
إعـــــــــــــــالن
فرص عمل رقم )٣٢(

ملحق خاص تصدره

الثالثاء - ٤ سبتمبر 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 وفقا 

لآلتي:
AJ رقم الفرصة # الرقم المدني

من اليسار إلى اليمين

وترســل إلــى الرقــم )80057(، وذلــك ابتــداء مــن يــوم ) الثالثــاء( 
ــق  ٢018/٩/10م  ــن( المواف ــوم )اإلثني ــى ي ــق ٢018/٩/٤م وحت المواف



جدول الوظائف

فرص عمل رقم )32(

2

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

العم�نية للخدم�ت 4320
امل�صتدامة

مهند�ص مراقبة 
 حم�فظة �صم�ل الب�طنة1001هند�صة �صن�عيةج�معيج�دة

ال�صركة الع�مة 4350
دبل�م ف�ق حم��صبةللتج�رة والكهرب�ء 

 حم�فظة م�صقط0011حم��صبة/ م�ليةالث�ن�ي

ال�صركة الع�مة 4352
دبل�م ف�ق اخت�ص��صي ت�ص�يقللتج�رة والكهرب�ء 

 حم�فظة م�صقط0011ت�ص�يق/ مبيع�تالث�ن�ي

ال�صركة الع�مة 4354
دبل�م ف�ق فني تربيد وتكييفللتج�رة والكهرب�ء 

 حم�فظة م�صقط0011تربيد وتكييفالث�ن�ي

ال�صركة الع�مة 4356
للتج�رة والكهرب�ء 

مروج جت�ري مندوب 
مبيع�ت

دبل�م ف�ق 
 حم�فظة م�صقط0022ت�ص�يق/ مبيع�تالث�ن�ي

كلية ك�لدوني�ن 4358
الأول�ية لذوي اخلربة حم�فظة م�صقط2002هند�صة مدنيةم�ج�صترياأ�صت�ذ هند�صة مدنية الهند�صية �ص.م.م

يف املج�ل

كلية ك�لدوني�ن 4359
الهند�صية �ص.م.م

اأ�صت�ذ هند�صة 
الأول�ية لذوي اخلربة حم�فظة م�صقط2002هند�صة اإن�ص�ءاتم�ج�صترياإن�ص�ءات 

يف املج�ل

كلية ك�لدوني�ن 4361
الهند�صية �ص.م.م

اأ�صت�ذ هند�صة 
كهرب�ء/ ق�ى م�ج�صتريكهرب�ئية 

الأول�ية لذوي اخلربة حم�فظة م�صقط2002كهرب�ئية
يف املج�ل

كلية ك�لدوني�ن 4362
الهند�صية �ص.م.م

اأ�صت�ذ هند�صة 
الأول�ية لذوي اخلربة حم�فظة م�صقط2002هند�صة كيمي�ئيةم�ج�صتريكيمي�ئية 

يف املج�ل

كلية ك�لدوني�ن 4366
الأول�ية لذوي اخلربة حم�فظة م�صقط2002م�صح كمي�تم�ج�صترياأ�صت�ذ م�ص�ح كمي�ت الهند�صية �ص.م.م

يف املج�ل

كلية ك�لدوني�ن 4364
الهند�صية �ص.م.م

اأ�صت�ذ هند�صة 
الأول�ية لذوي اخلربة حم�فظة م�صقط2002هند�صة ميك�نيكيةم�ج�صتريميك�نيكية

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

4349
بحر عم�ن 

خلدم�ت النفط  
�ص.م.م

جي�ل�جي�/ عل�م ج�معيجي�ل�جي ع�م
 اأن ل يقل تقدير املعدل حم�فظة م�صقط1001الأر�ص 

عن جيد

4334
ج�ل للخدم�ت 

الكهرب�ئية 
�ص.م.م

دبل�م ف�ق فني كهرب�ئي
الث�ن�ي

كهرب�ء/ ق�ى 
كهرب�ئية/ 
ميك�ترونك�ص

 حم�فظة �صم�ل الب�طنة1001

�صركة به�ان 4321
هند�صة ميك�نيكية/ ج�معيمهند�ص ميك�نيكيالهند�صية �ص.م.م

حم�فظة الظ�هرة 4004ميك�ترونك�ص
 )عربي/فه�د(

�صركة به�ان 4322
دبل�م ف�ق فني ميك�نيكالهند�صية �ص.م.م

الث�ن�ي
ميك�نيك/ 

حم�فظة الظ�هرة 1001ميك�ترونك�ص
 )عربي/فه�د(

�صركة الرتكي 4357
دبل�م ف�ق فني اأمن و�صالمةللم�ص�ريع املحدودة

الث�ن�ي
�صحة و�صالمة/ اأمن 

 اأن يك�ن ح��صاًل على حم�فظة م�صقط5005و�صالمة مهنية
دورة النيب��ص

ج�معيمدير م�قعجند الأهلية4323
هند�صة مدنية/

هند�صة اإن�ص�ءات/ 
هند�صة معم�رية

حم�فظة الظ�هرة 1001
الأول�ية لذوي اخلربة )عربي/فه�د(

حم�فظة الظ�هرة 1001اأمن و�صالمة مهنيةج�معيم�صرف اأمن و�صالمةجند الأهلية4324
 )عربي/فه�د(

م�صح كمي�ت/ هند�صة ج�معيم�ص�ح كمي�تجند الأهلية4325
حم�فظة الظ�هرة 1001اإن�ص�ءات

 )عربي/فه�د(

4360
مدر�صة عزان 

بن قي�ص الع�ملية 
�ص.م.م

 حم�فظة م�صقط0022لغة عربيةج�معيمعلم لغة عربية

4363
مدر�صة عزان 

بن قي�ص الع�ملية 
�ص.م.م

ري��صة/ تربية ج�معيمعلم تربية ري��صية
 حم�فظة م�صقط0101ري��صية

4365
مدر�صة عزان 

بن قي�ص الع�ملية 
�ص.م.م

 حم�فظة م�صقط0022تربية اإ�صالميةج�معيمعلم تربية اإ�صالمية

املكتب العربي 4330
هند�صة كهرب�ء/ ق�ى ج�معيمدرب كهرب�ءللخدم�ت التقنية

حم�فظة جن�ب الب�طنة 1001كهرب�ئية
)برك�ء(

الأول�ية لأبن�ء 
املح�فظة ولذوي اخلربة 
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فرص عمل رقم )32(

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

4331
�صركة اأفالج 

اخلليج للتج�رة 
واملق�ولت �ص.م.م

دبل�م ف�ف فني ميك�نيك
الث�ن�ي

ميك�نيك/ 
 حم�فظة الربميي1001ميك�ترونك�ص

4332
�صركة اأفالج 

اخلليج للتج�رة 
واملق�ولت �ص.م.م

هند�صة ميك�نيكية/ ج�معيمهند�ص ميك�نيكي
 حم�فظة الربميي1001ميك�ترونك�ص

4333
�صركة اأفالج 

اخلليج للتج�رة 
واملق�ولت �ص.م.م

ج�معيمهند�ص تخطيط
هند�صة مدنية/ 

هند�صة معم�رية/ 
هند�صة اإن�ص�ءات

 حم�فظة الربميي0101

4336
�صركة اآ�صي� 

للق�الب 
احلديدية �ص.م.م

هند�صة ميك�نيكية/ ج�معيمهند�ص ميك�نيكي
 حم�فظة �صم�ل الب�طنة4004ميك�ترونك�ص

4337
�صركة اآ�صي� 

للق�الب 
احلديدية �ص.م.م

هند�صة كهرب�ئية/ ج�معيمهند�ص كهرب�ء
 حم�فظة �صم�ل الب�طنة4004ق�ى كهرب�ئية

4338
�صركة اآ�صي� 

للق�الب 
احلديدية �ص.م.م

دبل�م ف�ق فني ميك�نيك
الث�ن�ي

ميك�نيك/ 
 حم�فظة �صم�ل الب�طنة3003ميك�ترونك�ص

4339
�صركة اآ�صي� 

للق�الب 
احلديدية �ص.م.م

دبل�م ف�ق فني كهرب�ء
الث�ن�ي

كهرب�ء/ ق�ى 
كهرب�ئية/ 
ميك�ترونك�ص

 حم�فظة �صم�ل الب�طنة3003

4340
�صركة اآ�صي� 

للق�الب 
احلديدية �ص.م.م

دبل�م ف�ق ك�تب اداري
 حم�فظة �صم�ل الب�طنة0202اإدارةالث�ن�ي

4341
�صركة اآ�صي� 

للق�الب 
احلديدية �ص.م.م

دبل�م ف�ق حم��صب
 حم�فظة �صم�ل الب�طنة1001حم��صبة/ م�ليةالث�ن�ي

4342
�صركة اآ�صي� 

للق�الب 
احلديدية �ص.م.م

دبل�م ف�ق ك�تب ا�صتقب�ل
 حم�فظة �صم�ل الب�طنة0101اإدارةالث�ن�ي

م�ؤ�ص�صة ب�ص�رة 4299
�ص.م.م

فني اإلكرتوين / اآلت 
مربجمة 

دبل�م ف�ق 
حم�فظة الداخلية 1001اإلكرتوني�ت/ ات�ص�لتالث�ن�ي

 )نزوى(

املركز العم�ين 4300
للطالاء ال�صن�عي

ميك�نيكي مركب�ت 
حم�فظة الداخلية 1001ميك�نيكدبل�م مهنيخفيفة / ع�م 

 )نزوى(
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فرص عمل رقم )32(

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

ك�ر�ص ل�صن�عة 4303
دبل�م ف�ق ك�تب اإداري الأن�بيب 

الث�ن�ي
اإدارة اأعم�ل/ درا�ص�ت 
اأعم�ل/ اإدارة/ اإدارة 

اأعم�ل دولية
 حم�فظة م�صقط0011

ك�ر�ص ل�صن�عة 4302
دبل�م ف�ق كهرب�ئي الأن�بيب 

الث�ن�ي
ق�ى كهرب�ئية / 

حم�فظة الداخلية 1001كهرب�ء
 )نزوى(

ك�ر�ص ل�صن�عة 4301
حم�فظة الداخلية 2002اآلت ومعدات دبل�م مهنيم�صغل معداتالأن�بيب 

 )نزوى(

ع�مل الإتق�ن 4304
هند�صة كهرب�ئية/ ج�معيمهند�ص ج�دةال�طنية �ص.م.م

م�اقع ال�صركة يف جميع 0011ق�ى كهرب�ئية
 املح�فظ�ت

ع�مل الإتق�ن 4305
م�اقع ال�صركة يف جميع 0011اإطف�ء و�صالمةج�معيمهند�ص اأمن و�صالمةال�طنية �ص.م.م

 املح�فظ�ت

ع�مل الإتق�ن 4306
هند�صة ميك�نيكية/ ج�معيمهند�ص ميك�نيكيال�طنية �ص.م.م

م�اقع ال�صركة يف جميع 0011ميك�ترونك�ص
 املح�فظ�ت

ع�مل الإتق�ن 4307
م�اقع ال�صركة يف جميع 0011هند�صة كيمي�ئيةج�معيمهند�ص عملي�تال�طنية �ص.م.م

 املح�فظ�ت

ع�مل الإتق�ن 4309
هند�صة ميك�نيكية/ ج�معيمهند�ص اأن�بيبال�طنية �ص.م.م

م�اقع ال�صركة يف جميع 0011ميك�ترونك�ص
 املح�فظ�ت

ع�مل الإتق�ن 4310
دبل�م ف�ق ر�ص�م ) اأن�بيب (ال�طنية �ص.م.م

الث�ن�ي
هند�صة ميك�نيكية/ 

م�اقع ال�صركة يف جميع 2002ميك�ترونك�ص
 املح�فظ�ت

ع�مل الإتق�ن 4311
هند�صة كهرب�ئية/ ج�معيمهند�ص كهرب�ئيال�طنية �ص.م.م

م�اقع ال�صركة يف جميع 0011ق�ى كهرب�ئية
 املح�فظ�ت

ع�مل الإتق�ن 4312
هند�صة اإلكرتوني�ت/ ج�معيمهند�ص اأجهزة حتكمال�طنية �ص.م.م

م�اقع ال�صركة يف جميع 0011اإلكرتوني�ت ميك�نيكية
 املح�فظ�ت

ع�مل الإتق�ن 4313
دبل�م ف�ق ر�ص�م اأجهزة حتكمال�طنية �ص.م.م

الث�ن�ي
هند�صة كهرب�ئية/ 

م�اقع ال�صركة يف جميع 1001ميك�نيكية/ اإلكرتوني�ت
 املح�فظ�ت
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فرص عمل رقم )32(
رقم 

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

ع�مل الإتق�ن 4314
دبل�م ف�ق ر�ص�م مدينال�طنية �ص.م.م

الث�ن�ي
هند�صة مدنية/ 
م�اقع ال�صركة يف جميع 1001هند�صة اإن�ص�ءات

 املح�فظ�ت

�صركة ابين�ص� 4315
دبل�م ف�ق م�ص�عد مدير خم�زن �صاللة �ص.م.م

الث�ن�ي
اإدارة اعم�ل/ درا�ص�ت 
اأعم�ل/ اإدارة اأعم�ل 

دولية
الأول�ية لذوي اخلربة حم�فظة ظف�ر1001

�صركة ابين�ص� 4316
الأول�ية لذوي اخلربة حم�فظة ظف�ر1001م�ارد ب�صريةج�معيمدير م�ارد ب�صرية�صاللة �ص.م.م

�صركة ابين�ص� 4317
 حم�فظة ظف�ر1001اإدارة/ م�ارد ب�صريةج�معيفني م�ارد ب�صرية�صاللة �ص.م.م

�صركة ابين�ص� 4318
 حم�فظة ظف�ر1001ت�ص�يقج�معيوكيل م�صرتي�ت�صاللة �ص.م.م

�صركة ابين�ص� 4319
�صاللة �ص.م.م

م�صرف �صحة و�صالمة 
 حم�فظة ظف�ر1001�صحة و�صالمة مهنيةج�معيمهنية

4343

مكتب غريب 
لالإ�صت�ص�رات 

الهند�صية 
واملعم�رية

دبل�م ف�ق فني اأبنية
الث�ن�ي

هند�صة مدنية/ 
حم�فظة م�صندم 1001هند�صة اإن�ص�ءات

)خ�صب(

   اإج�دة العمل على برامج
الأوت�ك�د

  اإج�دة العمل على اأجهزة
 الأعم�ل امل�ص�حية

total station&  
GPS

4346

مكتب ج��صم 
احل�صني و�صريكه 

للمح�م�ة 
وال�صت�ص�رات 

الق�ن�نية

حم�فظة م�صندم 1001حق�ق/ ق�ن�نج�معيحم�م
 )خ�صب(

ل�ل� م�صقط 4344
دبل�م ف�ق اأمني خمزنللت�ص�ق ال�صريع

حم�فظة جن�ب 1001اإدارة خم�زنالث�ن�ي
 ال�صرقية

4348
كن�ز عم�ن 
الق�ب�صة 
�ص.م.ع.م 

اإدارة/ اإدارة اأعم�ل/ ج�معيمن�صق تنفيذي
 حم�فظة م�صقط0101درا�ص�ت اأعم�ل

اإدارة/ اإدارة اأعم�ل/ ج�معيك�تب اإداري النبع للخدم�ت 4351
 حم�فظة م�صقط0033درا�ص�ت اأعم�ل



مالحظة: يرجى االطالع على تفاصيل اإلعالن والشروط العامة عبر زيارة الموقع اإللكتروني:
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فرص عمل رقم )32(

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

لغة اإجنليزية/ اآداب ج�معيمرتجمالنبع للخدم�ت 4353
 حم�فظة م�صقط0022لغة اإجنليزية

م�صرف خدم�تالنبع للخدم�ت 4355
دبل�م 

التعليم 
الع�م

 حم�فظة م�صقط0055-

4326
�صركة خ�لد بن 
اأحمد واأولده 

�ص.م.م 
دبل�م ف�ق اأمني خمزن 

الث�ن�ي
اإدارة/ اإدارة اأعم�ل/ 
اإدارة اأعم�ل دولية/ 

درا�ص�ت اأعم�ل
حم�فظة ال��صطى 1001

 )الدقم(

4327
�صركة خ�لد بن 
اأحمد واأولده 

�ص.م.م
دبل�م ف�ق فني اأمن و�صالمة 

حم�فظة ال��صطى 2002�صحة و�صالمةالث�ن�ي 
 )الدقم(

4328
�صركة خ�لد بن 
اأحمد واأولده 

�ص.م.م
دبل�م ف�ق ر�ص�م معم�ري

الث�ن�ي 
هند�صة مدنية/ 
حم�فظة ال��صطى 2002هند�صة معم�رية

 )الدقم(

4329
�صركة خ�لد بن 
اأحمد واأولده 

�ص.م.م
دبل�م ف�ق مراقب عم�ل 

الث�ن�ي 
هند�صة مدنية/ 
حم�فظة ال��صطى 2002هند�صة معم�رية

 )الدقم(

الكي�مي الع�ملية 4335
دبل�م ف�ق ك�تب اإداري�ص.م.م

الث�ن�ي
اإدارة اأعم�ل/ م�ارد 

ب�صرية/ درا�ص�ت 
اأعم�ل/ اإدارة

 حم�فظة �صم�ل الب�طنة1001

4296
�صركة ادارة 

منتجع امل�صنعة 
�ص.م.م

نظم معل�م�ت اإدارية/ ج�معينظم معل�م�ت 
حم�فظة جن�ب الب�طنة 1001اإدارة

 )امل�صنعة(

4297
�صركة ادارة 

منتجع امل�صنعة 
�ص.م.م

ج�معيمن�صق م�ارد ب�صرية
اإدارة م�ارد ب�صرية/ 
م�ارد ب�صرية/ اإدارة 

اأعم�ل
حم�فظة جن�ب الب�طنة 1001

 )امل�صنعة(

4298
�صركة ادارة 

منتجع امل�صنعة 
�ص.م.م

دبل�م ف�ق اأمني خمزن
الث�ن�ي

حم��صبة/ م�لية/  
حم�فظة جن�ب الب�طنة 1001اإدارة خم�زن

 )امل�صنعة(



كمــا يســر الهيئــة العامــة لســجل القــوى العاملــة أن تقــدم مــع اإلعــالن 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 ٨٠٠٥٧LJلالستفسار عن الوظائف التي تتناسب مع الرقم المدني للمتقدم٣

الرقم المدني ٨٠٠٥٧QJلالستفسار عن الوظيفة المتقدم لها الباحث عن عمل٤

الرقم المدني ٨٠٠٥٧Pلالستفسار عن البيانات األساسية٥

الرقم المدني ٨٠٠٥٧Eلالستفسار 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 

مؤهالتــه(.

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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