
 
 

 نسائيةإعـــــــــالن وظائف 
 

 تعلن اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة عن 
 للقسم النسائي وجود عدد من الوظائف الشاغرة 

وترغب يف شغلها عن طريق املسابقة الوظيفية العامة  ويشتمل 
 االعالن على الوظائف من املرتبة السادسة 

، و سوف يكون استقبال طلبات  الثامنةوحىت املرتبة 
 التوظيف خالل الفرتة من بداية دوام يوم االحد 

هـ وحىت هناية دوام يوم اخلميس 41/41/4141املوافق 
 يف التقدمي على الراغباتهـ  وعلى 41/41/4141املوافق 

هذه الوظائف الرجوع للموقع االلكرتوين اخلاص باهليئة على 
( ، وذلك ملعرفة  www.saso.gov.saاالنرتنت ) 

والتقديم خالل هذه الفترة عن الوظائف وشروط شغلها ، 
 طريق الموقع ، ولن يتم استقبال أي طلب يدوياً .

 
 واهلل املوفق ،،،

  

http://www.saso.gov.sa/


 
 
 
 

 مالحظات هامة جداً 
 

  التأكد من تعبئة مجيع البيانات كاملة من خالل املوقع وعدم 
 فراغ مثل ) املؤهل العلمي و التخصص / اخلربات السابقةأي  ترك

 ان وجد / رقم السجل املدين / رقم اجلوال / اختيار الوظيفة 
 ... اخل  ( .هلا  ةاملتقدم

 رفع االوراق املطلوبة على موقع اهليئة مبلف  ( PDF )   ويكون 
 كل مرفق حسب الشاشة اليت مت تعبئتها مثل ) صورة اهلوية 
 الوطنية يف شاشة البيانات االساسية وصورة املؤهل يف شاشة 

 املؤهل ..... وهكذا .
  جيب اختيار الوظيفة املناسبة عند تسجيل البيانات يف املوقع ، وبعد

ذلك يتم دراسة وفحص مجيع الطلبات ، ومن مث يتم االعالن عن 
 .واملقابالت لدخول االختبار التحريري  املقبوالتامساء 

 توظيف غري مكتمل سواًء كان نقص يف تعبئة البيانات او  أي طلب
 . سبب كاِف الستبعاده نهائياً عدم ارفاق االوراق املطلوبة 

 
 واهلل املوفق ،،،

 

  



 
االوراق المطلوب ارفاقها خالل التقديم على 

الشاغرة والمعلن عنها خالل  النسائية الوظائف
هـ 41/41/4141الفترة من يوم االحد الموافق 

وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 
 هـ :41/41/4141

 
 رغب التقديمتو  اً حالي اخرى ةحكوميفي جهة  ةموظف ةاملتقدم تاذا كان -4

ك العلمي المناسب للدخول فقط وذل التقديم بالمؤهل اللمسابقة ، فعليه
 بعد ذلك تعبئة منوذج طلب التوظيف، و   حسب انظمة ولوائح الخدمة المدنية

أ  واخلاص باملوظفني واملستخدمني ( تعبئة كاملة وتامة جلميع  -414) رقم 
 . عمل بها حالياتالتي  اواعتماده من جهتهالفقرات اخلاصة به 

 .أو دفرت العائلة صورة واضحه من اهلوية الوطنية  -2
و اذا كان المؤهل من خارج المملكة ترفق صورة صورة من املؤهل العلمي . ))  -4

 (( . ادلة من وزارة التعليم العاليمن قرار المع
صورة من شهادات اخلربات السابقة لدى القطاع احلكومي موضح هبا ) تاريخ  -1

 زاوهلا ( ان وجد .ت تبداية العمل وهنايته ومسمى الوظيفة اليت كان
ومسجلة صورة من شهادات اخلربات السابقة اذا كانت لدى القطاع اخلاص  -1

فة هبا ) تاريخ بداية العمل وهنايته ومسمى الوظيموضح بالتأمينات االجتماعية 
 زاوهلا ( ان وجد .ت تاليت  كان

 صورة من برنت التأمينات االجتماعية للخدمات السابقة . -6
 واهلل املوفق ،،،

  



 

 

 

 

بيان بالوظائف الرسمية الشاغرة والخاصة بالقسم النسائي وشروط شغلها والمعلن عنها 
 هـ وحتى نهاية 41/41/4141موافق يوم االحد الخالل الفترة من 

 هـ41/41/4141دوام يوم الخميس الموافق 

 

 الحد األدنى من المؤهالت المطلوبة مقرها العدد المرتبة  مسمى الوظيفة م
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