خدمة التسجيل على الوظائف الشاغرة
وصف الخدمة
مراحل طلب الخدمة

وصف الخدمة
هي خــدمة مقدمة للباحثني عن عمل
للتسجيل على الوظائف الشاغرة بالوحدات
احلــكومية املعــلن عنها عن طريق وزارة
اخلدمة املدنية.

رموز توضيحية
الوثائق
واملستندات
املطلوبة

االستمارات
املطلوبة

موفر
اخلدمة

مدة
تقدمي
اخلدمة

1

مراحل طلب الخدمة

2

1

على الباحث عن عمل تسجيل بياناته
باهليئة العامة لسجل القوى العاملة
والتأكد من أن بياناته حمدثة ودقيقة.

2

متابعة إعالنات الشواغر حسب الفترات
املحددة علما بأن الوزارة تقوم بإرسال
إشعارات للمشتركني يف خدمة الرسائل
النصية القصرية.

3

عند إصدار إعالن الشواغر الوظيفية
على الراغـب بش ــغل إحـ ــدى الوظ ـ ــائف
واملستويف لشروط شغلها إرسال رسالة
نصية قصرية متضمنة:
ط و مسافة رقم القوى العاملة#رقم
الوظيفة وإرساهلا على الرقم 90226
أو التسـ ـ ــجيل عبـ ـ ـ ــر مـ ـ ــوقـ ـ ــع ال ـ ـ ــوزارة
اإللكتروين خالل الفترة املحددة.

ال يوجد

ال يوجد

ستصل رسالة نصية تبني سبب
عدم االستيفاء خمتومة برقم هاتف
للتواصل مع املختصني وإنشاء بالغ
حلل اإلشكالية أو احلضور شخصيا
لقسم استفسارات التوظيف بوزارة
اخلدمة املدنية.

يف حال عدم
استيفاء املتقدم
للشروط

4
فترة
التسجيل
على
اإلعالن
أسبوعني

يف حال استيفاء
املتقدم للشروط

ستصل رسالة نصية تفيد بقبول طلبه
مبدئيا

5

إللغاء الطلب على املتقدم إرسال رسالة نصية
قصرية متضمنة:
غ و مسافة رقم القوى العاملة#رقم الوظيفة
وسيتم ارسال رسالة تؤكد إلغاء طلبه عندها
ميكنه التقدم على أي وظيفة أخرى

6

يف حال رغبة املتقدم معرفة هل اجتاز مرحلة
الفرز أو ملعرفة موعد اختباره أو مقابلته
عليه ارسال رسالة تتضمن:
م أ مسافة رقم القوى العاملة#رقم الوظيفة
أو :م و مسافة رقم القوى العاملة#رقم
الوظيفة
أو عن طريق الدخول ملوقع الوزارة اإللكتروين
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4

توقيع من قبل املسؤول

ال يتطلب

رسوم اخلدمة

 50بيسة لكل رسالة نصية يرسلها املتقدم يتم خصمها من رصيد
غري املشتركني يف خدمة الرسائل النصية القصرية.
وعلى الراغبني باالشتراك يف خدمة الرسائل النصية القصرية
(اشعار اإلعالنات) يتم خصم ريال عن كل  6أشهر ولتجديد
اخلدمة يتم خصم نفس املبلغ.

الشروط الواجب مراعاهتا عند تقدمي
اخلدمة

أن يكون املتقدم مسجال يف سجل القوى العاملة ومستوفيا لشروط
شغل الوظيفة حسب اإلعالن الذي مت نشره.

األقسام واجلهات اليت تشترك يف تقدمي
اخلدمة

دائرة االحتياجات الوظيفية  -دائرة االختيار  -دائرة تقنية
املعلومات  -قسم استفسارات التوظيف مبكتب مدير عام التوظيف

الفئة املستهدفة

الباحثني عن عمل

قنوات تقدمي الشكوى أو التظلم
للباحثني عن عمل

يف حال وجود شكوى لدى املتقدم لشغل إحدى الوظائف الشاغرة
ميكنه اإلتصال على أحد األرقام التالية:
24689628
24689627
24689707
24689797
24689786
24685457
اثناء فترة الدوام الرمسي من  8:00صباحا إىل  2:00ظهرا
أو احلضور شخصيا إىل قسم استفسارات التوظيف بالوزارة.

مراجعة املخرجات

ميكن للمتقدم معرفة إحصائية املتقدمني لشغل الوظيفة من
خالل موقع الوزارة اإللكتروين.
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