
إعـــــــــــــــالن
فرص عمل رقم )46(

ملحق خاص تصدره

األربعاء - 19 ديسمبر ٢٠١٨م

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 
ــف  ــن الوظائ ــدد م ــر ع ــن تواف ــن ع ــة- أن تعل ــوى العامل ــجل الق لس
الشــاغرة لــدى بعــض المؤسســات والشــركات، وســوف تكــون 
األولويــة للفــرص التــي ال تتطلــب خبــرات للباحثيــن النشــطين 
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 

الشــتراطات الوظائــف فــي جهــات التشــغيل واآلليــات المتبعــة. 
ويوفــر النظــام للباحــث عــن عمــل العديــد مــن الخدمــات التــي 
تســاعده علــى اختيــار الوظيفة التي تتناســب مع مؤهله الدراســي. 
فعلــى مــن يجــد فــي نفســه الرغبــة للتقــدم إلحــدى هــذه الفــرص 
ومســتوفيًا للشــروط 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 2018/12/19م وحتــى يــوم اإلثنيــن الموافــق  2018/12/24م 



جدول الوظائف

فرص عمل رقم )46(

2

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

5149
امل�ؤ�ص�صة الع�مة 

للمن�طق 
ال�صن�عية 

مهند�ص 
1001هند�صة مدنيةج�معيمدين

حم�فظة جن�ب 
ال�صرقية )منطقة 

�ص�ر ال�صن�عية (

 - اإج�دة ا�صتخدام  برن�مج  الأوت�ك�د
- يف�صل  من لديه  معرفة ب�أ�صتخدام برن�مج 

Premevira وبرن�مج Revit 
 - اإج�دة اللغة الإجنليزية

- اإج�دة ا�صتخدام احل��صب الآيل

5150
امل�ؤ�ص�صة الع�مة 

للمن�طق 
ال�صن�عية 

ك�تب 
ح�ص�ب�ت

دبل�م ف�ق 
الث�ن�ي

م�لية/ 
1001حم��صبة

حم�فظة ظف�ر 
)منطقة  ري�ص�ت 

ال�صن�عية (
 - اإج�دة اللغة الإجنليزية

- اإج�دة ا�صتخدام احل��صب الآيل

5151
امل�ؤ�ص�صة الع�مة 

للمن�طق 
ال�صن�عية 

فني ح��صب 
اآيل

دبل�م ف�ق 
1001تقنية معل�م�تالث�ن�ي

حم�فظة الربميي 
)منطقة الربميي  

ال�صن�عية (

- الأول�ية لذوي اخلربة ل تقل عن ) �صنتني ( 
 يف جم�ل العمل.

 - اإج�دة اللغة الإجنليزية
- اإج�دة ا�صتخدام احل��صب الآيل

5152
امل�ؤ�ص�صة الع�مة 

للمن�طق 
ال�صن�عية 

فني اإدارة 
من�ص�آت

دبل�م ف�ق 
الث�ن�ي

اإدارة من�ص�آت / 
هند�صة مدنية 

/ ت�صغيل 
و�صي�نة

0011
حم�فظة م�صقط 
)واحة املعرفة 

م�صقط (

- الأول�ية لذوي اخلربة )3( �صن�ات يف 
 جم�ل العمل.

- القدرة على التع�مل مع ط�لبي ومزودي 
 اخلدمة واإجراءات ال�صي�نة.

 - القدرة يف التع�مل مع نظ�م الأوت�ك�د.
 - اإج�دة اللغة الإجنليزية

- اإج�دة ا�صتخدام احل��صب الآيل

5153
امل�ؤ�ص�صة الع�مة 

للمن�طق 
ال�صن�عية 

دبل�م ف�ق من�صق
0011اإدارة الأعم�لالث�ن�ي

حم�فظة م�صقط 
)واحة املعرفة 

م�صقط (

- الأول�ية لذوي اخلربة ل تقل عن )3 
 �صن�ات ( يف جم�ل العمل.

- الدراية ب�أعم�ل التن�صيق واملت�بعة ك�فة 
 واأعداد التق�رير وحم��صر اأجتم�ع�ت

 - اإج�دة اللغة الإجنليزية
- اإج�دة ا�صتخدام احل��صب الآيل

5154
امل�ؤ�ص�صة الع�مة 

للمن�طق 
ال�صن�عية 

اخ�ص�ئي 
م�لية / ج�معيتدقيق

حم�فظة م�صقط 0033حم��صبة
)املكتب الرئي�صي (

 - الأول�ية لذوي اخلربة )�صنتني ( يف جم�ل العمل.
- المل�م بجميع املعل�م�ت عن اأوامر ال�صرف، 

والف�اتري، و�صندات القب�ص، والت�ص�ي�ت يف 
 دفرت الي�مية الع�مة ب�حل�ص�ب�ت املختلفة.

- المل�م مبط�بقة اأر�صدة وجم�ميع احل�ص�ب�ت 
املختلفة ب�لأر�صدة واملج�ميع املدّونة بدفرت 

 الي�مية الع�مة. 
- المل�م ب�لتق�رير امل�لية واملح��صبية بجميع 

 اأن�اعه�.
- اخلروج يف مهم�ت عمل داخل وخ�رج 

 حم�فظة م�صقط.
 - اإج�دة اللغة الإجنليزية

- 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

5155
امل�ؤ�ص�صة الع�مة 

للمن�طق 
ال�صن�عية 

اأخ�ص�ئي 
حت�صيل 
وايرادات

م�لية / ج�معي
حم�فظة م�صقط 1001حم��صبة

)املكتب الرئي�صي (

- االأول�ية لذوي اخلربة ال تقل عن 
 )3 �صن�ات ( يف جم�ل العمل.

 - اإج�دة اللغة االإجنليزية
- اإج�دة ا�صتخدام احل��صب االآيل

5156
امل�ؤ�ص�صة الع�مة 

للمن�طق 
ال�صن�عية 

اأخ�ص�ئي 
م�لية / ج�معيخزينة

حم�فظة م�صقط 1001حم��صبة
)املكتب الرئي�صي (

- االأول�ية لذوي اخلربة ال تقل عن
   )3 �صن�ات ( يف جم�ل العمل.

 - اإج�دة اللغة االإجنليزية
- اإج�دة ا�صتخدام احل��صب االآيل

5157
امل�ؤ�ص�صة الع�مة 

للمن�طق 
ال�صن�عية 

اأخ�ص�ئي 
م�لية / ج�معيعق�د

حم�فظة م�صقط 1001حم��صبة
)املكتب الرئي�صي (

- االأول�ية لذوي اخلربة ال تقل عن  
 )3 �صن�ات ( يف جم�ل العمل.

 - اإج�دة اللغة االإجنليزية
- اإج�دة ا�صتخدام احل��صب االآيل

5158
امل�ؤ�ص�صة الع�مة 

للمن�طق 
ال�صن�عية 

اأخ�ص�ئي 
�ص�ؤون 
اإدارية

ج�معي
م�لية / 

حم��صبة / 
االإدارة

حم�فظة م�صقط 1001
)املكتب الرئي�صي (

- االأول�ية لذوي اخلربة العملية يف جم�ل 
الت�أمني مبج�الته املختلفة )ت�أمني املركب�ت/ 

الت�أمني ال�صحي / الت�أمني على احلي�ة / 
 الت�أمني على االأ�ص�ل / الت�أمني �صد الغري .

- اإج�دة التع�مل مع مزودي اخلدمة / 
التحليل الفني / اإبرام العق�د واالتف�قي�ت / 

 التف�و�ص والتح�صيل.
 - اإج�دة اللغة االإجنليزية

- اإج�دة ا�صتخدام احل��صب االآيل

�صركة كهرب�ء 5143
 حم�فظة م�صقط 0011حم��صبةج�معيحم��صب ع�م املن�طق الريفية

�صركة كهرب�ء 5144
املن�طق الريفية

مهند�ص 
كهرب�ئي  

ع�م
ط�قة ج�معي

 حم�فظة م�صقط 0022كهرب�ئية

�صركة كهرب�ء 5145
املن�طق الريفية

مهند�ص 
كهرب�ئي  

ع�م
ط�قة ج�معي

 حم�فظة م�صندم 0033كهرب�ئية

�صركة كهرب�ء 5146
املن�طق الريفية

مهند�ص 
كهرب�ئي  

ع�م
ط�قة ج�معي

 حم�فظة ال��صطى  0033كهرب�ئية

�صركة كهرب�ء 5147
املن�طق الريفية

مهند�ص 
 حم�فظة ال��صطى  0011هند�صة مدنية ج�معيمعم�ري

�صركة كهرب�ء 5148
املن�طق الريفية

مهند�ص 
 حم�فظة ال��صطى  0011م�ص�ح اأرا�صيج�معيم�ص�حة
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فرص عمل رقم )46(
رقم 

ذكر/اأنثىذكرالتخ�ص�صامل�ؤهلاملهنةا�صم املن�ص�أةالفر�صة
مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

5139

اينك� للهند�صة 
والت�صنيع 
والتج�رة 

واملق�والت املدنية

ك�تب اداري 
ع�م

ج�معي / 
دبل�م ف�ق 

الث�ن�ي
اإدارة اعم�ل/ 
حم�فظة �صم�ل 0202م�ارد ب�صرية

 الب�طنة

5140

اينك� للهند�صة 
والت�صنيع 
والتج�رة 

واملق�والت املدنية

مهند�ص 
ميك�نيكي

ج�معي / 
دبل�م ف�ق 

الث�ن�ي
هند�صة 

حم�فظة �صم�ل 5005ميك�نيكية
 الب�طنة

5141

اينك� للهند�صة 
والت�صنيع 
والتج�رة 

واملق�والت املدنية
اأمني خمزن

ج�معي / 
دبل�م ف�ق 

الث�ن�ي
حم�فظة �صم�ل 4004اإدارة

 الب�طنة

�صركة احلل�ل 5160
اخلر�ص�نية

مراقب 
حم�فظة ال��صطى 1001هند�صة مدنيةج�معيج�دة

 )الدقم (

�صركة احلل�ل 5161
اخلر�ص�نية

مهند�ص 
حم�فظة ال��صطى 1001هند�صة تعدينج�معيمع�دن

 )الدقم (

�صركة احلل�ل 5162
اخلر�ص�نية

م�صمم 
خلط�ت 

خر�ص�نيه  
هند�صة ج�معي

حم�فظة ال��صطى 1001كيمي�ئية
 )الدقم (

�صركة احلل�ل 5163
دبل�م ف�ق حم�صل دي�ناخلر�ص�نية

الث�ن�ي
م�لية / 
حم�فظة ال��صطى 1001حم��صبة

 )الدقم (

�صركة احلل�ل 5164
اخلر�ص�نية

م�صغل 
خر�ص�نه 

ج�هزة
دبل�م ف�ق 

حم�فظة ال��صطى 2002ميك�نيكالث�ن�ي
 )الدقم (

5142
�ص . ت .ف 

. اأ امل�ص�همة 
لالإن�ص�ءات 

دبل�م التعليم م�صغل حف�ر
 حم�فظة م�صندم 1001_الع�م

5159
ال�صركة ال�طنية 
املتحدة للهند�صة 
واملق�والت �ص.م.م

منفذ �صحة 
و�صالمة 

مهنية
دبل�م ف�ق 

الث�ن�ي
�صحة و�صالمة 

حم�فظة الظ�هرة 1001مهنية
 )عربي(

العريق للمعدات 5182
�ص.م.م 

اخت�ص��صي 
ج�معيمبيع�ت 

 اإدارة اأعم�ل 
/ ت�ص�يق / 

مبيع�ت 
 حم�فظة م�صقط1001

العريق للمعدات 5183
�ص.م.م 

مروج جت�ري 
مندوب 
مبيع�ت 

دبل�م ف�ق 
الث�ن�ي

 اإدارة اعم�ل 
/ ت�ص�يق / 

مبيع�ت 
 حم�فظة م�صقط2002

النبع للبنية 5185
التحتية 

مهند�ص 
ج�معيمدين ابنية 

هند�صة مدنية 
/ هند�صة 
اإن�ص�ءات 

 حم�فظة م�صقط1001
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رقم 

ذكر/اأنثىذكرالتخ�ص�صامل�ؤهلاملهنةا�صم املن�ص�أةالفر�صة
مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

النبع للبنية 5187
التحتية 

كهرب�ئي 
متديدات 
كهرب�ئية 

ع�م 
خريجي الكلية املهنية فقط حم�فظة م�صقط1001كهرب�ءدبل�م مهني

النبع للبنية 5189
التحتية 

فني ميك�نيك� 
/ �صي�نة 

ع�مة
دبل�م ف�ق 

الث�ن�ي
هند�صة 

 حم�فظة م�صقط1001ميك�نيكية 

5191
�صركة النبع 

للتم�ين والأع��صة 
واخلدم�ت �ص.م.م

م�صرف 
خدم�ت 
طع�م  

دبل�م التعليم 
 اأن يقبل العمل بجميع اأفرع ال�صركةجميع اأفرع ال�صركة 1001_الع�م 

5192
�صركة النبع 

للتم�ين والأع��صة 
واخلدم�ت �ص.م.م

م�صرف 
خدم�ت 
معدات 
»معدات 
الغ�صيل« 

دبل�م التعليم 
 حم�فظة م�صقط1001_الع�م 

5193
�صركة النبع 

للتم�ين والأع��صة 
واخلدم�ت �ص.م.م

دبل�م ف�ق حم�صل دي�ن
الث�ن�ي 

م�لية  / 
حم��صبة / 

اقت�ص�د 
1001

حم�فظة م�صقط 
/ حم�فظة �صم�ل 
الب�طنة )�صح�ر(

 

5194
�صركة النبع 

للتم�ين والأع��صة 
واخلدم�ت �ص.م.م

اخت�ص��صي 
ت�ص�يق  

دبل�م ف�ق 
الث�ن�ي / 

مهني 
 حم�فظة م�صقط1001ت�ص�يق 

�صركة النبع 5167
للخدم�ت �ص.م.م

مروج جت�ري 
مندوب 
مبيع�ت

 حم�فظة م�صقط3003ت�ص�يق ج�معي

�صركة النبع 5168
للخدم�ت �ص.م.م

حملل 
 حم�فظة م�صقط2002ادارة عملي�ت ج�معيعملي�ت 

�صركة النبع 5169
دبل�م ف�ق ك�تب اأج�ر للخدم�ت �ص.م.م

الث�ن�ي
م�لية / 
 حم�فظة م�صقط0101حم��صبة 

�صركة النبع 5170
للخدم�ت �ص.م.م

ك�تب 
ح�ص�ب�ت / 

ع�م 
دبل�م ف�ق 

الث�ن�ي
م�لية / 
 حم�فظة م�صقط0011حم��صبة

�صركة النبع 5171
للخدم�ت �ص.م.م

مندوب 
م�صرتي�ت 

دبل�م ف�ق 
الث�ن�ي

م�لية / 
 حم�فظة م�صقط1001حم��صبة 

�صركة النبع 5172
للخدم�ت �ص م م

مدخل 
بي�ن�ت 

دبل�م ف�ق 
الث�ن�ي

اإدارة اعم�ل / 
 حم�فظة م�صقط0022مك�تب 

�صركة النبع 5173
للخدم�ت �ص.م.م

فني تدقيق 
م�لية / ج�معي ح�ص�ب�ت 

 حم�فظة م�صقط0011حم��صبة

�صركة النبع 5174
للخدم�ت �ص.م.م

ك�تب اداري  
ع�م 

دبل�م ف�ق 
الث�ن�ي

 اإدارة اعم�ل / 
 حم�فظة م�صقط1001مك�تب 
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رقم 

ذكر/اأنثىذكرالتخ�ص�صامل�ؤهلاملهنةا�صم املن�ص�أةالفر�صة
مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

�صركة النبع 5175
للخدم�ت �ص م م

مربمج 
ج�معيح��صب اآيل 

تقنية معل�م�ت 
/ برجمي�ت 

/ تكن�ل�جي� 
املعل�م�ت 

 حم�فظة م�صقط0011

�صركة النبع 5176
للخدم�ت �ص م م

حم��صب 
حم��صبة / ج�معيتك�ليف 

 حم�فظة م�صقط0011م�لية 

�صركة النبع 5177
دبل�م التعليم م�صرف امن للخدم�ت �ص م م

اإج�دة اللغة االجنليزيةحم�فظة م�صقط1001_الع�م

�صركة النبع 5178
للخدم�ت �ص م م

ك�تب ا�صتالم 
ب�ص�ئع 

دبل�م التعليم 
 حم�فظة م�صقط5005_الع�م

�صركة النبع 5179
دبل�م التعليم امني خمزن للخدم�ت �ص م م

 حم�فظة م�صقط3003_الع�م

�صركة النبع 5180
دبل�م التعليم ح�ر�صللخدم�ت �ص م م

 حم�فظة م�صقط5005_الع�م

التميز العملي�تي5166
 ) �ص م م ( 

ح��صب 
ج�معيكمي�ت 

هند�صة م�صح 
كمي�ت / م�صح 

كمي�ت 
تدريب مقرون ب�لت�صغيلحم�فظة م�صقط2002

م�ص�ريع دار االأن�قة 5165
ال�طنية 

ممر�ص / 
ع�م 

دبل�م ف�ق 
 حم�فظة م�صقط0101متري�صالث�ن�ي 

5181
�صركة في�صل 

الدب��ص للتج�رة 
واالإ�صتثم�ر 

اخت�ص��صي 
�ص�ؤون 

م�ظفني 
 حم�فظة ظف�ر  1001م�ارد ب�صرية ج�معي

5184
�صركة في�صل 

الدب��ص للتج�رة 
واالإ�صتثم�ر 

مدرب لي�قة 
بدنية 

دبل�م ف�ق 
 حم�فظة ظف�ر  1001م�صرف ري��صيالث�ن�ي

5186
�صركة في�صل 

الدب��ص للتج�رة 
واالإ�صتثم�ر 

فني امن 
و�صالمة 
مهنية 

دبل�م ف�ق 
الث�ن�ي

امن و�صالمة 
 حم�فظة ظف�ر  3003مهنية 

5188
�صركة في�صل 

الدب��ص للتج�رة 
واالإ�صتثم�ر 

اخت�ص��صي 
عالق�ت 

ع�مة 
دبل�م ف�ق 

 حم�فظة ظف�ر  1001ادارة اعم�ل  الث�ن�ي

5190
�صركة في�صل 

الدب��ص للتج�رة 
واالإ�صتثم�ر 

 حم�فظة ظف�ر  0404حم��صبة ج�معيحم��صب ع�م 



مالحظة: يرجى االطالع على تفاصيل اإلعالن والشروط العامة عبر زيارة الموقع اإللكتروني:

(advert.pamr.gov.om)

7

فرص عمل رقم )46(
رقم 

ذكر/اأنثىذكرالتخ�ص�صامل�ؤهلاملهنةا�صم املن�ص�أةالفر�صة
مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

نزوى لل�صن�ع�ت 5127
الغذائية 

فني خمترب 
كيمي�ء 
اأغذية 

ج�معي / 
دبل�م ف�ق 

الث�ن�ي
حم�فظة الداخلية 1001كيمي�ء اأغذية 

 )نزوي(

حم�فظة الداخلية 1001حم��صبةج�معي  حم��صب ع�م عم�ن ريفك� 5128
)نزوى(

-االأول�ية لذوي اخلربة ال تقل عن  )3 اإىل 
 5 �صن�ات(

 -اإج�دة اللغة االإجنليزية 
-اإج�دة ا�صتخدام احل��صب االآيل 

ب�ارق نزوى 5129
الدولية لالإ�صتثم�ر 

ك�تب 
اإ�صتقب�ل  

دبل�م التعليم 
حم�فظة الداخلية 1001_الع�م 

)نزوى(
 - اإج�دة اللغة االإجنليزية 

- اإج�دة ا�صتخدام احل��صب االآيل 

االأن�قة الف�ئقة 5130
�ص م م )م�ك�ص(                   

اخت�ص��صي 
ت�ص�يق/ج�معي ت�ص�يق

 -اأن يقبل العمل بجميع اأفرع امل�ؤ�ص�صةجميع اأفرع امل�ؤ�ص�صة1001مبيع�ت/ادارة

االن�قة الف�ئقة 5131
�ص م م )م�ك�ص(                   

اخت�ص��صي 
ت�ص�يق

دبل�م ف�ق 
الث�ن�ي

ت�ص�يق/
 -اأن يقبل العمل بجميع اأفرع امل�ؤ�ص�صةجميع اأفرع امل�ؤ�ص�صة1001مبيع�ت/ادارة

�صركة عم�ن 5132
للمرطب�ت �ص م ع ع              

خمطط 
عملي�ت 

الت��صيل 
ج�معي

اإدارة عملي�ت 
/ م�لية/ 
احم��صبة

حم�فظة جن�ب 1001
الب�طنة )برك�ء(

- االأول�ية لذوي اخلربة يف جم�ل العمل    
- اأال يقل املعدل عن جيد جدا

اأبن�ء الف�ر�صي 5133
دبل�م ف�ق فني ريللتج�رة ت��صية

حم�فظة �صم�ل 1001الزراعةالث�ن�ي
 الب�طنة

ابن�ء فري�ص 5134
املتحدة �ص م م

فني 
خمتربات 

طبية
دبل�م ف�ق 

الث�ن�ي
 خمتربات 

حم�فظة �صم�ل 0011طبية
 الب�طنة

5135
�صركة ا�صي� 

للق�الب احلديدية 
�ص م م

مراقب 
عم�ل

دبل�م التعليم 
حم�فظة �صم�ل 1001_الع�م

 الب�طنة

5136
�صركة ا�صي� 

للق�الب احلديدية 
�ص م م

دبل�م التعليم امني خمزن
حم�فظة �صم�ل 1001_الع�م

 الب�طنة

5137
�صركة ا�صي� 

للق�الب احلديدية 
�ص م م

دبل�م التعليم من�صق
حم�فظة �صم�ل 0101_الع�م

 الب�طنة

اال�صط�رة للهند�صة 5138
حم�فظة �صم�ل 0202حم��صبةج�معيحم��صب  امليك�نيكية �ص م م 

 الب�طنة



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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