
ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك

وظائف األسبوع املتاحة 
للرجال والنساء 

لجميع املجاالت الوظيفية 
ريال 7000إىل تصلبرواتب
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

تعلن وزارة الدفاع عن فتح باب القبول و التسجيل
حتى اكتامل هـ بتخصصات متعددة 1441لوظائفها العسكرية للعام 

العدد
اضغط هنا

جها أعلنت جامعية بيشة عن فتح باب التسجيل بربام
هـ للطالب والطالبات 1441للدراسات العليا لعام 

اضغط هنا1441/6/21

ن توفر يعلن مستشفى امللك خالد التخصيص للعيون ع
حتى اكتامل وظائف شاغرة 

العدد
اضغط هنا

اغرة الهيئة العامة للطريان املدين تعلن عن وظائف ش
لديها بتخصصات مختلفة لحملة الثانوية العامة 

اضغط هنا2020/1/27

وظائف األسبوع املتاحة للرجال والنساء 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

الف 14000وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء براتب 
اضغط هنا2020/1/28ريال برشكة الخليج للتدريب والتعليم 

جاالت تقنية وظائف توفر رشكة الخليج للتدريب والتعليم مب
ريال 7000تعليمية إدارية للنساء والرجال براتب 

اضغط هنا1441/6/20

7000وظائف متنوعة لدى رشكة باسكن روبنز براتب 
ريال 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

يفة تعلن رشكة أبناء عبدالله الشويعر للمقاوالت وظ
ريال 6400شاغرة للنساء مبسمى محاسب براتب 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

وظائف األسبوع املتاحة للرجال والنساء 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

راتب مكتبة جرير تتيح فرص وظيفية مبجال املبيعات ب
حتى اكتامل ريال 5000

العدد
اضغط هنا

لعايل وظائف متوفر مبجال الفنادق بالتعاون مع املعهد ا
ريال وبراتب 3000للسياحة والضيافة مبكافأة شهرية 

ريال 5000يزيد 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

برواتب يااكستنسوظائف نسائية لحملة الثانوية برشكة 
ريال 4000تزيد 

اضغط هنا2020/2/19

اضغط هنا2020/2/16ريال 4000اتاحة رشكة هريف وظائف شاغرة براتب 

وظائف األسبوع املتاحة للرجال والنساء 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

ف جمعية اعامل للتنمية االرسية تعلن عن وجود وظائ
حتى اكتامل متاحة ملجاالت مختلفة 

العدد
اضغط هنا

عمل تعلن مجموعة النصبان عن وظائف شاغرة لديها لل
بوزارة الدفاع 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

تعلن رشكة برتومني عن توفر وظائف متاحة لديها
اضغط هنا2020/2/23

اضغط هنا2020/4/22طريان اديل يعلن عن وظائف شاغرة بعدة مدن 

وظائف األسبوع املتاحة للرجال والنساء 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

لجة وظائف صحية يعلن عنها مركز األمري سلطان ملعا
امراض وجراحة القلب بالقوات املسلحة 

وينتهي بعد 
أسبوع من 

تاريخه

اضغط هنا

املجالني فرص وظيفية مختلفة تعلن عنها رشكة موباييل ب
اإلداري والتقني 

اضغط هنا2020/1/28

ذلك فرص وظيفية تعلن عنها رشكة معادن السعودية و 
حتى اكتامل ببعض مدن اململكة وبتخصصات مختلفة 

العدد
اضغط هنا

تدريبي تفتح رشكة النهدي أبوابها للتسجيل بربامجها ال
النساء صيديل املستقبل املنتهي بالتوظيف للرجال و 

اضغط هنا2020/4/21

وظائف األسبوع املتاحة للرجال والنساء 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

نها وظائف نسائية متاحة بعدة مناطق اململكة تعلن ع
رشكة املتجر الوطني مبسميات وظيفية متنوعة 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

حتى اكتامل وظائف قيادية مبجلس الضامن الصحي التعاوين 
العدد

اضغط هنا

والنساء للمعاقني توفر وظائف للرجالايفانجمعية ايفان 
اضغط هنا2020/3/22بتخصصات متنوعة 

ظيف رشكة املراعي تعلن عن بدء استقبال طلبات التو 
مبعرض التوظيف املهني للرجال والنساء 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

وظائف األسبوع املتاحة للرجال والنساء 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

وذلك البنك العريب يوفر وظائف إدارية للرجال والنساء
بعدة مدن ومبسميات وظيفية مختلفة 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

فى برنامج تدريبي مبجال التمريض يعلن عنه مستش
امللك فيصل التخصيص مركز األبحاث 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

اتاحة تعلن رشكة سدافكو ملنتجات االلبان واألغذية عن
حتى اكتامل فرص وظيفية إدارية 

العدد
اضغط هنا

رشكة مراكز االتصال تعلن عن وجود وظائف شاغرة 
للجنسني 

اضغط هنا2020/2/20

وظائف األسبوع املتاحة للرجال والنساء 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

تقنية وظائف مبرشوع القدية مبجال الهندسة واإلدارة وال
بتخصصات مختلفة 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

إدارية أعلنت رشكة الحافالت الحديثة عن وظائف تقنية و 
وفنية ومبسميات مختلفة 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

ة العربيآيتوفر وظائف صحية وإدارية برشكة إيه إم 
حتى اكتامل السعودية املحددة 

العدد
اضغط هنا

حية أعلنت مستشفيات القوات املسلحة عن وظائف ص
مبسمى صيديل 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

وظائف األسبوع املتاحة للرجال والنساء 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

ال تعلن جامعة امللك سعود الصحية عن وظائف للرج
والنساء بتخصصات مختلفة 

اضغط هنا2020/2/7

هلية وظائف امنية أعلنت عنها رشكة الغاز والتصنيع األ 
لحملة الثانوية غازكو

 7ينتهي بعد 
أيام من 
تاريخه

اضغط هنا

ئة وظائف متاحة برشكة التأهيل واالحالل وذلك بالهي
حتى اكتامل امللكية لحملة الثانوية وما فوق 

العدد
اضغط هنا

يفي وظائف توفرها رشكة ايكيا بعدة مناطق مبسمى وظ
خدمة عمالء لحملة الثانوية

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

وظائف األسبوع املتاحة للرجال والنساء 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

 لحملة تعلن مدينة امللك فهد الطبية عن وظائف سائقني
الثانوية العامة 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

ة التجارية وظائف إدارية نسائية بتخصصات مختلفة بالغرف
الصناعية بالباحة 

اضغط هنا2020/2/20

اضغط هنا2020/3/20وظائف إدارية للجنسني برشكة املياه الوطنية 

ظائف جامعة امللك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن عن و 
باملجال الفني واإلداري 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

وظائف األسبوع املتاحة للرجال والنساء 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

اضغط هنا2020/2/19ية وظائف للجنسني تعلن عنها رشكة شاورما لألغذ

رشكة بوبا تعلن عن وجود وظائف شاغرة للرجال 
والنساء 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

رحلة اتاحة جامعة القصيم فرصة التسجيل بعدة برامج مل
الدكتوراة واملاجستري

اضغط هناهـ1441/6/12

دية وظائف للرجال والنساء تعلن عنها الهيئة السعو 
للمحاسبني القانونيني 

اضغط هنا2020/2/19

وظائف األسبوع املتاحة للرجال والنساء 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

اينالسيرب وظائف تقنية بوزارة املالية مبجال األمن 
للنساء والرجال 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

ظائف أعلنت رشكة زهران للصيانة والتشغيل عن وجود و 
شاغرة بتخصصات مختلفة بالهيئة امللكية 

 15ينتهي بعد 
يوم من 
تاريخه

اضغط هنا

ن وظائف صحية يعلن عنها مستشفى األمري محمد ب
عبدالعزيز مبسميات وظيفية مختلفة 

ملدة أسبوعني
من تاريخه

اضغط هنا

جال وظائف خالية برشكة الغنيم املحدودة توفرها للر 
والنساء 

اضغط هنا2020/2/19

وظائف األسبوع املتاحة للرجال والنساء 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك

http://ajel-sa.com/20825
http://ajel-sa.com/20784
http://ajel-sa.com/20781
http://ajel-sa.com/20828
https://twitter.com/ajel_sa_com
https://tasjil.co/m
https://www.snapchat.com/add/hlol-sa
https://t.me/sa_tawdef
https://tasjil.co/m
https://instagram.com/ajel_news.sa?igshid=ipe7u6bv9swo
https://ajel-sa.com/


الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

عن تعلن وزارة الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
وظائف شاغرة للرجال والنساء 

اضغط هنا2020/1/27

ة الجامعية موعد التقديم بربنامج التدريب التعاوين للمرحل
تعلن عنه أرامكو السعودية 

هنااضغط 1441/7/14

دية وظائف تقنية شاغرة بدوام جزيئ بالرشكة السعو 
واالستثامر التقني 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

يمية تعلن رشكة يب ايه إي سيستمز توفر وظائف تعل
شاغرة 

حتى اكتامل 
العدد

اضغط هنا

وظائف األسبوع املتاحة للرجال والنساء 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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الرابطاالنتهاءالجهةالعنوان 

توفر وظائف متاحة لدى رشكة الخطوط السعودية 
للتموين 

اضغط هنا2020/3/16

وظيفة شاغرة للنساء والرجال برشكات 439توفر 
متعددة وبتخصصات مختلفة 

حتى اكتامل 
العدد

هنااضغط 

وظائف األسبوع املتاحة للرجال والنساء 

أسأل الله التوفيق للجميع

ليصلك جديد الوظائف أنقر عىل ايقونات االشرتاك
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