أعالن موعد املقابالت الشخصية لسد احتياج عدد من الوحدات التدريبية لوظيفيت (طبيب مقمي) و(مساعد حصي) الرجالية
اشااارإ اا اعااالن سااد احتياااج عاادد ماان الوحاادات التدريبيااة لااوظيفيت (طبيااب مقاامي) و(مساااعد حصااي) الرجاليااة املعلنااة للف ا إ ماان 1442/8/11هااا وحااي ايااة 1442/8/16هااا نااود الفااادإ ابن ا مت حتديااد مواديااد
املقابةل الشخصية للمتقدمني اذلين تنطبق علهيم رشوط الاعالن ابجلدول أدانه مصطحبني معهم ملف حيتوي عىل:
 )1صور مع الصل من املؤهل العلمي والسجل الاكدميي.
 )2صور مع الصل من شهادإ اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
 )3صااور مااع الصاال ماان شااهادات حاااور ااورات التدريبيااة وجيااب أن تكااون بااداي ا و اي ااا بعااد احلصااول عااىل املؤهاالن وتكااون مصااد ة ماان اجلهااات الر يااة ذات العال ااة (التاادريب الهااؤ ابملؤسسااة أو وزارإ
ال بية والتعلمي أو وزارإ التعلمي العايل).
 )4صور مع الصل من اخلربات العملية موحض (مسمي الوظيفية واملهام اليت تزاولها) وجيب أن تكون مصد ة من ادارإ شؤون املوظفني أو املوارد البرشية ابجلهة.
 )5رضورإ ارفاق جسل التأمينات الاجامتدية للخربات الصادرإ من القطاع اخلاص.
 )6صورإ من الهوية الوطنية سارية املفعول.
 )7تعبئة منوذج طلب التوظيف ( -101ب ) لغري املوظفني دند احلاور للمقابةل.
 )8تعبئة منوذج طلب توظيف (  -101أ ) للموظفني دند احلاور للمقابةل
 )9تعبئة منوذج اخلدمات السابقة دند احلاور للمقابةل.
 )10احاار الواثئق الصلية للمطابقة مع املالحظة ابن أي متقدم مؤههل العلمي غري مطابق مع رشط الاعالن سوف يمت استبعاده من بل اللجنة الرئيس ية من مت مقابلت او يمت استبعاده من بل اللجنة الفردية بل املقابةل.

 )11التعاون مع املنظمني وتطبيق التباعد وعدم التجمع تطبيق ًا للتوجهيات الر ية هبذا الشأن ولتطبيق الجراءات الاح ازية ولسالمة اجليع.
 )12لن يسمح بدخول أي متقدم الايف اليوم واملوعد احملدد هل.
 )13لن يسمح بدخول أي متقدم ل حيمل أصل الهوية الوطنية.
 )14ل يسمح بدخول أي متقدم ل حيمل تطبيق تولكنا.

مسمى الوظيفة

طبيب مقمي
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املرحشني لدلخول للمقابةل
خاا معر خاا ااديج
سلطان مطلق دقيل البقمي
محمد يونس محمد املغرب
دبدهللا عؤ سامل ابدوض
فيصل فايز دبدهللا اجلهمي
حسن عؤ حسن ش يخ
انرص سعد محمد عؤ
معر محيدي عؤ العزني
هاين صاحل محمد ال بدوي
ماجد حمسن شرب الصناع
دبدهللا توفيق دبدهللا السعدون
مشعل دبدالكرمي دبدالرزاق الغامدي
دبدالرمحن فهد صاحل ااغيث
فيصل ماجد مبارك القحطاين
سلطان ابراهمي سعد ابوتيؤ
أمحد حسني أمحد العبديل
أسامة عؤ ابراهمي أل طالب
اسالم صاحل اكظم املرهون

التخصص

موعد وماكن املقابةل

املوعد :يوم الثنني (1442/8/23ها)
الساعة ( )9صباح ًا اا ( )12مسا ًء
الطب واجلراحة

املاكن :مبىن املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين الوا ع
عىل شارع معر بن اخلطاب
الدارإ العامة للسالمة املهنية ااور الرابع

مسمى الوظيفة

طبيب مقمي

املرشحني للدخول للمقابلة
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امحد صاحل اكظم املرهون
أسام خاا دبدالعزيز الفنتوخ
سعيد سعود سعيد الشهراين
ابراهمي دبدهللا محد اجلرب
احلارث خاا راشد احلسني
محمد دوض محمد القحطاين
خاا انرص للميع القحطاين
تريك سعد دوده اجلهين
سلطان دبدهللا سودان املطريي
منصور عادل محمدسامل رشجبي
دبدهللا خاا دبدهللا املرزويق
سعيد حسني سعيد الشهراين
بندر وليد برهان املريدبدهللا
محمد عؤ دبدهللا املفتاح
دبدالعزيز مساعد دبدالعزيز ااايل
سعد صاحل دبيد العزني
حسن سبيع محمد احلارث
ابراهمي محمد ابراهمي الغامدي

التخصص

موعد ومكان املقابلة

املوعد :يوم الثالاثء (1442/8/24ها)
الساعة ( )9صباح ًا اا ( )12مسا ًء
الطب واجلراحة

املاكن :مبىن املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين الوا ع
عىل شارع معر بن اخلطاب
الدارإ العامة للسالمة املهنية ااور الرابع

مسمى الوظيفة

طبيب مقمي

املرشحني للدخول للمقابلة
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دبدهللا دبدالرمحن محد ال دديلج
ميمث سعيد محمد حسني الزاير
فارس صاحل محمد ال ضاوي
معاذ سلامين محمد اجلربي
امحد س ياف دويض الرخميي
دبدهللا حسن حسن أل محود
حسام سعيد حيىي الزهراين
رأاكن وليد طالب عؤ مال
دبدالرمحن محمد حسني انرصي
رايم عؤ حامد الثبييت
محمد عؤ سعيد معري
ابراهمي دبدالرمحن عؤ احلبيب
هشام دبداحلكمي جواد أل امحد
عؤ حسني دبدهللا احلسن
فارس انفل انيه احلرب
دبدهللا محود سامل الغرب
محمد امحد محمد املهنا
حامت سايم أمحد احلرب

التخصص

موعد ومكان املقابلة

املوعد :يوم الاربعاء (1442/8/25ها)
الساعة ( )9صباح ًا اا ( )12مسا ًء
الطب واجلراحة

املاكن :مبىن املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين الوا ع
عىل شارع معر بن اخلطاب
الدارإ العامة للسالمة املهنية ااور الرابع

مسمى الوظيفة

مساعد حصي

املرشحني للدخول للمقابلة

1

وليد فاحل دقيل الشمري

2

محمد عليق سلامين الرشاري

3

سامل ظافر محمد ال رشاين

4

مونس منصور عؤ احلريري

5

تريك ربيع محمد الرشاري

6

فهد رطيان مطر احلازيم

7

مرتىض معران دبداللطيف املكين

8

دبدهللا فرحي دوده البحريان

9

دبدهللا سعيد برك املطريي

10

فارس محمد سالم العطوي

11

دبدهللا منايح دبدهللا الظفريي

التخصص

موعد ومكان املقابلة

املوعد :يوم امخليس (1442/8/26ها)
الساعة ( )9صباح ًا اا ( )12مسا ًء
متريض

املاكن :مبىن املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين الوا ع عىل
شارع معر بن اخلطاب
الدارإ العامة للسالمة املهنية ااور الرابع

