابلة)اخصائى نفسى مساعد 935

1(نجران  )نجران وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث زراعى مساعد 936

2(نجران  )نجران الرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاء6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث علمي شرعي مساعد 937

1(نجران  )نجران جامعة نجران6(الوظيفة تتطلب مقابلة)باحث قانونى مساعد 938

1(نجران  )نجران المديرية العامة للسجون6(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى تغذيه 939

1(نجران  )نجران امارة منطقة نجران7(الوظيفة تتطلب مقابلة)فني دعم 940

1(نجران  )نجران قوة أمن المنشأت6(الوظيفة تتطلب مقابلة)محاسب مساعد 941

1(نجران  )نجران المديرية العامة للجوازات6(الوظيفة تتطلب مقابلة)مدقق حسابات مساعد 942

1(نجران  )نجران جامعة نجران9(الوظيفة تتطلب مقابلة)مراجع 943

1(نجران  )نجران جامعة نجران9(الوظيفة تتطلب مقابلة)مستشار قانونى مساعد 944

1(نجران  )نجران امارة منطقة نجران8(الوظيفة تتطلب مقابلة)مطور برامج أول 945

1(نجران  )نجران جامعة نجران6(الوظيفة تتطلب مقابلة)مفهرس 946

1(نجران  )نجران وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس كهربائى مساعد 947

1(نجران  )نجران وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس كيميائى مساعد 948

2(نجران  )نجران وزارة البيئة والمياة والزراعة7(الوظيفة تتطلب مقابلة)مهندس مدنى مساعد 949
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1(نجران  )شروره الهيئة العامة لالرصاد وحماية البيئة4(الوظيفة تتطلب مقابلة)راصد 950

1(نجران  )شروره المديرية العامة للسجون6(الوظيفة تتطلب مقابلة)فنى تغذيه 951

1(نجران  )شروره بلديه شروره2(الوظيفة تتطلب مقابلة)كاتب 952
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