
إعـــــــــــــــالن
فرص عمل رقم )70(

ملحق خاص تصدره

األربعاء - 19 يونيو ٢٠١٩م

ــن  ــن ع ــل للباحثي ــرص عم ــر ف ــتمرة لتوفي ــود المس ــار الجه ــي إط  ف

عمــل ، يســر وزارة القــوى العاملــة - وبالتنســيق مــع الهيئــة العامــة 
لســجل القــوى العاملــة- أن تعلــن عــن توافــر عــدد مــن الوظائــف 
تكــون  والشــركات، وســوف  المؤسســات  بعــض  لــدى  الشــاغرة 
ــطين  ــن النش ــرات للباحثي ــب خب ــي ال تتطل ــرص الت ــة للف األولوي
الذيــن لــم يســبق لهــم العمــل للتقــدم لشــغل هــذه الوظائــف، 
مــن خــالل الرســائل النصيــة القصيــرة،  وســوف يتــم االختيــار لدخول 
االختبــار التحريــري أو الشــفهي أو كليهمــا مــن بيــن المتقدميــن 
وفقــا  شــغلها  شــروط  والمســتوفين  عنهــا  المعلــن  للوظائــف 

ــة.  ــات المتبع ــغيل واآللي ــات التش ــي جه ــف ف ــتراطات الوظائ الش
ويوفــر النظــام للباحــث عــن عمــل العديــد مــن الخدمــات التــي 
تســاعده علــى اختيار الوظيفة التي تتناســب مع مؤهله الدراســي. 
فعلــى مــن يجــد فــي نفســه الرغبــة للتقــدم إلحــدى هــذه الفــرص 
ومســتوفيًا الشــروط المحــددة، التقــدم عبــر الرســائل النصيــة وفقًا 

لآلتي:
AJ رقم الفرصة # الرقم المدني

من اليسار إلى اليمين

وترســل إلــى الرقــم )80057(، وذلــك ابتــداًء مــن اليــوم )األربعــاء( 
الموافــق 2019/6/19م وحتــى يــوم )الثالثــاء( الموافــق 2019/6/25م 



جدول الوظائف

فرص عمل رقم )70(

2

رقم 
ذكر/اأنثىذكرالتخ�ص�صامل�ؤهلاملهنةا�صم املن�ص�أةالفر�صة

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

7950
�صركة اأفريدا لإدارة 

النف�ي�ت
مهند�ص الكرتوين 

ج�معيات�ص�لت
هند�صة 

الكرتوني�ت / 
ات�ص�لت

 حم�فظة م�صقط0011

7951
�صركة اأفريدا لإدارة 

النف�ي�ت
مهند�ص �صحة 
�صحه و�صالمة ج�معيو�صالمة مهنية

 حم�فظة م�صقط0011مهنية

7937
�صركة اأفريدا لإدارة 

حم�فظة 5005-دبل�م التعليم الع�م�ص�ئق ثقيلالنف�ي�ت
الداخلية

* اأن تك�ن لديه 
رخ�صة قي�دة ثقيلة

7940
�صركة اأفريدا لإدارة 

* اأن تك�ن لديه حم�فظة ظف�ر250025-دبل�م التعليم الع�م�ص�ئق ثقيلالنف�ي�ت
رخ�صة قي�دة ثقيلة

7942
�صركة اأفريدا لإدارة 

* اأن تك�ن لديه حم�فظة م�صقط190019-دبل�م التعليم الع�م�ص�ئق ثقيلالنف�ي�ت
رخ�صة قي�دة ثقيلة

7944
�صركة اأفريدا لإدارة 

* اأن تك�ن لديه حم�فظة م�صقط210021-دبل�م التعليم الع�م�ص�ئق خفيفالنف�ي�ت
رخ�صة قي�دة خفيفة

7945
�صركة اأفريدا لإدارة 

النف�ي�ت
مراقب حركة 

 حم�فظة م�صقط3003-دبل�م التعليم الع�م�صي�رات

جي�ل�جي�/ عل�م ج�معيجي�ل�جي ع�م �صركة بحر عم�ن 7946
حم�فظة م�صقط0033الر�ص

* األ يزيد العمر عن 
 30 �صنة

* الأول�ية حلديثي 
التخرج والتقدير 

الأعلى
 حم�فظة م�صقط0101حم��صبة/ م�ليةج�معيمدقق ح�ص�ب�ت�صركة الأفق7952
 حم�فظة م�صقط0011ت�صميم جرافيكج�معيم�صمم جرافيكي�صركة الأفق7954

* الأول�ية لذوي حم�فظة م�صقط0088اإدارةج�معيمدير ن�دي�صركة الأفق7948
اخلربة يف جم�ل العمل

 حم�فظة م�صقط002020تربية ري��صيةج�معيمدرب ري��صة�صركة الأفق7949

مروج جت�ري �صركة الأفق7947
 حم�فظة م�صقط002020_دبل�م التعليم الع�ممندوب مبيع�ت

7956
�صركة �صخ�ر 

 حم�فظة م�صندم1001هند�صة تعدينج�معيمهند�ص تعدينم�صندم

7958
�صركة احلل�ل 

حم�فظة 0011اإدارةدبل�م ف�ق الث�ن�يمدخل بي�ن�تالفنية النفطية
 الداخلية )نزوى(

7960
م�جد الفطيم 

حم�فظة 1001ت�صميم جرافيكدبل�م ف�ق الث�ن�يم�صمم جرافيكه�يربم�ركت
 الداخلية )نزوى(

7962
م�جد الفطيم 

حم�فظة 0011حم��صبة/ م�ليةدبل�م ف�ق الث�ن�يم�صرف �صرافنيه�يربم�ركت
 الداخلية )نزوى(



فرص عمل رقم )70(

3

رقم 
ذكر/اأنثىذكرالتخ�ص�صامل�ؤهلاملهنةا�صم املن�ص�أةالفر�صة

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

7919
م�صت�صفى خط 

حم�فظة �صم�ل 0055طب ع�مج�معيطبيب ع�ماحلي�ه 
الب�طنة

* اأن يك�ن ح��صاًل 
على رخ�صة مزاولة 
مهنة �ص�رية املفع�ل 

من وزارة ال�صحة

7921
م�صت�صفى خط 

ج�معي/ دبل�م ف�ق فني خمترباحلي�ه 
حم�فظة �صم�ل 0011خمتربات طبيةالث�ن�ي

 الب�طنة

7913
�صركة �ص�نكي� 

هند�صة ج�معيمهند�ص ميك�نيكيالعربية ال�صع�دية
حم�فظة �صم�ل 1001ميك�نيكية

 الب�طنة

7912
�صركة �ص�نكي� 

حم�فظة �صم�ل 2002كهرب�ءدبل�م ف�ق الث�ن�يم�صغل الآتالعربية ال�صع�دية
 الب�طنة

7916
�صركة به�ان 

هند�صة ج�معيمهند�ص ميك�نيكالهند�صية �ص م م
جميع اأفرع 2002ميك�نيكية

 ال�صركة

7917
�صركة به�ان 

جميع اأفرع 120012ميك�نيكدبل�م ف�ق الث�ن�يفني ميك�نيكالهند�صية �ص م م
 ال�صركة

7918
�صركة به�ان 

جميع اأفرع 340034كهرب�ءدبل�م ف�ق الث�ن�يفني كهرب�ئيالهند�صية �ص م م
 ال�صركة

7920
�صركة به�ان 

الهند�صية �ص م م
مركب متديدات 

جميع اأفرع 4004متديدات �صحيةدبل�م مهني�صحية
 ال�صركة

7922
�صركة به�ان 

جميع اأفرع 150015حل�م ان�بيبدبل�م مهنيبراد ان�بيبالهند�صية �ص م م
 ال�صركة

7923
�صركة به�ان 

الهند�صية �ص م م
ميك�نيك تكييف 

جميع اأفرع 250025تكييف وتربيددبل�م مهنيع�م
 ال�صركة

7897
ال�صركة العم�نية 

لنقل الكهرب�ء
مهند�ص ت�صغيل 

حم�فظة 1001كهرب�ءج�معيو�صي�نة
الداخلية

* الأول�ية لذوي 
اخلربة يف جم�ل العمل

7901
�صركة احت�د ال�صرح 

حم�فظة �صم�ل 0101هند�صة كيمي�ئيةدبل�م ف�ق الث�ن�يفني خمتربالع�ملية
 الب�طنة

7902
�صركة ال�صن 

حم�فظة �صم�ل 2002تربيد وتكييفدبل�م ف�ق الث�ن�يفني تربيداملتك�ملة
 الب�طنة

7903
�صركة التف�ق 

للم�ص�ريع الع�صرية
اإخ�ص�ئي م�ارد 

م�ارد الب�صرية/ ج�معيب�صرية
 حم�فظة م�صقط1001اإدارة

7885
�صركة دوجال�ص او 

هند�صة مدنية/ج�معيمهند�ص مدينات�ص اي �ص م م
حم�فظة ال��صطى 6006هند�صة اإن�ص�ءات

 )الدقم(

7884
�صركة �صخ�ر 

م�صندم
منفذ �صحة و�صالمة 

�صحة و�صالمة دبل�م ف�ق الث�ن�يمهنية
حم�فظة م�صندم 1001مهنية

)خ�صب(
* الأول�ية لأبن�ء 

املح�فظة

منفذ �صحة و�صالمة �صركة احل�صنني7883
�صحة و�صالمة دبل�م ف�ق الث�ن�يمهنية

حم�فظة م�صندم 1001مهنية
)خ�صب(

* الأول�ية لأبن�ء 
املح�فظة

7882
�صركة الأوىل 

الع�ملية للم�صروع�ت
منفذ �صحة و�صالمة 

�صحة و�صالمة دبل�م ف�ق الث�ن�يمهنية
حم�فظة م�صندم 1001مهنية

)خ�صب(
* الأول�ية لأبن�ء 

املح�فظة
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رقم 
ذكر/اأنثىذكرالتخ�ص�صامل�ؤهلاملهنةا�صم املن�ص�أةالفر�صة

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

7881
�صركة �ص�احي 
جن�ب ال�صرقية 

للتج�رة
حم�فظة جن�ب 0101�صيدلةدبل�م ف�ق الث�ن�يم�ص�عد �صيديل

ال�صرقية

* الأول�ية لأبن�ء 
 املح�فظة

* اأن تك�ن ح��صلة 
على رخ�صة مزاولة 

مهنة

7895
م�ص�ريع يعق�ب بن 

اإدارة/ اإدارة دبل�م ف�ق الث�ن�يك�تب عالق�ت ع�مةكرم التج�رية
* الأول�ية لأبن�ء حم�فظة الربميي1001اأعم�ل

املح�فظة

7904

�صركة املعمري 
لالإ�صترياد 

والت�صدير والتج�رة 
الع�مة

حم�فظة �صم�ل 0303حم��صبة/ م�ليةج�معيحم��صبة
 الب�طنة

7905

�صركة املعمري 
لالإ�صترياد 

والت�صدير والتج�رة 
الع�مة

اإدارة/ اإدارة ج�معياإداري
حم�فظة �صم�ل 0303اأعم�ل

 الب�طنة

7908

�صركة املعمري 
لالإ�صترياد 

والت�صدير والتج�رة 
الع�مة

حم�فظة �صم�ل 0303ت�ص�يق/ مبيع�تج�معيم�ظف ت�ص�يق
 الب�طنة

7911

�صركة املعمري 
لالإ�صترياد 

والت�صدير والتج�رة 
الع�مة

حم�فظة �صم�ل 0303تقنية معل�م�تدبل�م ف�ق الث�ن�يفني ح��صب اآيل
 الب�طنة

7914

�صركة املعمري 
لالإ�صترياد 

والت�صدير والتج�رة 
الع�مة

حم�فظة �صم�ل 0101-دبل�م التعليم الع�مم�ظف ا�صتقب�ل
 الب�طنة

7915
�صركة برادات 

مطرح 
مروج جت�ري 

حم�فظة �صم�ل 0202-دبل�م التعليم الع�مومندوب مبيع�ت
 الب�طنة

7910
�صركة الأحج�ر 

حم�فظة �صم�ل 1001-دبل�م التعليم الع�ممن�صق اإداريالف�صية
 الب�طنة

7909
�صركة الأحج�ر 

حم�فظة �صم�ل 1001-دبل�م التعليم الع�مح�ر�صالف�صية
 الب�طنة

7907
�صركة الأحج�ر 

حم�فظة �صم�ل 1001-دبل�م التعليم الع�ممندوبالف�صية
 الب�طنة

7906
�صركة �صح�ر 

العملية للفن�دق
م�ظف ح�ص�ب�ت 

حم�فظة �صم�ل 1001-دبل�م التعليم الع�موا�صتالم
 الب�طنة

7900
�صركة �صح�ر 

العملية للفن�دق
م�ظف حج�زات 

حم�فظة �صم�ل 1001-دبل�م التعليم الع�مفندقية
 الب�طنة

7899
جم�ن للمف�تيح 

اإدارة/ اإدارة دبل�م ف�ق الث�ن�يمن�صق اإداريالكهرب�ئية
حم�فظة �صم�ل 1001اأعم�ل

 الب�طنة
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رقم 
ذكر/اأنثىذكرالتخ�ص�صامل�ؤهلاملهنةا�صم املن�ص�أةالفر�صة

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

حم�فظة �صم�ل 140014-دبل�م التعليم الع�م�ص�ئقخمبز الك�ثر �ص م م7898
الب�طنة

* اأن تك�ن لديه 
رخ�صة قي�دة خفيفة

7896
م�صنع ال�صج�د 

حم��صبة/ م�لية/ ج�معيمندوب مبيع�تال�طني
حم�فظة �صم�ل 0022اإدارة اعم�ل

 الب�طنة

7894
�صركة و�صط 

اإدارة/ اإدارة دبل�م ف�ق الث�ن�يك�تب اإداريالرميلة الع�ملية
حم�فظة �صم�ل 0101اأعم�ل

 الب�طنة

7893
�صركة و�صط 

حم�فظة �صم�ل 0101حم��صبة/ م�ليةدبل�م ف�ق الث�ن�يحم��صبةالرميلة الع�ملية
 الب�طنة

7892
�صركة و�صط 

حم�فظة �صم�ل 0101حم��صبة/ م�ليةدبل�م ف�ق الث�ن�يم�ظف م�صرتي�تالرميلة الع�ملية
 الب�طنة

7891
�صركة و�صط 

هند�صة دبل�م ف�ق الث�ن�يميك�نيك �صي�نةالرميلة الع�ملية
حم�فظة �صم�ل 3003ميك�نيكية

 الب�طنة

7890
�صركة و�صط 

اإدارة/ اإدارة دبل�م ف�ق الث�ن�ياأمني خمزنالرميلة الع�ملية
حم�فظة �صم�ل 1001اأعم�ل

 الب�طنة

7889
�صركة و�صط 

�صحة و�صالمة دبل�م ف�ق الث�ن�يفني �صحة و�صالمةالرميلة الع�ملية
حم�فظة �صم�ل 1001مهنية

 الب�طنة

7888
�صركة و�صط 

حم�فظة �صم�ل 1001-دبل�م التعليم الع�مك�تب عالق�ت ع�مةالرميلة الع�ملية
 الب�طنة

7887
�صركة و�صط 

حم�فظة �صم�ل 4004-دبل�م التعليم الع�م�ص�ئق خفيفالرميلة الع�ملية
الب�طنة

* اأن تك�ن لديه 
رخ�صة قي�دة خفيفة

7886
م�صت�صفى عم�ن 

حم�فظة الظ�هرة 0011�صيدلةج�معي�صيديلاخلري م م �ص
)عربي(

* اأن يك�ن ح��صاًل 
على ترخي�ص مزاولة 

املهنة �ص�رية املفع�ل 
 من وزارة ال�صحة

* الأول�ية لأبن�ء 
املح�فظة

7924
م�صت�صفى بدر 

حم�فظة ظف�ر0011�صيدلةج�معي�صيديلال�صم�ء

* اأن يك�ن ح��صاًل 
على ترخي�ص ملزاولة 
املهنة �ص�رية املفع�ل 

 من وزارة ال�صحة
* الأول�ية لأبن�ء 

املح�فظة

7925
منتجع �ص�طئ 

�صاللة )منتجع 
هيلت�ن �صاللة(

ا�صتقب�ل ع�م 
اإدارة/ اإدارة دبل�م ف�ق الث�ن�يفندقي

حم�فظة ظف�ر0202اأعم�ل
* اإج�دة اللغة 

 الجنليزية
* اإج�دة ا�صتخدام 

احل��صب الآيل

7927
منتجع �ص�طئ 

�صاللة )منتجع 
هيلت�ن �صاللة(

ت�ص�يق/ مبيع�ت/ دبل�م ف�ق الث�ن�يمن�صق مبيع�ت
حم�فظة ظف�ر0101حم��صبه/ م�لية

* اإج�دة اللغة 
 الجنليزية

* اإج�دة ا�صتخدام 
احل��صب الآيل
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رقم 
ذكر/اأنثىذكرالتخ�ص�صامل�ؤهلاملهنةا�صم املن�ص�أةالفر�صة

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

7929
منتجع �ص�طئ 

�صاللة )منتجع 
هيلت�ن �صاللة(

م�صغل مق��صم 
حم�فظة ظف�ر1001-دبل�م التعليم الع�مالكرتوين

* اإج�دة اللغة 
 االجنليزية

* اإج�دة ا�صتخدام 
احل��صب االآيل

7931
منتجع �ص�طئ 

�صاللة )منتجع 
هيلت�ن �صاللة(

حم�فظة ظف�ر1001-دبل�م التعليم الع�ماأمني خمزن
* اإج�دة اللغة 

 االجنليزية
* اإج�دة ا�صتخدام 

احل��صب االآيل

7935
�صركة ج�ل 

للخدم�ت الهند�صية
كهرب�ئي متديدات 

ح�صب م�اقع 7007كهرب�ءدبل�م مهنيكهرب�ئية
 ال�صركة

7939
كلية عم�ن لطب 

االأ�صن�ن
م�ص�عد طبيب 

 حم�فظة م�صقط0101متري�صج�معياأ�صن�ن

7941
كلية عم�ن لطب 

االأ�صن�ن
مهند�ص اأجهزة 

 حم�فظة م�صقط0011معدات طبيةج�معيطبية 

7943
كلية عم�ن لطب 

 حم�فظة م�صقط0011طب اال�صن�نج�معيحم��صر طب اأ�صن�ناالأ�صن�ن

7953
فندق رويل ت�ليب 

دبل�م ف�ق الث�ن�يمن�صق م�ارد ب�صريةم�صقط
اإدارة/ اإدارة 

اأعم�ل/ م�ارد 
ب�صرية

 حم�فظة م�صقط1001

7955
فندق رويل ت�ليب 

 حم�فظة م�صقط0011حم��صبة / م�ليةدبل�م ف�ق الث�ن�يمدقق ح�ص�ب�تم�صقط

7957
فندق رويل ت�ليب 

م�صقط
حم�صل ف�اتري 

 حم�فظة م�صقط1001-دبل�م التعليم الع�مودي�ن

7959
فندق رويل ت�ليب 

 حم�فظة م�صقط1001-دبل�م التعليم الع�مك�تب ا�صتالم ب�ص�ئعم�صقط

7961
فندق رويل ت�ليب 

 حم�فظة م�صقط1001-دبل�م التعليم الع�ماأمني خمزنم�صقط

7965
فندق رويل ت�ليب 

م�صقط
كهرب�ئي اآالت 

 حم�فظة م�صقط1001كهرب�ءدبل�م ف�ق الث�ن�يكهرب�ئية

7967
فندق رويل ت�ليب 

م�صقط
ميك�نيكي �صي�نة 

 حم�فظة م�صقط1001ميك�نيكدبل�م ف�ق الث�ن�يميك�نيكية

7969
فندق رويل ت�ليب 

ج�معي / دبل�م ف�ق مدير مبيع�تم�صقط
* االأول�ية لذوي حم�فظة م�صقط1001ت�ص�يق / مبيع�تالث�ن�ي

اخلربة يف جم�ل العمل

7972
فندق رويل ت�ليب 

ت�ص�يق / مبيع�ت دبل�م ف�ق الث�ن�يمن�صق ت�ص�يقم�صقط
 حم�فظة م�صقط0101/ اإدارة

7974
فندق رويل ت�ليب 

م�صقط
م�صرف نظم 

معل�م�ت
ج�معي / دبل�م ف�ق 

الث�ن�ي
تقنية معل�م�ت/ 

* االأول�ية لذوي حم�فظة م�صقط1001نظم معل�م�ت
اخلربة يف جم�ل العمل

7975
فندق رويل ت�ليب 

م�صقط
ك�تب ا�صتقب�ل 

فندقي
دبل�م ف�ق الث�ن�ي/ 

 حم�فظة م�صقط0077اإدارة �صي�حةدبل�م التعليم الع�م

7976
فندق رويل ت�ليب 

* اأن تك�ن لديه حم�فظة م�صقط1001-دبل�م التعليم الع�م�ص�ئق عم�م مركب�تم�صقط
رخ�صة قي�دة خفيفة

7977
فندق رويل ت�ليب 

 حم�فظة م�صقط0055اإدارة �صي�حةدبل�م ف�ق الث�ن�يط�هي طع�مم�صقط
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رقم 
ذكر/اأنثىذكرالتخ�ص�صامل�ؤهلاملهنةا�صم املن�ص�أةالفر�صة

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

7978
فندق رويل ت�ليب 

 حم�فظة م�صقط0011-دبل�م التعليم الع�م�ص�نع حل�ي�ت ع�مم�صقط

7926
فندق رويل ت�ليب 

م�صقط
م�صرف خدم�ت 

 حم�فظة م�صقط1001-دبل�م التعليم الع�متنظيف

7928
فندق رويل ت�ليب 

دبل�م ف�ق الث�ن�ي/ ن�دل طع�م م�صقط
 حم�فظة م�صقط0044اإدارة �صي�حةدبل�م التعليم الع�م

7930
فندق رويل ت�ليب 

* الأول�ية لذوي حم�فظة م�صقط1001اإدارة �صي�حةدبل�م ف�ق الث�ن�يمدير مطعمم�صقط
اخلربة يف جم�ل العمل

7932
فندق رويل ت�ليب 

* الأول�ية لذوي حم�فظة م�صقط1001اإدارة �صي�حةدبل�م ف�ق الث�ن�يم�صرف رئي�صم�صقط
اخلربة يف جم�ل العمل

7933
فندق رويل ت�ليب 

* الأول�ية لذوي حم�فظة م�صقط1001نظم معل�م�تدبل�م ف�ق الث�ن�يمدير اأمنم�صقط
اخلربة يف جم�ل العمل

7934
فندق رويل ت�ليب 

 حم�فظة م�صقط6006-دبل�م التعليم الع�مح�ر�ص اأمنم�صقط

7936
فندق رويل ت�ليب 

 حم�فظة م�صقط1001الكرتوني�تدبل�م ف�ق الث�ن�يفني الكرتوينم�صقط

7938
فندق رويل ت�ليب 

ج�معي / دبل�م ف�ق مدرب ري��صيم�صقط
* الأول�ية لذوي حم�فظة م�صقط1001تربية ري��صيةالث�ن�ي

اخلربة يف جم�ل العمل

7963
الت�صنيم للم�ص�ريع 

هند�صة مدنية/دبل�م ف�ق الث�ن�يمراقب اأبنيةاملحدودة 
حم�فظة 0033هند�صة اإن�ص�ءات

 الداخلية )نزوى(

7964
الت�صنيم للم�ص�ريع 

حم�فظة 2002اإدارةدبل�م ف�ق الث�ن�يك�تب اإدارياملحدودة 
 الداخلية )نزوى(

7966
الت�صنيم للم�ص�ريع 

حم�فظة 2002-دبل�م التعليم الع�ممركب متديداتاملحدودة 
الداخلية )نزوى(

* اأن يك�ن ح��صاَل 
على دورة تدريبية يف 

نف�ص املج�ل

7968
الت�صنيم للم�ص�ريع 

حم�فظة 7007-دبل�م التعليم الع�مميك�نيكي تكييفاملحدودة 
الداخلية )نزوى(

* اأن يك�ن ح��صاَل 
على دورة تدريبية يف 

نف�ص املج�ل

7970
الت�صنيم للم�ص�ريع 

حم�فظة 2002-دبل�م التعليم الع�مميك�نيكي تربيداملحدودة 
الداخلية )نزوى(

* اأن يك�ن ح��صاَل 
على دورة تدريبية يف 

نف�ص املج�ل

7971
الت�صنيم للم�ص�ريع 

حم�فظة 4004-دبل�م التعليم الع�مكهرب�ئي متديداتاملحدودة 
الداخلية )نزوى(

* اأن يك�ن ح��صاَل 
على دورة تدريبية يف 

نف�ص املج�ل

7973
الت�صنيم للم�ص�ريع 

حم�فظة 3003-دبل�م التعليم الع�مجن�راملحدودة 
الداخلية )نزوى(

* اأن يك�ن ح��صاَل 
على دورة تدريبية يف 

نف�ص املج�ل



كمــا يســر الهيئــة العامــة لســجل القــوى العاملــة أن تقــدم مــع اإلعــان عــددًا مــن الخدمــات التــي تهــم 
الباحــث عــن عمــل:

جدول الخدمات للتقدم للوظائف الشاغرة عبر الرسائل النصية القصيرة

الخدمةالرقموصف الخدمةت

رقم الفرصة # الرقم المدني ٨٠٠٥٧AJطلب التقدم للوظيفة١

رقم الفرصة # الرقم المدني ٨٠٠٥٧XJإللغاء الطلب٢

الرقم المدني ٨٠٠٥٧LJلاستفسار عن الوظائف التي تتناسب مع الرقم المدني للمتقدم٣

الرقم المدني ٨٠٠٥٧QJلاستفسار عن الوظيفة المتقدم لها الباحث عن عمل٤

الرقم المدني ٨٠٠٥٧Pلاستفسار عن البيانات األساسية٥

الرقم المدني ٨٠٠٥٧Eلاستفسار عن البيانات الخاصة بالمؤهل التعليمي والتخصص٦

مثــال توضيحــي: إجــراء الخطــوات التاليــة إرســال رســالة نصيــة علــى الرقــم )٨٠٠٥٧( )P مســافة الرقــم 
المدنــي فــي حالــة التأكــد مــن بياناتــه الشــخصية( ورمــز )E مســافة الرقــم المدنــي وذلــك للتأكــد مــن 

مؤهاتــه(.

لمزيــد مــن االستفســار يرجــى االتصــال بمركــز اتصــاالت الهيئــة العامــة لســجل القــوى العاملــة علــى 
ــم )٨٠٠٧٧٥٧٥(. الرق

واهلل تعالى ولي التوفيق،،،

طلب التقدم للوظيفة

رمز
الفرصة

من اليسار إلى اليمينمن اليسار إلى اليمين

الرقم
المدني

الرقم
المدني

مسافة

لالستفسار عن البيانات األساسية للمسجل

#**************** ****AJ P 
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