
نساءرجال
 STEPإجتياز اختبار 3-0هندسة كهربائيةبكالوريوس هندسة كهربائيةجده- الجبيل - الرياض 60مهندس كهربائي1

 STEPإجتياز اختبار 3-0عمارة وتخطيطبكالوريوس هندسة معماريةجده10مهندس معماري2

 STEPإجتياز اختبار 3-0ميكانيكابكالوريوس هندسه ميكانيكيهجده- الرياض 20مهندس ميكانيكي3

 STEPإجتياز اختبار 3-0مدنيهبكالوريوس هندسه مدنيةالجبيل10مهندس مدني4

3-1ميكانيكا محطاتالشهاده الجامعية المتوسطهالدمام- جده 50فني مشغل محطة تحلية5

3-1ميكانيكا محطاتالشهاده الجامعية المتوسطهرأس الغار- جده- الرياض40فني مشغل محطة صرف صحي6

3-0تبريد وتكييفالشهاده الجامعية المتوسطهجازان-جده- الجبيل-الرياض 120فني ميكانيكي تكييف مركزي7

3-0تبريد وتكييفالشهاده الجامعية المتوسطهرأس الغار- جازان 30فني ميكانيكي تبريد وتكييف8

3-2كهرباءالشهاده الجامعية المتوسطهالدمام- جده - الجبيل 40فني كهربائي أجهزة منزلية9

دورة في كهرباء الضغط العالي3-1كهرباءالشهاده الجامعية المتوسطهراس الغار-جده - الرياض 60فني كهربائي ضغط عالي10

3-0قوى كهربائيةالشهاده الجامعية المتوسطهجده30فني كهربائي ضغط منخفض11

3-0كهرباءالثانوية الصناعيةرأس الغار- الدمام - جده 70فني كهرباء عام12

3-2ميكانيكا انتاجالشهاده الجامعية المتوسطهجده- الرياض 50فني ميكانيكي مضخات مياه13

دورة في صيانة المصاعد3-2ميكانيكا مصاعدالشهاده الجامعية المتوسطهالدمام-الجبيل - الرياض 40فني ميكانيكي مصاعد14

50فني ميكانيكي أنظمة مكافحة حريق15
رأس مشعاب - الدمام - جده 

جازان
3-2الكترميكانيكاالشهاده الجامعية المتوسطه

3-2كهرباء مولداتالشهاده الجامعية المتوسطهجازان10فني كهربائي مولدات ديزل16

3-2الكترونياتالشهاده الجامعية المتوسطهجده20فني الكترونيات أنظمة اإلنذار17

3-0تشغيلالثانوية المهنيةجده20مشغل معدات ثقيله18
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نساءرجال
خبرة سنتان في مجال التخصص(معتمد)برنامج تدريبي بعد الكفاءة دهان الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العملتبوك10دهان صناعي أبراج اتصاالت1

هني بعد الكفاءة ميكانيكا سيارات برنامج تدريبي مهني بعد الكفاءة المتوسطة تخصص ميكانيكا السياراتالظهران10فني إصالح كفرات2 خبرة سنتان في مجال التخصص(معتمد) برنامج تدريبي م

هني بعد الكفاءة ميكانيكا سيارات برنامج تدريبي مهني بعد الكفاءة المتوسطة تخصص ميكانيكا السياراتأم الساهك10فني إصالح كفرات3 خبرة سنتان في مجال التخصص(معتمد) برنامج تدريبي م

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص الكترونياتدبلوم الكلية التقنية تخصص الكترونيات أو الثانوية الصناعية تخصص الكترونياتالرياض20فني آالت تصوير وطباعة4

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص الكترونياتدبلوم الكلية التقنية تخصص الكترونيات أو الثانوية الصناعية تخصص الكترونياتالطائف10فني آالت تصوير وطباعة5

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص الكترونياتدبلوم الكلية التقنية تخصص الكترونيات أو الثانوية الصناعية تخصص الكترونياتحفر الباطن10فني آالت تصوير وطباعة6

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص تكييف وتبريد مركزيدبلوم الكلية التقنية تخصص تكييف وتبريد مركزيالخرج10فني تكييف وتبريد مركزي7

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص تكييف وتبريد مركزيدبلوم الكلية التقنية تخصص تكييف وتبريد مركزيبقيق10فني تكييف وتبريد مركزي8

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص تكييف وتبريد مركزيدبلوم الكلية التقنية تخصص تكييف وتبريد مركزيتبوك10فني تكييف وتبريد مركزي9

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص تكييف وتبريد مركزيدبلوم الكلية التقنية تخصص تكييف وتبريد مركزيجدة10فني تكييف وتبريد مركزي10

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص تكييف وتبريد مركزيدبلوم الكلية التقنية تخصص تكييف وتبريد مركزيحفر الباطن10فني تكييف وتبريد مركزي11

الرياض10فني ومشغل محطات تحلية مياه ومسابح12
دبلوم الكلية التقنية تخصص كهرباء أو ميكانيكا آالت ومعدات أو تقنية كيميائية أو الثانوية الصناعية 

تخصص كهرباء أو ميكانيكا
خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص كهرباء أو ميكانيكا

أم الساهك10فني ومشغل محطات تحلية مياه ومسابح13
دبلوم الكلية التقنية تخصص كهرباء أو ميكانيكا آالت ومعدات أو تقنية كيميائية أو الثانوية الصناعية 

تخصص كهرباء أو ميكانيكا
خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص كهرباء أو ميكانيكا

تبوك10فني ومشغل محطات تحلية مياه ومسابح14
دبلوم الكلية التقنية تخصص كهرباء أو ميكانيكا آالت ومعدات أو تقنية كيميائية أو الثانوية الصناعية 

تخصص كهرباء أو ميكانيكا
خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص كهرباء أو ميكانيكا

حفر الباطن10فني ومشغل محطات تحلية مياه ومسابح15
دبلوم الكلية التقنية تخصص كهرباء أو ميكانيكا آالت ومعدات أو تقنية كيميائية أو الثانوية الصناعية 

تخصص كهرباء أو ميكانيكا
خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص كهرباء أو ميكانيكا

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الثانوية الصناعية تخصص الكترونياتدبلوم الثانوية الصناعية تخصص الكترونياتتبوك10فني أجهزة وأنظمة مكافحة حريق16

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الثانوية الصناعية تخصص الكترونياتدبلوم الثانوية الصناعية تخصص الكترونياتجدة20فني أجهزة وأنظمة مكافحة حريق17

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الثانوية الصناعية تخصص الكترونياتدبلوم الثانوية الصناعية تخصص الكترونياتحفر الباطن10فني أجهزة وأنظمة مكافحة حريق18

:وظيفة باإلدارات الهندسية واألشغال بأفرع القوات المسلحه وهي كالتالي  (1493)اإلدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية عن توفر عدد / تعلن وزارة الدفاع 

وظيفة (120)اإلدارة الهندسية واألشغال بالقوات البحرية عدد اسم اإلدارة

المسمى الوظيفيم
عدد الوظائف

شروط أخرى(بالتخصص المطلوب)عدد سنوات الخبرة التخصصالمؤهالتمكان التعيين

المجموع

120إجمالي عدد الشواغر الوظيفية

وظيفة (96)اإلدارة الهندسية واألشغال بقوات الدفاع الجوي عدد اسم اإلدارة

المسمى الوظيفيم
عدد الوظائف

شروط أخرى(بالتخصص المطلوب)عدد سنوات الخبرة التخصصالمؤهالتمكان التعيين



خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص الكترونياتدبلوم الكلية التقنية تخصص الكترونياتحفر الباطن10فني الكترونيات19

(تعمل بالزيت)واألنظمة الهيدرولوية  (تعمل بالهواء)دبلوم الكلية التقنية تخصص األنظمة النيوماتية الرياض10فني أنظمة هيدروليكية20
واألنظمة الهيدرولوية  (تعمل بالهواء)دبلوم الكلية التقنية تخصص األنظمة النيوماتية 

(تعمل بالزيت)
خبرة سنتان في مجال التخصص

(تعمل بالزيت)واألنظمة الهيدرولوية  (تعمل بالهواء)دبلوم الكلية التقنية تخصص األنظمة النيوماتية أم الساهك10فني أنظمة هيدروليكية21
واألنظمة الهيدرولوية  (تعمل بالهواء)دبلوم الكلية التقنية تخصص األنظمة النيوماتية 

(تعمل بالزيت)
خبرة سنتان في مجال التخصص

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية تخصص تكييف وتبريددبلوم الكلية التقنية تخصص تكييف وتبريدالظهران10فني تكييف وتبريد22

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص التقنية الميكانيكيةدبلوم الكلية التقنية تخصص التقنية الميكانيكيةالرياض20فني مضخات23

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص التقنية الميكانيكيةدبلوم الكلية التقنية تخصص التقنية الميكانيكيةأم الساهك10فني مضخات24

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص التقنية الميكانيكيةدبلوم الكلية التقنية تخصص التقنية الميكانيكيةجدة10فني مضخات25

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص التقنية الميكانيكيةدبلوم الكلية التقنية تخصص التقنية الميكانيكيةحفر الباطن10فني مضخات26

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص التقنية الميكانيكيةدبلوم الكلية التقنية تخصص التقنية الميكانيكيةخميس مشيط10فني مضخات27

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص الكهروميكانيادبلوم الكلية التقنية تخصص الكهروميكانياالرياض10فني معدات مطابخ وأجهزة منزلية28

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص الكهروميكانيادبلوم الكلية التقنية تخصص الكهروميكانياالطائف40فني معدات مطابخ وأجهزة منزلية29

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص الكهروميكانيادبلوم الكلية التقنية تخصص الكهروميكانياالظهران20فني معدات مطابخ وأجهزة منزلية30

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص الكهروميكانيادبلوم الكلية التقنية تخصص الكهروميكانياأم الساهك10فني معدات مطابخ وأجهزة منزلية31

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص الكهروميكانيادبلوم الكلية التقنية تخصص الكهروميكانياتبوك20فني معدات مطابخ وأجهزة منزلية32

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص الكهروميكانيادبلوم الكلية التقنية تخصص الكهروميكانياجدة20فني معدات مطابخ وأجهزة منزلية33

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص الكهروميكانيادبلوم الكلية التقنية تخصص الكهروميكانياجيزان10فني معدات مطابخ وأجهزة منزلية34

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص الكهروميكانيادبلوم الكلية التقنية تخصص الكهروميكانياراس مشعاب10فني معدات مطابخ وأجهزة منزلية35

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص الكهروميكانيادبلوم الكلية التقنية تخصص الكهروميكانياشرورة10فني معدات مطابخ وأجهزة منزلية36

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص التقنية الميكانيكيةدبلوم الكلية التقنية تخصص التقنية الميكانيكيةالطائف20فني ومشغل غاليات ومغاسل37

خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص التقنية الميكانيكيةدبلوم الكلية التقنية تخصص التقنية الميكانيكيةجدة10فني ومشغل غاليات ومغاسل38

الخرج10فني ومشغل محطه صرف صحي39
دبلوم الكلية التقنية تخصص كهرباء أو ميكانيكا آالت ومعدات أو تقنية كيميائية أو الثانوية الصناعية 

تخصص كهرباء أو ميكانيكا
خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص كهرباء أو ميكانيكا

الدمام10فني ومشغل محطه صرف صحي40
دبلوم الكلية التقنية تخصص كهرباء أو ميكانيكا آالت ومعدات أو تقنية كيميائية أو الثانوية الصناعية 

تخصص كهرباء أو ميكانيكا
خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص كهرباء أو ميكانيكا

الرياض10فني ومشغل محطه صرف صحي41
دبلوم الكلية التقنية تخصص كهرباء أو ميكانيكا آالت ومعدات أو تقنية كيميائية أو الثانوية الصناعية 

تخصص كهرباء أو ميكانيكا
خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص كهرباء أو ميكانيكا

السليل10فني ومشغل محطه صرف صحي42
دبلوم الكلية التقنية تخصص كهرباء أو ميكانيكا آالت ومعدات أو تقنية كيميائية أو الثانوية الصناعية 

تخصص كهرباء أو ميكانيكا
خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص كهرباء أو ميكانيكا

الطائف20فني ومشغل محطه صرف صحي43
دبلوم الكلية التقنية تخصص كهرباء أو ميكانيكا آالت ومعدات أو تقنية كيميائية أو الثانوية الصناعية 

تخصص كهرباء أو ميكانيكا
خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص كهرباء أو ميكانيكا

الظهران10فني ومشغل محطه صرف صحي44
دبلوم الكلية التقنية تخصص كهرباء أو ميكانيكا آالت ومعدات أو تقنية كيميائية أو الثانوية الصناعية 

تخصص كهرباء أو ميكانيكا
خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص كهرباء أو ميكانيكا

تبوك10فني ومشغل محطه صرف صحي45
دبلوم الكلية التقنية تخصص كهرباء أو ميكانيكا آالت ومعدات أو تقنية كيميائية أو الثانوية الصناعية 

تخصص كهرباء أو ميكانيكا
خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص كهرباء أو ميكانيكا

حفر الباطن10فني ومشغل محطه صرف صحي46
دبلوم الكلية التقنية تخصص كهرباء أو ميكانيكا آالت ومعدات أو تقنية كيميائية أو الثانوية الصناعية 

تخصص كهرباء أو ميكانيكا
خبرة سنتان في مجال التخصصدبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص كهرباء أو ميكانيكا

خميس مشيط10فني ومشغل محطه صرف صحي47
دبلوم الكلية التقنية تخصص كهرباء أو ميكانيكا آالت ومعدات أو تقنية كيميائية أو الثانوية الصناعية 

تخصص كهرباء أو ميكانيكا
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(التحكم بالطاقة الكهربائية)دبلوم الكلية التقنية تخصص التقنية الكهربائية الظهران10كهربائي لوحات تحكم58
التحكم بالطاقة )دبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص التقنية الكهربائية 

(الكهربائية
خبرة سنتان في مجال التخصص

(التحكم بالطاقة الكهربائية)دبلوم الكلية التقنية تخصص التقنية الكهربائية تبوك10كهربائي لوحات تحكم59
التحكم بالطاقة )دبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص التقنية الكهربائية 

(الكهربائية
خبرة سنتان في مجال التخصص

(التحكم بالطاقة الكهربائية)دبلوم الكلية التقنية تخصص التقنية الكهربائية جدة10كهربائي لوحات تحكم60
التحكم بالطاقة )دبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص التقنية الكهربائية 

(الكهربائية
خبرة سنتان في مجال التخصص

دبلوم الكلية التقنية تخصص كهرباء أو ميكانيكا آالت ومعدات أو تقنية كيميائيةجدة10مشغل محطة معالجة مياه صرف صحي61
دبلوم الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية تخصص كهرباء أو ميكانيكا آالت ومعدات أو 

تقنية كيميائية
خبرة سنتان في مجال التخصص
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سنتاناليوجدالكفاءة أوالثانوية العامةالرياض10عامل رش مبيدات25

 سنوات4- 2من (بنزين)ميكانيكا سياراتدبلومالرياض10فني مكيانيكا سيارات26

إجادة اللغة اإلنجليزية تحدثا وكتابة ويفضل من لديه دورات تدريبية0اقتصادبكالوريوسالرياض01باحث تخطيط مساعد27

 سنوات4- 2من كهرباء سياراتدبلومالرياض10فني كهرباء سيارات28

سنة اليوجدالكفاءة أو الثانوية العامةالرياض10قهوجي29

 سنوات3لحامدبلوم الرياض10لحام30

سنة اليوجدالكفاءة أو الثانوية العامةالرياض10مزارع31

وجود رخصة نقل ثقيل سنوات4 - 1من علوم شرعية-  علوم طبيعية الثانوية العامةالرياض50سائق32

الرياض10نجار33
الثانوية العامة

معهد تدريبي+ أوالكفاءة 
  سنوات3-2من نجار

431

نساءرجال
إجادة اللغة اإلنجليزية 5بكالوريوس هندسة ميكانيكيةبكالوريوسالرياض20مهندس ميكانيكا1

إجادة اللغة اإلنجليزية 4بكالوريوس هندسة امن معلوماتبكالوريوسالرياض20مهندس امن معلومات2

إجادة اللغة اإلنجليزية 5بكالوريوس هندسة كهربائيةبكالوريوسالرياض20مهندس كهربائي3

إجادة اللغة اإلنجليزية 5بكالوريوس هندسة مدنيةبكالوريوسالرياض20مهندس مدني4

إجادة اللغة اإلنجليزية 4بكالوريوس هندسة حاسب اليبكالوريوسالرياض20مهندس شبكات5

5دبلوم ميكانيكا مضخاتالدرجة الجامعية المتوسطةالرياض20ميكانيكا مضخات6

5دبلوم ميكانيكا مصاعدالدرجة الجامعية المتوسطةالرياض20ميكانيكا مصاعد7

5دبلوم ميكانيكا تبريد وتكييفالدرجة الجامعية المتوسطةالرياض20ميكانيكا تبريد وتكييف8

5دبلوم كهرباءالدرجة الجامعية المتوسطةالرياض20كهربائي ضغط عالي9

5بكالوريوس محاسبةبكالوريوسالرياض20محاسب10

5(اقتصاد-محاسب-إدارة )بكالوريوس بكالوريوسالرياض20مساعد مدقق عقود11

5(موارد بشرية-إدارة عامة-إدارة اعمال)بكالوريوس بكالوريوسالرياض20باحث موارد بشرية12

5بكالوريوس قانونبكالوريوسالرياض20باحث قانوني13

5بكالوريوس علوم الحاسببكالوريوسالرياض20مبرمج14

5(تصميم الجرافيك)بكالوريوس التصاميم والفنون بكالوريوسالرياض10مصمم جرافيك15

5(االعمال المصرفية-إدارة عامة-إدارة اعمال)بكالوريوس بكالوريوسالرياض20مراقب مخزون16

5(االعمال المصرفية-االقتصاد-محاسبة)بكالوريوس بكالوريوسالرياض20باحث ميزانية17

3 اشهر6مع اكمال برنامج تدريبي بطبيعة العمل التقل مدتة عن الثانوية العامةالرياض20سباك18

3 اشهر6مع اكمال برنامج تدريبي بطبيعة العمل التقل مدتة عن الثانوية العامةالرياض20نجار19

3 اشهر6مع اكمال برنامج تدريبي بطبيعة العمل التقل مدتة عن الثانوية العامةالرياض10لحام20

3رخصة نقل ثقيلالثانوية العامةالرياض20سائق نقل ثقيل21
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المجموع

44إجمالي عدد الشواغر الوظيفية

وظيفة (40)إدارة التشغيل والصيانة للمنشات العسكرية بالرياض عدد اسم اإلدارة

شروط أخرى(بالتخصص المطلوب)عدد سنوات الخبرة  المسمى الوظيفيم
عدد الوظائف

التخصصالمؤهالتمكان التعيين

المجموع

40اإلجمالي



نساءرجال
اليشترط خبرةالتصاميم والفنون/ إعالم بكالوريوستبوك30فني مونتاج1

خبرة التقل عن سنتينبرنامج إعدادي اليقل عن سنة في نفس المجالالثانوية العامةتبوك20مشغل أجهزة طبع وتحميض2

اليشترط خبرةكهرباءدبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك60كهربائي محطات3

اليشترط خبرةكهرباء ضغط عاليدبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك30كهربائي ضغط عالي4

اليشترط خبرةكهرباءدبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك10كهربائي محوالت5

اليشترط خبرةكهرباءدبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك20كهربائي سخانات6

اليشترط خبرةكهرباءدبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك10كهربائي محطات معالجة مياة7

اليشترط خبرةكهرباءدبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك40كهربائي مولدات توربينية8

اليشترط خبرةكهرباءدبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك10كهربائي نقل طاقة9

اليشترط خبرةكهرباءدبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك20كهربائي محركات10

اليشترط خبرةكهرباءدبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك20كهربائي بطاريات11

اليشترط خبرةكهرباءدبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك40كهربائي معدات مطابخ12

اليشترط خبرةكهرباءدبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك100كهربائي تمديدات13

اليشترط خبرةكهرباءدبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك10كهربائي عربات ومعدات ديزل14

ال يشترط خبرةميكانيكادبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك50ميكانيكي مضخات مياة15

ال يشترط خبرةميكانيكادبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك50ميكانيكي غاليات16

ال يشترط خبرةميكانيكادبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك10ميكانيكي صناعي17

ال يشترط خبرةميكانيكادبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك10ميكانيكي محطات التحلية18

ال يشترط خبرةتبريد وتكييف/ميكانيكادبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك40ميكانيكي تكييف مركزي19

ال يشترط خبرةميكانيكادبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك10ميكانيكي توربينات20

ال يشترط خبرةميكانيكادبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك70مشغل محطة تحلية21

ال يشترط خبرةميكانيكادبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك140مشغل محطة صرف صحي22

ال يشترط خبرةميكانيكادبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك40مشغل محطة تنقية مياة23

ال يشترط خبرةميكانيكادبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك40مشغل مضخات مياة24

اليشترط خبرةميكانيكادبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك40ميكانيكي تمديدات مياة25

اليشترط خبرةميكانيكادبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك10ميكانيكي أنظمة مكافحة حريق26

اليشترط خبرةميكانيكادبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك40ميكانيكي اآلالت الغسيل و الكي27

اليشترط خبرةميكانيكادبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك30ميكانيكي عربات ديـزل28

اليشترط خبرةميكانيكادبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك10ميكانيكي معدات ثقيلة29

اليشترط خبرةتبريد وتكييف/ميكانيكادبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك90ميكانيكي تبريد وتكييف30

اليشترط خبرةبرنامج إعدادي اليقل عن سنةالكفاءة المتوسطةتبوك250سباك31

اليشترط خبرةبرنامج إعدادي اليقل عن سنةالكفاءة المتوسطةتبوك160نجار32

اليشترط خبرةبرنامج إعدادي اليقل عن سنةالكفاءة المتوسطةتبوك60حداد33

اليشترط خبرةبرنامج إعدادي اليقل عن سنةالكفاءة المتوسطةتبوك90بناء34

اليشترط خبرةبرنامج إعدادي اليقل عن سنةالكفاءة المتوسطةتبوك310مبلط35

اليشترط خبرةبرنامج إعدادي اليقل عن سنةالكفاءة المتوسطةتبوك140مليس36

اليشترط خبرةبرنامج إعدادي اليقل عن سنةالكفاءة المتوسطةتبوك250دهان37

اليشترط خبرةبرنامج إعدادي اليقل عن سنةالكفاءة المتوسطةتبوك120مركب   زّجاج  وألمنيوم38

اليشترط خبرةبرنامج إعدادي اليقل عن سنةالكفاءة المتوسطةتبوك70حالق39

اليشترط خبرةبرنامج إعدادي اليقل عن سنةالكفاءة المتوسطةتبوك100لحام40

اليشترط خبرةبرنامج إعدادي اليقل عن سنةالكفاءة المتوسطةتبوك50منجد41

اليشترط خبرةانتاج طعامدبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك10حلواني42

التقل عن سنتين في نفس المجالانتاج طعام وطهيدبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك130طاهي43

اليشترط خبرةالسياحة والفندقةدبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك100مقدم طعام44

اليشترط خبرةبرنامج إعدادي اليقل عن سنةالكفاءة المتوسطةتبوك30سمكري ودهان45

اليشترط خبرةبرنامج إعدادي اليقل عن سنةالكفاءة المتوسطةتبوك30مصلح إطارات46

اليشترط خبرةبرنامج إعدادي اليقل عن سنةالكفاءة المتوسطةتبوك40مركب عزل47

اليشترط خبرةبرنامج إعدادي اليقل عن سنةالكفاءة المتوسطةتبوك70حداد مسلح48

التقل عن سنة في نفس مجال الوظيفةامن وسالمة مهنيةدبلوم لمدة سنتين بعد المرحلة الثانويةتبوك20مراقب سالمة مهنية49

يفضل إجادة برامج األوفس 

يفضل من لديه لغة انجليزية

يفضل إجادة برامج األوفس 

يفضل من لديه لغة انجليزية

اليشترط خبرةمحاسبةبكالوريوستبوك20محاسب52

اليشترط خبرةبرنامج إعدادي اليقل عن ستة أشهرالثانوية العامةتبوك10انفوجرافكس53

3200

وظيفة (320)إدارة مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية للتشغيل والصيانة بتبوك عدد اسم اإلدارة

المسمى الوظيفيم
عدد الوظائف

شروط أخرى(بالتخصص المطلوب)عدد سنوات الخبرة التخصصالمؤهالتمكان التعيين

اليشترط خبرةادارة موارد بشريةبكالوريوستبوك20باحث موارد بشرية50

اليشترط خبرةادارة اعمال

المجموع

وظيفة (216)إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة بالمنطقة الجنوبية عدد اسم اإلدارة

المسمى الوظيفيم
عدد الوظائف

المؤهالتمكان التعيين

بكالوريوستبوك20اداري51

320اإلجمالي

شروط أخرى(بالتخصص المطلوب)عدد سنوات الخبرة التخصص



نساءرجال
لغة انجليزية سنوات8التقل عن هندسة مدنيةبكالوريوسخميس مشيط10مهندس مشرف1

لغة انجليزية سنوات4التقل عن (عمارة وتخطيط  )هندسة معمارية بكالوريوسخميس مشيط10مهندس معماري2

لغة انجليزية سنوات4التقل عن هندسة مدنيةبكالوريوسخميس مشيط20مهندس مدني3

لغة انجليزية سنوات4التقل عن هندسة كهربائيةبكالوريوسخميس مشيط20مهندس كهربائي4

لغة انجليزية سنوات4التقل عن هندسة ميكانيكيةبكالوريوسخميس مشيط10مهندس ميكانيكي5

لغة انجليزية سنوات4التقل عن هندسة اتصاالتبكالوريوسخميس مشيط30مهندس اتصاالت6

حساب كميات-لغة انجليزية سنوات4التقل عن هندسة مدنيةبكالوريوسخميس مشيط10مهندس تخطيط وجدولة7

لغة انجليزية سنوات4التقل عن هندنسة مدنيةبكالوريوسخميس مشيط10مهندس مدني طرق8

الخبرة في نفس المجال-لغة انجليزية سنوات4التقل عن هندنسة مدنيةبكالوريوسخميس مشيط10مهندس تقدير كميات9

لغة انجليزيةالتقل عن سنتينهندسة كيميائيةبكالوريوسخميس مشيط10مهندس معالجة مياه10

يكون حاصل على رخصة مزاولة مهنة-لغة انجليزية سنوات4التقل عن قانونبكالوريوسخميس مشيط10مستشار  قانوني11

يفضل من لديه خبرة-لغة انجليزيةالتقل عن سنتينطب بيطريبكالوريوسخميس مشيط20طبيب بيطري12

لغة انجليزيةاليشترط خبرةترجمةبكالوريوسخميس مشيط30مترجم13

رخصة قيادة ثقيلاليشترط خبرةثانوية عامةخميس مشيط60سائق نقل ثقيل14

رخصة قيادة عمومياليشترط خبرةثانوية عامةخميس مشيط50سائق عربة نظافة15

برنامج اعدادي ال يقل مدته عن سنة بعد الثانويةاليشترط خبرةثانوية عامةخميس مشيط20مشغل أوفست16

اليشترط خبرةكهرباءثانوية صناعيةخميس مشيط90كهربائي عام17

اليشترط خبرةقوى كهربائيةدبلوم كلية التقنيةخميس مشيط20كهربائي محطات18

اليشترط خبرةقوى كهربائيةدبلوم كلية التقنيةخميس مشيط20كهربائي ضغط عالي19

اليشترط خبرةقوى كهربائيةدبلوم كلية التقنيةخميس مشيط20كهربائي ضغط منخفض20

اليشترط خبرةلف وصيانة المولدات والمحركاتثانوية صناعيةخميس مشيط20كهربائي لف دينموهات21

اليشترط خبرةصيانة آالت ومعداتدبلوم كلية التقنيةخميس مشيط20كهربائي سخانات22

اليشترط خبرةآالت ومعداتدبلوم كلية التقنيةخميس مشيط20كهربائي غاليات23

اليشترط خبرةآالت ومعداتدبلوم كلية التقنيةخميس مشيط20كهربائي مصاعد24

اليشترط خبرةكهرباء سياراتدبلوم كلية التقنيةخميس مشيط20كهربائي سيارات بنـزين25

اليشترط خبرةآالت ومعداتدبلوم كلية التقنيةخميس مشيط20كهربائي مضخات26

التقل عن سنتينآالت ومعداتدبلوم كلية التقنيةخميس مشيط20كهربائي معدات مطابخ27

برنامج إعدادي لمدة عام بعد الثانويةاليشترط خبرةبرنامج إعدادي لمدة عام بعد الثانويةخميس مشيط20كهربائي أجهزة منـزلية28

اليشترط خبرةكهرباء صناعيةثانوية صناعيةخميس مشيط20كهربائي صناعي29

الخبرة  تكون في نفس المجالالتقل عن سنةميكانيكا انتاجدبلوم كلية التقنيةخميس مشيط10ميكانيكي مضخات مياه30

اليشترط خبرةآالت ومعداتدبلوم كلية التقنيةخميس مشيط20ميكانيكي غاليات31

 سنوات4التقل عن تكييف وتبريددبلوم كلية التقنيةخميس مشيط20ميكانيكي تكييف مركزي32

اليشترط خبرةتشغيل آالت انتاجثانوية صناعيةخميس مشيط20مشغل محطة صرف صحي33

اليشترط خبرةتشغيل آالت انتاجثانوية صناعيةخميس مشيط20مشغل محطة تنقية مياه34

يفضل من لديه دورات وخبرة في المجالاليشترط خبرةميكانيكادبلوم كلية التقنيةخميس مشيط20ميكانيكي مصاعد35

اليشترط خبرةمحركات ومركباتدبلوم كلية التقنيةخميس مشيط20ميكانيكي سيارات بنـزين36

اليشترط خبرةآالت ومعداتدبلوم كلية التقنيةخميس مشيط20ميكانيكي اآلالت الغسيل و الكي37

اليشترط خبرةمحركات ومركباتدبلوم كلية التقنيةخميس مشيط20ميكانيكي عربات ديـزل38

اليشترط خبرةمحركات ومركباتدبلوم كلية التقنيةخميس مشيط20ميكانيكي معدات ثقيلة39
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بنفس مجال الوظيفة  (سنتين)خبرة لمدة هندسة كهربائيةبكالورويس حفر الباطن10مهندس كهربائي مراقبة وتحكم72

بنفس مجال الوظيفة  (سنتين)خبرة لمدة هندسة مدنيةبكالورويس حفر الباطن10مهندس مدني73

بنفس مجال الوظيفة  (سنتين)خبرة لمدة هندسة صناعيةبكالوريوس حفر الباطن10مهندس مراقبة الجودة74

سنوات بنفس مجال الوظيفة (4)خبرة لمدة (كهربائية- ميكانيكية - صناعي )هندسة بكالوريوس  حفر الباطن20مهندس مشرف75

بنفس مجال الوظيفة  (سنتين)خبرة لمدة هندسة علوم الحرائقبكالوريوس حفر الباطن10مهندس مكافحة حريق76

بنفس مجال الوظيفة  (سنتين)خبرة لمدة هندسة كهربائيةبكالورويس حفر الباطن30مشرف تشغيل توربينات77
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نساءرجال
ً وكتابةسنتين في مجال التخصص هندسة مدينةبكالوريوسالطائف30مهندس مدني1 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص هندسة كهربائيةبكالوريوسالطائف40مهندس كهربائي2 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص هندسة مكيانيكيةبكالوريوسالطائف20مهندس ميكانيكي3 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص هندسة زراعيةبكالوريوسالطائف20مهندس زراعي4 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص هندسة معماريةبكالوريوسالطائف20مهندس تنسيق مواقع5 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص هندسة اإللكترونياتبكالوريوسالطائف20مهندس اإللكترونيات6 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص قوى كهربائيةدبلومالطائف160كهربائي عام7 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص تبريد وتكييفدبلومالطائف80ميكانيكي تكييف مركزي8 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص ميكانيكادبلومالطائف50ميكانيكي مولدات ديزل9 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص ميكانيكا مع القدرة على صيانة المصاعددبلومالطائف40ميكانيكي مصاعد10 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص إلكترونياتدبلومالطائف20ميكانيكي أنظمة مكافحة حريق11 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص إنتاجدبلومالطائف20فني ميكانيكا هيدروليك12 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص بطبيعة العمل دبلومالطائف20فني كهرباء كهروميكانيكا13 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص تبريد وتكييفدبلومالطائف20ميكانيكي تكييف وتبريد14 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص ميكانيكا بنزيندبلومالطائف100ميكانيكي سيارات بنزين15 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص التقنيات الذكيةدبلومالطائف40فني اإللكترونيات األجهزة المكتبية16 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص كهرباءدبلومالطائف20فني صيانة آالت كهربائية17 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص ميكانيكا ديزلدبلومالطائف30مشغل محركات ديزل18 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص إلكترونيات صيانة و تحكم دبلومالطائف20فني الكترونيات أجهزة وتحكم19 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص سباكة دبلومالطائف20ميكانيكي معدات مسابح20 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص إلكترونياتدبلومالطائف20فني صيانة إنذار حريق21 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص بطبيعة العمل ومعرفة استخدام أجهزة إطفاء الحريقدبلومالطائف20فني إطفاء و إنقاذ22 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

شروط أخرى(بالتخصص المطلوب)عدد سنوات الخبرة التخصص
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ً وكتابةسنتين في مجال التخصص إتصاالتدبلومالطائف20فني تمديدات كيابل هاتف23 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص تقنية معماريةدبلومالطائف40رسام معماري24 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص إنتاج نباتيدبلومالطائف100فني زراعي25 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص رخصة نقل معدات ثقيلة+ إنتاج دبلومالطائف80مشغل معدات ثقيلة26 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ً وكتابةسنتين في مجال التخصص إنتاج نباتيدبلومالطائف20فني مكافحة حشرات27 ّل إيجاد اللغة الانجليزية تحدثا  يفض

ــــــسنتين في مجال التخصص سباكةدبلومالطائف100سباك 28

ــــــسنتين في مجال التخصص إنشاءاتدبلومالطائف50نجار29

ــــــسنتين في مجال التخصص إنشاءاتدبلومالطائف80حداد30

ــــــسنتين في مجال التخصص إنشاءاتدبلومالطائف50بناء31

ــــــسنتين في مجال التخصص إنشاءاتدبلومالطائف20مبلط32

ــــــسنتين في مجال التخصص إنشاءاتدبلومالطائف20مليس33

ــــــسنتين في مجال التخصص إنشاءاتدبلومالطائف60دهان34

ــــــسنتين في مجال التخصص إنشاءات معدنيةدبلومالطائف20مركب زجاج وااللمنيوم35

ــــــسنتين في مجال التخصص حالقةدبلومالطائف40حالق36

ــــــسنتين في مجال التخصص تنجيددبلومالطائف20منجد37

ــــــسنتين في مجال التخصص إنتاج طعامدبلومالطائف30حلواني38

ــــــسنتين في مجال التخصص إنتاج طعامدبلومالطائف100طاهي39

ــــــسنتين في مجال التخصص خدمة طعامدبلومالطائف150مقدم طعام40

ــــــسنتين في مجال التخصص ــــــثانوية عامةالطائف50عامل مغسلة41

ــــــسنتين في مجال التخصص ــــــثانوية عامةالطائف50عامل كواء42

ــــــسنتين في مجال التخصص خياطةدبلومالطائف20خياط 43
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نساءرجال
ال تقل عن سنةهندسة معماريبكالوريوسشرورة10منهدس معماري1

ال تقل عن سنةهندسة مدنيةبكالوريوسشرورة20مهندس مدني2

ال تقل عن سنةهندسة كهربائيةبكالوريوسشرورة30مهندس كهربائي3

ال تقل عن سنةهندسة ميكانيكيةبكالوريوسشرورة30مهندس ميكانيكي4

ال تقل عن سنةهندسة ميكانيكيةبكالوريوسشرورة10مهندس شبكات مياه5

ال تقل عن سنتينثانويةشرورة20مراقب إسكان6

ال تقل عن سنتينإدارة أعمالبكالوريوسشرورة40إداري7

ال تقل عن سنتينمحاسبة/إدارة ماليةبكالوريوسشرورة30محاسب8

ال تقل عن سنتينمحاسبةدبلوم كلية التقنيةشرورة20مدقق حسابات9

ال تقل عن سنتينإدارة مستودعاتدبلوم كلية التقنيةشرورة20أمين مستودع10

ال تقل عن سنتينمراقب مخزوندبلومشرورة10مراقب حركة المخزون11

ال تقل عن سنتينإدارة المشترياتدبلوم كلية التقنيةشرورة20مأمور مشتريات12

ال تقل عن سنتينثانوية عامةشرورة20قارئ عدادات13

اليشترط خبرةموارد بشريةثانوية عامةشرورة20مأمور أرشيف14

اليشترط خبرةموارد بشريةدبلوم سكرتاريةشرورة10سكرتير15

اليشترط خبرةموارد بشريةمترجم لغة انجليزيةشرورة10مترجم16

اليشترط خبرةرخصة عموميابتدائيشرورة20سائق نقل ثقيل17

اليشترط خبرةيقرا ويكتبشرورة20سائق عربة نفايات18

ال تقل عن سنتينكهربائي محطاتدبلومشرورة20كهربائي محطات19

ال تقل عن سنتينقوى كهربائيةدبلوم كلية التقنيةشرورة20كهربائي ضغط عالي20

ال تقل عن سنتينمولدات ديزلدبلوم كلية التقنيةشرورة20كهربائي مولدات ديزل22

التقل عن سنةكهربائي سياراتثانوية صناعيةشرورة20كهربائي سيارات بنزين23

ال تقل عن سنتينقوى كهربائيةدبلوم كلية التقنيةشرورة20كهربائي مضخات24

ال تقل عن سنتينتمديدات كهربائيةثانوية صناعيةشرورة40كهربائي تمديدات25

ال تقل عن سنتينميكانيكي انتاجدبلوم كلية التقنيةشرورة20ميكانيكي مضخات مياه26

 سنوات4ال تقل عن ميكانيكي انتاجدبلوم كلية التقنيةشرورة10ميكانيكي محطات التحلية27

 سنوات4ال تقل عن مشغل االالت النتاجثانوية صناعيةشرورة20مشغل محطة تحلية28

 سنوات4ال تقل عن مشغل االالت النتاجثانوية صناعيةشرورة40مشغل محطة صرف صحي29

 سنوات4ال تقل عن مشغل االالت النتاجثانوية صناعيةشرورة20مشغل محطة تنقية مياه30

التقل عن سنةمشغل االالت النتاجثانوية صناعيةشرورة40مشغل مضخات مياه31

ال تقل عن سنتينميكانيكا انتاجدبلوم كلية التقنيةشرورة20ميكانيكي مولدات الديزل32

ال تقل عن سنتينمحركات ومركبات بنزينثانوية صناعيةشرورة20ميكانيكي سيارات بنزين33

ال تقل عن سنتينمحركات ومركبات ديزلثانوية صناعيةشرورة10ميكانيكي عربات ديزل34

ال تقل عن سنتينميكانيكا معدات ثقيلةدبلومشرورة10ميكانيكي معدات ثقيلة35

ال تقل عن سنتيندبلومشرورة20ميكانيكي معدات مسابح36

ال تقل عن سنتيندبلومشرورة10ميكانيكي صيانة طفايات الحريق37

ال تقل عن سنتينثانوية صناعيةشرورة40مشغل محطة كهرباء38

 سنوات4ال تقل عن صيانة اآلالت المكتبيةثانوية صناعيةشرورة10فني اليكترونيات األجهزة المكتبية39

المجموع
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التقل عن سنةدبلومشرورة20فني صيانة شبكات الهاتف40

التقل عن سنةدبلومشرورة10مساح41

ال تقل عن سنتيندبلوم كلية التقنيةشرورة10رسام معماري42

ال تقل عن سنتينالزراعةبكالوريوسشرورة10فني زراعة43

ال تقل عن سنتيندعم فنيدبلوم كلية التقنيةشرورة10فني صيانة حاسب آلي44

ال تقل عن سنتينثانوية صناعيةشرورة40سباك45

ال تقل عن سنتينثانوية صناعيةشرورة40نجار46

ال تقل عن سنةثانوية صناعيةشرورة40حداد47

ال تقل عن سنتينثانوية عامةشرورة40بناء48

ال تقل عن سنةثانوية صناعيةشرورة30مبلط49

ال تقل عن سنةثانوية صناعيةشرورة20مليس50

ال تقل عن سنتينثانوية صناعيةشرورة40دهان51

ال تقل عن سنتيندبلومشرورة20حالق52

ال تقل عن سنةثانوية صناعيةشرورة20منجد53

اليشترط خبرةثانوية صناعيةشرورة10مصلح مفاتيح54

ال تقل عن سنتينثانوية صناعيةشرورة20سمكري ودهان55

ال تقل عن سنةالكفاءة المتوسطةشرورة20مصلح إطارات56

ال تقل عن سنةالكفاءة المتوسطةشرورة10سايس خيول57

ال تقل عن سنةالكفاءة المتوسطةشرورة20عامل مغسلة58

ال تقل عن سنتينخياطةثانوية صناعيةشرورة20خياط59

ال تقل عن سنتينحداد مسلحثانوية صناعيةشرورة20حداد مسلح60

ال تقل عن سنتينشبكاتدبلوم كلية التقنيةشرورة20فني شبكات حاسب آلي61

ال تقل عن سنتينادخال البياناتثانوية عامةشرورة40مدخل بيانات62

 سنوات4ال تقل عن امنالكفاءة المتوسطةشرورة40حارس أمن وسالمة63

اليشترط خبرةإبتدائيشرورة30عامل64

ال تقل عن سنتيندبلومشرورة20 مركب زجاج والمنيوم65

1410

نساءرجال
اليوجدسنةهندسة مدنيةبكالوريوسالخرج والسليل10مهندس مدني1

اليوجدسنةهندسة كهربائيةبكالوريوسالخرج والسليل10مهندس كهربائي2

اليوجدسنةهندسة ميكانيكيةبكالوريوسالخرج والسليل10مهندس ميكانيكي3

اليوجدسنةترجمة لغة انجليزيةبكالوريوسالخرج والسليل10مترجم4

اليوجدال يشترطالتقنية الميكانيكيةدبلوم كلية تقنيةالخرج والسليل10ميكانيكي مضخات مياه5

اليوجدال يشترطكهرباءالثانوية الصناعيةالخرج والسليل20كهربائي صناعي6

اليوجدال يشترطالتقنية الميكانيكيةدبلوم كلية تقنيةالخرج والسليل30مشغل محطة صرف صحي7

اليوجدال يشترطحدادالثانوية الصناعيةالخرج والسليل10حداد مسلح8

اليوجدال يشترطدهانالثانوية الصناعيةالخرج والسليل10دهان9

الخرج والسليل10خطاط ورسام10
برنامج إعدادي ال تقل مدته 

عن سنة بعد الكفاءة المتوسطة
اليوجدال يشترطخطاط ورسام

اليوجدال يشترطزجاج والمنيوممعهد مهنيالخرج والسليل20مركب زجاج والمنيوم11

اليوجدال يشترطلحاممعهد مهنيالخرج والسليل20لحام12

اليوجدال يشترطمنجدمعهد مهنيالخرج والسليل10منجد13

الخرج والسليل10حالق14
برنامج إعدادي ال تقل مدته 

عن سنة بعد الكفاءة المتوسطة
اليوجدال يشترطحالق
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عدد الوظائف
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عدد الوظائف

التخصصالمؤهالتمكان التعيين

شروط أخرى(بالتخصص المطلوب)عدد سنوات الخبرة التخصص

141االجمالي
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رخصة قيادة سارية المفعول ال يشترطالسائقين الكفاءة المتوسطة رخصة قيادة نقل متوسطالعيينة / الرياض 10سائق1

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 10سباك2 ال يشترطالسباكين  سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 50ميكانيكي تكييف وتبريد3 ال يشترطالتكييف وتبريد  سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 10مساعد مشرف صيانة أجهزة كهربائية 4 اجادة اللغة الالنجليزية 5اعمال الكهرباء وااللتكرونيات  سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 10ميكانيكي خراطة5 ال يشترطاعمال الميكانيكا  سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 10حداد6 ال يشترطاعمال الحدادة  سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 10لحام 7 ال يشترطاعمال الحام  سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 10كهربائي محطات8 ال يشترطالكهرباء  سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 10نجار9 ال يشترطاعمال النجارة  سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 10دهان10 ال يشترطاعمال الدهان  سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 10منجد11 ال يشترطاعمال التنجيد سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 10مركب زجاج12 ال يشترطاعمال الزجاج  سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 20كهربائي ضغط منخفض 13 ال يشترطالكهرباء  سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 10فني مصاعد14 ال يشترطالكهرباء  سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 20مشغل مضخات مياه15 ال يشترطاعمال الميكانيكا  سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 10كهربائي نقل طاقة16 ال يشترطالكهرباء  سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 10ميكانيكي مولدات الديزل 17 ال يشترطاعمال الميكانيكا  سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 10مشغل محطة صرف صحي18 ال يشترطاعمال الميكانيكا  سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 20كهربائي ضغط عالي19 ال يشترطالكهرباء  سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 10مساعد سباك20 ال يشترطاعمال السباكة  سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 20دهان مساعد21 ال يشترطاعمال الدهان  سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 10مركب عزل22 ال يشترطاعما ل البناء والعزل  سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

5اعمال الطهي والطبخ  سنوات بعد الكفاءة أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 50طاهي 23

ال يشترطاعمال الجزارة  سنوات بعد الكفاءة أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 10جزار24

2الخبازين واعداد الحلويات  سنوات بعد الكفاءة أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 10حلواني25

ال يشترطاعمال الخياطة  سنوات بعد الكفاءة أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 10خياط26

ال يشترطاعمال الحالقة  سنوات بعد الكفاءة أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 10حالق27

2السائقين الكفاءة المتوسطة رخصة قيادة عمومي العيينة / الرياض 40سائق عربة نظافة28

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 10مساعد كهربائي سيارات بنزين29 ال يشترطكهرباء سيارات  سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 10ميكانيكي سيارات بنزين30 ال يشترطميكانيا سيارات  سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

اجادة اللغة الالنجليزية 2المختبرات الفنية ومعالة المياة  (علمية )الدرجة الجامعية العيينة / الرياض 10مراقب فرع مياه الشرب 31

اجادة اللغة الالنجليزية 5المختبرات الفنية ومعالة المياة الدرجة الجامعية تخصص مختبارات كيميائية العيينة / الرياض 10مشرف شعبة المختبرات المركزي 32

اجادة اللغة الالنجليزية 8المهندسين الدرجة الجامعية هندسة مدنية  العيينة / الرياض 10مهندس مشرف المكتب الفني 33

هنية أو مايعدلها 3برنامج اليقل عن العيينة / الرياض 10ميكانيكي عربات ديزل34 ال يشترطميكانيكا سيارات  سنوات بعد الكفاءة أو الثانوية الم

490

نساءرجال
إتقان اللغة االنجليزية سنوات8أنظمة اإلنذاردبلوم كلية التقنيةبريدة10فني الكترونيات أنظمة إنذار1

إتقان اللغة االنجليزية سنوات8تكييف وتبريددبلوم كلية التقنيةبريدة10ميكانيكي تكييف مركزي2

- سنوات8نجارةالمعهد الثانوي الصناعيبريدة10نجار3

- سنوات8سباكةالمعهد الثانوي الصناعيبريدة20سباك4

- سنوات8دهانالمعهد الثانوي الصناعيبريدة20دهان5

70اإلجمالي

نساءرجال
ال يشترطزجاج وألمونيومبرنامج إعدادي ال يقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة أو الثانوية المهنيةجدة20مركب زجاج وألمونيوم1

ال يشترطسباكهبرنامج إعدادي ال يقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة أو الثانوية المهنيةجدة20سباك2

ال يشترطتبريد وتكييفدبلوم الكلية التقنية تخصص تبريد وتكييفجدة20ميكانيكي تبريد وتكييف3

ال يشترطنجارهبرنامج إعدادي ال يقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة أو الثانوية المهنيةجدة10نجار4

ال يشترطبناءال يقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة أو الثانوية المهنية (بناء  )برنامج إعدادي جدة10بناء5

ال يشترطمشغل معدات ثقيلةالثانوية العامة مع رخصة معدات ثقيلةجدة10مشغل معدات ثقيلة6

شروط أخرى(بالتخصص المطلوب)عدد سنوات الخبرة التخصص

وظيفة (18)إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمنطقة الغربية عدد اسم اإلدارة

وظائف (7)إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالقصيم عدد اسم اإلدارة

المسمى الوظيفيم
عدد الوظائف

المؤهالتمكان التعيين

مجموع الوظائف المطلوبة 

شروط أخرى(بالتخصص المطلوب)عدد سنوات الخبرة  المسمى الوظيفيم
عدد الوظائف

التخصصالمؤهالتمكان التعيين

49االجمالي

7االجمالي



ال يشترطفني زراعيالثانوية المهنية بطبيعة العملجدة20فني زراعي7

ال يشترطسائقالثانوية العامة مع رخصة نقل ثقيلجدة10سائق نقل ثقيل8

ال يشترطهندسة زراعيةبكالوريوس في الهندسة الزراعيةجدة10مهندس زراعي9

ال يشترطدهانال يقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة أو الثانوية المهنية (دهان  )برنامج إعدادي جدة10دهـان10

ال يشترطكهربائيدبلوم الكلية التقنية تخصص كهرباءجدة20فني كهربائي11

ال يشترطمبلطبرنامج إعدادي ال يقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة أو الثانوية المهنيةجدة10مبلط12

ال يشترطمليسبرنامج إعدادي ال يقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة أو الثانوية المهنيةجدة10مليس13

180

نساءرجال
التقل عن سنتينرخصة ثقيل= ثانوية عامة ثانوية عامةجازان30سائق نقل ثقيل1

جازان10كهربائي مولدات ديزل2
برنامج اعدادي اليقل عن سنتين بعد الثانوية في مجال التخصص   

التقل عن سنتينالقوى الكهربائية

التقل عن سنتينكهربائي سياراتثانوية صناعيةجازان10كهربائي سيارات بنـزين3

جازان10مشغل محطة تنقية مياه4
برنامج اعدادي اليقل عن سنتين بعد الثانوية في مجال التخصص   

التقل عن سنتين(إن وجد)برنامج اعدادي في تخصص تنقية المياه +ثانوية عامة 

جازان10ميكانيكي مولدات الديزل5
برنامج اعدادي اليقل عن سنتين بعد الثانوية في مجال التخصص   

التقل عن سنتينميكانيكي موالدات

جازان10ميكانيكي سيارات بنـزين6
برنامج اعدادي اليقل عن سنتين بعد الثانوية في مجال التخصص   

التقل عن سنتينميكانيكي سيارات

التقل عن سنتينميكانيكي عربات ديزلدبلوم كلية التقنية أو مايعادلهاجازان10ميكانيكي عربات ديـزل7

التقل عن سنتينااللكترونيات سمعية وبصريةثانوية صناعيةجازان10فني اليكترونيات بصرية وسمعية8

التقل عن سنتيننجارة عامةثانوية صناعيةجازان10نجار9

التقل عن سنة مع القدرة على العملبناء عامثانوية صناعيةجازان10بناء10

التقل عن سنتيندهان مبانيثانوية صناعيةجازان10دهان11

التقل عن سنتينتخصص انتاج نباتيدبلوم معاهد الزراعيةجازان30فني زراعي12

160

نساءرجال
4سنوات كهرباءثانوية صناعيةالمدينة المنورة10كهربائي عام1

4سنوات تمديدات صحية ثانوية صناعيةالمدينة المنورة30سباك2

4سنوات نجارهثانوية صناعيةالمدينة المنورة20نجار3

4سنوات حدادثانوية صناعيةالمدينة المنورة10حداد4

70

شروط أخرى(بالتخصص المطلوب)عدد سنوات الخبرة التخصص

المجموع

وظائف (7)إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمدينة المنورة عدد اسم اإلدارة

المجموع

وظيفة (16)إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بجازان عدد اسم اإلدارة

المسمى الوظيفيم
عدد الوظائف

المؤهالتمكان التعيين

16االجمالي

شروط أخرى(بالتخصص المطلوب)عدد سنوات الخبرة 

شروط أخرى(بالتخصص المطلوب)عدد سنوات الخبرة 

المجموع

وظائف (7)إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بنجران عدد اسم اإلدارة

المسمى الوظيفيم
عدد الوظائف

المؤهالتمكان التعيين

المسمى الوظيفيم
عدد الوظائف

التخصصالمؤهالتمكان التعيين

7االجمالي

18االجمالي

التخصص



نساءرجال
ال يشترطتبريد وتكييفدبلومنجران10ميكانيكي تبريد وتكييف1

لغة انجليزيةالتقل عن سنتينالياف بصريةدبلومنجران10فني الياف بصرية2

لغة انجليزيةالتقل عن سنتينرسم معماريدبلومنجران10رسام معماري3

لغة انجليزيةالتقل عن سنتيندعم فنيدبلومنجران10فني صيانة حاسب آلي4

التقل عن سنةسباكةثانوية صناعيةنجران10سباك5

التقل عن سنةدهانثانوية صناعيةنجران10دهان6

التقل عن سنةثانوية عامةنجران10مصلح مفاتيح7

70

شروط أخرى(بالتخصص المطلوب)عدد سنوات الخبرة 

المجموع

المسمى الوظيفيم
عدد الوظائف

المؤهالتمكان التعيين

7االجمالي

التخصص


