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 رابط التقديم  اإلعالن الوظيفي

 net/24144-https://new.24 للجمارك العامة الهيئة توفرها شاغرة وظائف

 18.. عبدالعزيز الملك جامعة لدى شاغرة وظائف

 هـ8441 لعام الصحية الالئحة على وظيفة
24.net/24132-https://new 

 net/24012-https://new.24 المسلحة للقوات الطبية الخدمات توفرها شاغرة وظائف

 net/24069-https://new.24 السعودي العربي النقد مؤسسة لدى شاغرة وظائف

 للتوظيف الشرقية غرفة مركز يوفرها شاغرة وظائف

 بالمملكة مدن بعدة الخاص بالقطاع
24.net/24048-https://new 

 net/24202-https://new.24 الجامعي عبدالله الملك مستشفى توفرها شاغرة وظائف

 net/24044-https://new.24 والذكاء البيانات هيئة لدى شاغرة وظائف

.. للتوظيف الشرقية غرفة مركز يوفرها شاغرة وظائف

 مدن بعدة الخاص بالقطاع للجنسين وظيفة 81
24.net/24111-https://new 

 net/24009-https://new.24 المدني للطيران العامة الهيئة توفرها شاغرة وظائف

 net/24032-https://new.24 التعاوني الصحي الضمان مجلس لدى شاغرة وظائف

 net/24014-https://new.24 التعليم تطوير شركة لدى شاغرة وظائف

 لحديثي السعودية االتصاالت شركة لدى شاغرة وظائف

 الخبرة وذوي
24.net/24135-https://new 

 net/24252-https://new.24 للكهرباء السعودية الشركة لدى شاغرة وظائف

 تصل برواتب.. جميل رزق شركة لدى شاغرة وظائف

 ريال00777

24.net/24256-https://new 

 

 الوظائف ألهم( وظيفة 33 عدد) الوظائف ملخص

 ريال 10477 إلى تصل رواتب(..طاقات) عبر المتاحة
24.net/24533-https://new 

 حلول شركة لدى شاغرة وظائف

 األولى
24.net/24024-https://new 

 لحملة للتجزئة بنده شركة توفرها شاغرة وظائف

 فوق فما العامة الثانوية
24.net/24091-https://new 

 net/24078-https://new.24 األهلية والتصنيع الغاز شركة لدى شاغرة وظائف

 net/24112-https://new.24 الراجحي تكافل شركة يوفرها شاغرة وظائف

 5 في توفر أبوت مختبرات شركة لدى شاغرة وظائف

 بالمملكة مدن
24.net/24130-https://new 

https://new-24.net/24144
https://new-24.net/24144
https://new-24.net/24132
https://new-24.net/24132
https://new-24.net/24012
https://new-24.net/24012
https://new-24.net/24069
https://new-24.net/24069
https://new-24.net/24048
https://new-24.net/24048
https://new-24.net/24202
https://new-24.net/24202
https://new-24.net/24044
https://new-24.net/24044
https://new-24.net/24111
https://new-24.net/24111
https://new-24.net/24009
https://new-24.net/24009
https://new-24.net/24032
https://new-24.net/24032
https://new-24.net/24014
https://new-24.net/24014
https://new-24.net/24135
https://new-24.net/24135
https://new-24.net/24252
https://new-24.net/24252
https://new-24.net/24256
https://new-24.net/24256
https://new-24.net/24533
https://new-24.net/24533
https://new-24.net/24024
https://new-24.net/24024
https://new-24.net/24091
https://new-24.net/24091
https://new-24.net/24078
https://new-24.net/24078
https://new-24.net/24112
https://new-24.net/24112
https://new-24.net/24130
https://new-24.net/24130


 

 

 

 

 الدورات التدريبة والدبلومات

 net/24126-https://new.24 العقاري للتقييم قيم شركة لدى شاغرة وظائف

 net/24050-https://new.24 العربية بوبا شركة لدى شاغرة وظائف

 net/24028-https://new.24 بفروعها لألغذية شاورمر شركة لدى شاغرة وظائف

 وشركاه حسين الحاج شركة توفرها شاغرة وظائف

 المحدودة
24.net/24076-https://new 

 net/24007-https://new.24 الدولية الشايع مجموعة لدى شاغرة وظائف

 للمحاسبين السعودية الهيئة توفرها شاغرة وظائف

 القانونيين
24.net/24142-https://new 

 التركي مجموعة شركة لدى شاغرة أمن حراس وظائف

 الثانوية لحملة.. القابضة
24.net/24136-https://new 

 الكفاح بشركة فوث فما الكفاءة لحملة شاغرة وظائف

 وظيفة 11.. القابضة
24.net/24031-https://new 

 net/24116-https://new.24 مدن بعدة أديداس شركة لدى شاغرة وظائف

 رابط التقديم اإلعالن التدريبي 
 نيوم برنامج في التقديم بدء تعلن نيوم شركة

 بالتوظيف المنتهي لالبتعاث
24.net/24119-https://new 

 
 في التسجيل فتح تعلن خالد الملك جامعة

 (الرسوم مدفوعة) التطبيقية الدبلومات
24.net/24026-https://new 

 التسجيل باب تفتح للطيران العالمية التقنية الكلية
 المسارين في بالتوظيف المنتهي للتدريب

 (المدني)و( العسكري)

24.net/24223-https://new 

 باب فتح موعد تعلن وينبع للجبيل الملكية الهيئة
 هـ8441 الثاني للفصل الموّحد القبول

24.net/24042-https://new 

 توفر االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة
 (بُعد عن) مجانية تدريبية دورات

24.net/24039-https://new 

المؤسسة العامة للتدريب التقني تعلن مواعيد 
 هـ8441التسجيل للفصل الثاني للعام التدريبي 

24.net/24677-https://new 
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 نتائج القبول 

 

 االخباراهم 

 

 

 أسماء المقبولين عنوان الجهه
 المرشحين أسماء تعلن الرياض منطقة أمانة

 والمتقدمات المتقدمين من مبدئيًا
24.net/24541-https://new 

 فتح تعلن والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة
 التعاوني التدريب برنامج في القبول

24.net/24120-https://new 

 ومتقدمة متقدم( 07) تدعو البشرية الموارد
 اإلجراءات الستكمال الصحية الوظائف على

24.net/24263-https://new 

 التفاصيل خباري العنوان اال
 بشكل التقاعدي معاشك لحساب بسيطه خطوات

 فوري
24.net/24064-https://new 

 التفاصيل..  «صلة رؤية» منصة تطلق السجون
 !! هنا

24.net/24174-https://new 

 المنشأة مفّوض حساب تسجيل خطوات هي ما
 !! هنا التفاصيل..  ؟«سابر» في

24.net/24171-https://new 

 حماية.. » فاتورتي؟ تطبيق مزايا هي ما
 !! توضح «المستهلك

24.net/24162-https://new 

 الهوية بطاقة صورة تغيير شروط هي ما
 !! هنا التفاصيل..  الوطنية؟

24.net/24157-https://new 

..  الجمركية الرسوم فئات تعديل على الموافقة
 !! هنا التفاصيل

24.net/24147-https://new 

 ال.. كورونا بـ لإلصابة تشير خفيفة أعراض
 تتجاهلها

24.net/24067-https://new 

 العبوات على الموجودة األرقام تعني ماذا
 توضح «والدواء الغذاء.. »البالستيكية؟

24.net/24016-https://new 
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