مواعيد املقابالت الشخصية للمتقدمات على مسابقة رقم  370لعام 1440هـ (بنات)
إشارة إىل إعالن املسابقة رقم ( )370خالل الفرتة 1440/10/13 – 08هـ بشأن رغبة املؤسسة يف سد احتياج عدد من الوحدات
التدريبية لقطاع البنات يف عدد من التخصصات التدريبية على الوظائف الشاغرة وبعد استقبال الطلبات وفرزها فقد مت حتديد مواعيد
حضور االختبار احملوسب واملقابلة الشخصية ،ابتداء من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحىت الساعة الثانية عشر ظهراً من اتريخ
 1440/11/04إىل 1440/11/15هـ حسب املوعد احملدد أمام أسم كل متقدمة واليت ميكن االطالع عليها من خالل الدخول
على الرابط املوضح أبسفل اإلعالن ،علماً أبن مقر املقابالت الشخصية واالختبار ابلكلية التقنية للبنات ابلرايض حبي صالح الدين
شارع عبدالرمحن القصييب.
رابط موقع املقابالت الشخصية https://goo.gl/maps/FKjqyVrLo862
وعلى مجيع املرشحات حلضور االختبار واملقابلة احضار املستندات التالية:
.1

إشعار التقدمي ( الطلب االلكرتوين) على املسابقة رقم ( )370وميكن طباعته من الرابط
https://serv.tvtc.gov.sa/app/njobs/selectcomp.aspx

.2

.3
.4
.5

.6

تعبئة النماذج التالية:
 منوذج طلب التوظيف ( 101ب) لغري املوظفني( .لتحميل النموذج اضغط هنا) منوذج املعلومات عن اخلدمات السابقة( .لتحميل النموذج اضغط هنا) منوذج بياانت املوظف الشخصية  +صورة من رقم احلساب البنكي اآليبان( .لتحميل النموذج اضغط هنا).صورة من املؤهالت املطلوبة لشغل الوظيفة مع إحضار األصل للمطابقة والتصديق( .كمثال :ماجستري  +بكالوريوس  +دبلوم).
صورة من السجل األكادميي مع إحضار األصل للمطابقة والتصديق.
صورة من معادلة الشهادة (للشهادات من خارج اململكة فقط) وال يكفي مشهد تقدمي طلب املعادلة للوزارة أو قرار ابتعاث
خلرجيي برانمج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث إلعداد املدربني التقنيني.
صور من شهادات الدورات التدريبية وجيب أن يكون اترخيها بعد اتريخ احلصول على املؤهل املطلوب لشغل الوظيفة ،وتكون
مصدقة من اجلهات الرمسية ذات العالقة( .التدريب األهلي ابملؤسسة أو وزارة الرتبية والتعليم أو وزارة التعليم العايل) ،مع إحضار
األصل للمطابقة والتصديق.

.7

.8

.9

صورة من اخلربات العملية موضح هبا (مسمي الوظيفة واملهام اليت تزاوهلا مع حتديد اتريخ بداية وهناية اخلربة) وجيب أن تكون
مصدقة من إدارة شؤون املوظفني أو املوارد البشرية يف اجلهة مع إرفاق سجل التأمينات االجتماعية للخربات الصادرة من القطاع
اخلاص ،وحتتسب اخلربات بعد املؤهل املطلوب لشغل الوظيفة فقط.
صورة من شهادة اختبار التوفل او ما يعادهلا للمتقدمات على الوظائف اليت تتطلب ذلك على ان ال يتجاوز اترخيها مدة تزيد
عن سنتني.
صورة من اهلوية الوطنية سارية املفعول مع األصل للمطابقة والتصديق.

مالحظات مهمة جلميع املتقدمات:
.1
.2

.3

.4
.5

.6
.7

سيتم استبعاد املتقدمة من اجراء املقابلة الشخصية ومن املسابقة يف حال عدم اجتياز االختبار.
أمهية انطباق شروط شغل الوظيفة على املتقدمة مع مؤهالت املرشح من انحية (املؤهل ،مسمى التخصص ،التقدير ،اخلربة،
الدرجة احملدد الختبار التوفل او ما يعادهلا ،أال يكون يشغل وظيفة حكومية) وسيتم استبعاد كل من حيضر لالختبار واملقابلة ممن
مل حتقق مجيع الشروط املعلنة للوظيفة املتقدم عليها او عدم احضار مجيع املستندات املطلوبة.
(( لالطالع على الشروط عرب الرابط التايل )) https://serv.tvtc.gov.sa/app/njobs/selectcomp.aspx :
سيتم استبعاد املتقدمات احلاصالت على مؤهالت عن طريق االنتساب او انتظام جزئي او التعليم عن بعد من دخول االختبار
او املقابلة الشخصية.
احضار وثيقة التخرج وقت احلضور للمقابلة شرط أساسي إلكمال اجراءات التقدمي ،وال تكفي إفادة التخرج.
حضور االختبار واملقابلة الشخصية ال يعين انطباق شروط شغل الوظيفة على املتقدمة ،حيث سيتم تدقيق وفحص مجيع البياانت
من قبل اللجنة الرئيسية.
لن يتم استقبال أي مرشحة حتضر يف غري املوعد احملددة يف اإلعالن.
ال يسمح بدخول غري املتقدمة إىل مقر املسابقة الوظيفية التدريبية.

ملزيد من املعلومات آمل التواصل عرب الربيد اإللكرتوينMF-JOBS@tvtc.gov.sa :
اضغط لالطالع على أمساء املرشحات حلضور االختبار واملقابلة الشخصية

