
            المملكة العربية السعودية 

               وزارة الدفاع 

اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة 

التوظيف -        إدارة شئون الموظفين 

هـ1439 لعام 2صيدلي  المطلوب طرحها لالعالن  لشهر / بيان بوظائف طبيب مقيم 

مالحظات المقرالجنسالتخصصالرقمالوظيفةت

الرياضذكرطب اسرة ومجتمع57طبيب مقيم1

الرياضذكرصحة البيئة214طبيب مقيم2

الرياضذكرعلم االوبئة161طبيب مقيم3

الخرجذكرطب طؤاري162طبيب مقيم4

الخرجذكرتخدير266طبيب مقيم5

الخرجذكرتخدير366طبيب مقيم6

الخرجذكرطب اسرة ومجتمع528طبيب مقيم7

الخرجانثىطب اسرة ومجتمع475طبيب مقيم8

الطائفذكرطب تأهيل471طبيب مقيم9

الطائفانثىطب نفسي598طبيب مقيم10

الطائفانثىطب اسرة ومجتمع454طبيب مقيم11

الطائفذكرطب اسنان499طبيب مقيم اسنان12

الطائفذكرتخدير339طبيب مقيم13

الطائفذكرعناية مركزة349طبيب مقيم14

الطائفذكرمسالك بوليه360طبيب مقيم15

الطائفانثىنساء و والدة253طبيب مقيم16

ابهاذكرطب طؤاري154طبيب مقيم17

ابهاذكرعناية مركزة249طبيب مقيم18

خميس  مشيطذكرتخدير456طبيب مقيم19

خميس  مشيطانثىطب اسنان404طبيب مقيم اسنان20

خميس مشيطذكرطب طؤاري29طبيب مقيم21

خميس مشيطانثىنساء و والدة5طبيب مقيم22

خميس مشيطانثىنساء و والدة6طبيب مقيم23

خميس مشيطانثىنساء و والدة461طبيب مقيم24

خميس مشيطانثىنساء و والدة380طبيب مقيم25

الخرجذكرطب اطفال600طبيب مقيم26

الخرجذكرطب اسنان387طبيب مقيم اسنان27

الخرجذكرطب اسرة ومجتمع270طبيب مقيم28

الخرجذكرباطنه399طبيب مقيم29

الخرجانثىطب اطفال403طبيب مقيم30

حفر الباطنذكرطب وقائي115طبيب مقيم31

حفر الباطنذكرطب نفسي593طبيب مقيم32

حفر الباطنذكرعظام 612طبيب مقيم33

حفر الباطنذكرباطنه640طبيب مقيم34

بريدهذكرتخدير483طبيب مقيم35

بريدهذكرطب اسنان625طبيب مقيم اسنان36

بريدهانثىطب اطفال639طبيب مقيم37

بريدة انثىطب اسنان548طبيب مقيم اسنان38

الهداذكرشيخوخة/ طب اسرة 497طبيب مقيم39

الطائفذكرطب طؤاري132طبيب مقيم40

الطائفانثىطب اسرة ومجتمع128طبيب مقيم41

جازانذكرطب طؤاري546طبيب مقيم42

جازانانثىطب اسرة ومجتمع659طبيب مقيم43

جازانذكرجراحة عامة532طبيب مقيم44

جازانانثىنساء و والدة620طبيب مقيم45

جازانانثىطب نفسي621طبيب مقيم46
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شرورةذكرتخدير425طبيب مقيم47

شرورةذكرطب طؤاري430طبيب مقيم48

شرورةذكرعناية مركزة437طبيب مقيم49

شرورةذكرجراحة عامة656طبيب مقيم50

شرورةذكرطب عظام635طبيب مقيم51

شرورهذكرطب اسنان428طبيب مقيم اسنان52

شرورهذكرجراحة عظام272طبيب مقيم53

شرورهانثىطب اسنان429طبيب مقيم اسنان54

شرورهذكرتخدير657طبيب مقيم55

نجرانذكرجلدية377طبيب مقيم56

نجرانذكرعظام 654طبيب مقيم57

نجرانذكرجراحة عامة655طبيب مقيم58

نجرانانثىطب اطفال508طبيب مقيم59

نجرانذكرجراحة عامة379طبيب مقيم60

وادى الدواسرذكرتخدير623طبيب مقيم61

وادى الدواسرذكرعظام 632طبيب مقيم62

وادي الدواسرانثىنساء و والدة481طبيب مقيم63

وادي الدواسرانثىنساء و والدة547طبيب مقيم64

وادي الدواسرانثىطب اسرة ومجتمع512طبيب مقيم65

تبوكذكرطب نفسي595طبيب مقيم66

تبوكذكرطب طؤاري52طبيب مقيم67

تبوكذكرمخ واعصاب98طبيب مقيم68

تبوكانثىطب نفسي138طبيب مقيم69

تبوكذكراشعه190طبيب مقيم70

تبوكذكرمختبرات علم االنسجة222طبيب مقيم71

تبوكذكرجراحة اوعية دموية224طبيب مقيم72

تبوكذكرطب اسنان225طبيب مقيم اسنان73

تبوكذكرجراحة مخ واعصاب281طبيب مقيم74

تبوكذكرطب طؤاري372طبيب مقيم75

تبوكذكرطب اسرة ومجتمع389طبيب مقيم76

تبوكانثىنساء و والدة376طبيب مقيم77

خميس مشيطذكرطب طؤاري431طبيب مقيم78

خميس مشيطذكرطب طؤاري433طبيب مقيم79

الخرجذكرطب طؤاري448طبيب مقيم80

الخرجذكرطب طؤاري449طبيب مقيم81

الخرجذكرتخدير507طبيب مقيم82

الخرجذكرتخدير544طبيب مقيم83

حقلذكرطب اسرة ومجتمع329طبيب مقيم84

حفر الباطنذكرطب اسرة ومجتمع144طبيب مقيم85

حفر الباطنذكرطب اسرة ومجتمع441طبيب مقيم86

حفر الباطنانثىطب اسرة ومجتمع440طبيب مقيم87

الجبيلانثىطب اطفال75طبيب مقيم88

الطائفذكرطب اسرة ومجتمع336طبيب مقيم89

حفر الباطنانثىطب اسنان169طبيب مقيم اسنان90

حفر الباطنذكرطب اسنان62طبيب مقيم اسنان91

الدوادميذكرطب اسرة ومجتمع237طبيب مقيم92
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الدوادميذكرطب اسرة ومجتمع238طبيب مقيم93

الرياضذكرصيدلة 15صيدلي94

الرياضذكرصيدلة 97صيدلي95

الرياضذكرصيدلة 44صيدلي96

الرياضذكرصيدلة 70صيدلي97

الرياضذكرصيدلة 124صيدلي98

الرياضذكرصيدلة 3صيدلي99

الرياضذكرصيدلة 64صيدلي100

الرياضذكرصيدلة 96صيدلي101

الرياضذكرصيدلة 99صيدلي102

الرياضذكرصيدلة 116صيدلي103

الرياضذكرصيدلة 134صيدلي104

الرياضذكرصيدلة 49صيدلي105

الطائفذكرصيدلة 115صيدلي106

الظهرانذكرصيدلة 98صيدلي107

الطائفانثىصيدلة 103صيدلي108

المدينة المنورةانثىصيدلة 131صيدلي109

الجبيل ذكرصيدلة 14صيدلي110

الجبيل ذكرصيدلة 135صيدلي111

خميس مشيطذكرصيدلة 122صيدلي112

الخرجانثىصيدلة 117صيدلي113

حفر الباطنانثىصيدلة 2صيدلي114

حفر الباطنذكرصيدلة 29صيدلي115

حفر الباطنذكرصيدلة 100صيدلي116

الظهرانذكرصيدلة 126صيدلي117

بريدةانثىصيدلة 110صيدلي118

بريدةانثىصيدلة 120صيدلي119

بريدةذكرصيدلة 129صيدلي120

بريدةذكرصيدلة 133صيدلي121

شرورةذكرصيدلة 12صيدلي122

الدوادميذكرصيدلة 93صيدلي123

شرورةانثىصيدلة 108صيدلي124

نجرانانثىصيدلة 136صيدلي125

نجرانذكرصيدلة 144صيدلي126

وادي الدواسرانثىصيدلة 109صيدلي127

وادي الدواسرانثىصيدلة 119صيدلي128

وادي الدواسرذكرصيدلة 143صيدلي129

تبوكانثىصيدلة 65صيدلي130

تبوكانثىصيدلة 5صيدلي131

تبوكانثىصيدلة 40صيدلي132

الخرجذكرصيدلة 88صيدلي133


