وزارة الحج والعمرة تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على شغل ( )44وظيفة للمر اقبين
تدعو وزارة الحج والعمرة املواطنين واملواطنات الحاصلين والحاصالت على الدرجات العلمية والتخصصات املناسبة لشغل
الوظائف املعلنة املشمولة بسلم رواتب املوظفين العام الراغبين في التقدم عليها من خالل موقع وزارة الحج والعمرة
www.careers.haj.gov.sa
وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف املشمولة بهذا اإلعالن ( )44وظيفة شاغرة (للجنسين) وهي موزعه على النحو التالي :

ً
أوال :مواعيد تقديم الطلبات:
رابط التقديم على
األنترنت
الجنس
www.careers.haj.gov.sa
للجنسين

املرتبة

املجموع

6

44

إيضاحات

الفترة الزمنية للتقديم
من

إلى

1443-04-02ه

1443-04-15هـ

فترة التقديم مستمرة ملدة
( 14يوم ) خالل الفترات الزمنية املحددة.

ً
ثانيا :آلية التقديم من قبل (املتقدمين/املتقدمات):
 .1الدخول على رابط التقديم  www.careers.haj.gov.saوإدخال البيانات املطلوبة ثم يتم الضغط على أيقونة التقديم على
اإلعالنات الوظيفية.
 .2تحديد الرغبة في الدخول لإلعالن من خالل التأشير في املربع املخصص لذلك في الطلب.
ً
ثالثا :الفئات املستهدفة باإلعالن والشروط والضوابط العامة :
 .1خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس وما يعادلها).
 .2جميع الوظائف املعلنة تتطلب شرط اجادة اللغات (األوزبكية –الباكستانية –األوردو – الصينية –الفارس ي –
الهوسة – املالي – التركي – واإلندونيسية)
ً
 .3جميع الوظائف املعلنة تتطلب مقابلة شخصية واختبار تحديد مستوى اللغة (تحدثا وكتابة) والترشيح النهائي يتم بعد
اجتيازها وفي حالة عدم اجتياز املقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.
 .4ان ترشيح املتقدمين مرتبط باملقرات التي تحددها الجهة وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب
ً
عليه استبعاد طلب (املتقدم/ــه) من اإلعالن نهائيا (وعليه/ها) التقدم لإلعالنات القادمة.
ً
رابعا :إيضاحات عــامــة:
 .1البيانات التي يتم إضافتها من قبل (املتقدم/ــه) على نموذج موقع توظيف وزارة الحج والعمرة مسئوليتها على (املتقدم/ــه)
ً
حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياسا بأصول مستنداتها الستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية
التوظيف.
 .2على كل (متقدم/ــه) قبل حفظ أي جزئية من مكونات الطلب مراجعته والتأكد من صحته.

ً
 .3استنادا الى القرار الوزاري رقم ( )179671بتاريخ 1442/09/28هـ املتضمن توجيه جميع الجهات العامة بأن يكون أداء
مهمات الوظائف عن طريق التعاقد بدوام كامل وهو العقد الذي يعمل بموجبه املتعاقد كامل ساعات العمل الرسمية
طوال أيام العمل ويتقاض ى األجر واملزايا املقررة للوظيفة التي يؤدي مهماتها.
 .4ستقوم وزارة الحج والعمرة بإعالن أسماء املرشحين واملرشحات عبر موقعها على شبكة االنترنت لذلك فإنها تؤكد على
ضرورة متابعة األسماء التي سيتم دعوتها من خالل بوابتها اإللكترونية.
ً
خامسا :الوظائف املعتمدة لإلعالن – للجنسين:
عدد الوظائف
املرتبة
م

الوظيفة

املقر

1

6

6

مراقب حج وعمرة

مكة املكرمة

2

6

28

مراقب خدمات

مكة املكرمة

4

6

6

مراقب حج وعمرة

املدينة املنورة

5

6

4

مراقب خدمات

املدينة املنورة

