
إعـــــــــــــــالن
فرص عمل رقم )58(

ملحق خاص تصدره

األربعاء - ١٣ مارس  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 
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 
ومســتوفيً الشــروط المحــددة، التقــدم عبــر الرســائل النصيــة وفقــً 

لآلتــي:
AJ رقم الفرصة # الرقم المدني

من اليسار إلى اليمين

وترســل إلــى الرقــم )80057(، وذلــك ابتــداًء مــن يــوم )األربعــاء( 
الموافــق 2019/٣/1٣م وحتــى يــوم )الثالثــاء( الموافــق 2019/٣/19م 



جدول الوظائف

فرص عمل رقم )٥٨(

2

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

�صركة ف�لت�مب ملح�الت 6615
حم�فظة �صم�ل 1102هند�صة كهرب�ئيةج�معيمهند�ص كهرب�ئياجلهد الع�يل 

 الب�طنة

�صركة ف�لت�مب ملح�الت 6616
دبل�م ف�ق اأمني خمزن اجلهد الع�يل 

الث�ن�ي
اإدارة / اإدارة 

حم�فظة �صم�ل 1001اعم�ل
 الب�طنة

�صركة ف�لت�مب ملح�الت 6617
اجلهد الع�يل 

فني اأمن و�صالمة 
مهنية

دبل�م ف�ق 
حم�فظة �صم�ل 1001اأمن و�صالمة مهنيةالث�ن�ي

 الب�طنة

�صركة ف�لت�مب ملح�الت 6618
اجلهد الع�يل 

ك�تب تخلي�ص 
جمركي

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

 الب�طنة

�صركة ف�لت�مب ملح�الت 6619
دبل�م التعليم م�ص�عد فني اجلهد الع�يل 

حم�فظة �صم�ل 5005_الع�م
 الب�طنة

امله� ل�صن�عة املع�دن  6622
دبل�م ف�ق اخت�ص��صي ت�ص�يق�ص.م.م

حم�فظة �صم�ل 1001ت�ص�يقالث�ن�ي
 الب�طنة

امله� ل�صن�عة املع�دن  6624
دبل�م ف�ق حم��صب�ص.م.م

حم�فظة �صم�ل 1001م�لية / حم��صبة الث�ن�ي
 الب�طنة

امله� ل�صن�عة املع�دن  6625
دبل�م ف�ق ر�ص�م�ص.م.م

حم�فظة �صم�ل 1001ر�صم ميك�نيكيالث�ن�ي
 الب�طنة

دبل�م ف�ق فني كهرب�ئياأويل ت�نكنيج6626
حم�فظة �صم�ل 2002هند�صة كهرب�ئيةالث�ن�ي

 الب�طنة

دبل�م ف�ق فني ميك�نيكاأويل ت�نكنيج6627
حم�فظة �صم�ل 3003هند�صة ميك�نيكيةالث�ن�ي

 الب�طنة

�صركة ال�صن�ع�ت العربية 6628
للت�صنيع

مهند�ص ميك�نيك 
حم�فظة �صم�ل 5005هند�صة ميك�نيكيةج�معيانت�ج

 الب�طنة

دبل�م التعليم مروج جت�ري�صركة فريتريد �ص.م.م6630
حم�فظة �صم�ل 2002_الع�م

 الب�طنة

دبل�م التعليم مدخل بي�ن�ت�صركة فريتريد �ص.م.م6631
حم�فظة �صم�ل 1001_الع�م

 الب�طنة

6623
جمم�عة الب�دي 

لال�صتثم�ر)معهد �صحم 
للتدريب( 

حم�فظة �صم�ل 0011هند�صة مدنيةج�معيم�صرف تدريب
الب�طنة

* االأول�ية لذوي اخلربة ال تقل 
عن )4( �صن�ات يف جم�ل العمل

6629
جمم�عة الب�دي 

لال�صتثم�ر)معهد �صحم 
للتدريب( 

حم�فظة �صم�ل 0011هند�صة ميك�نيكيةج�معيمدرب ميك�نيك
الب�طنة

* االأول�ية لذوي اخلربة ال تقل 
عن )�صنتني( يف جم�ل العمل

6632
جمم�عة الب�دي 

لال�صتثم�ر)معهد �صحم 
للتدريب( 

حم�فظة �صم�ل 0011هند�صة كهرب�ئيةج�معيمدرب كهرب�ء
الب�طنة

* االأول�ية لذوي اخلربة ال تقل 
عن )�صنتني( يف جم�ل العمل



فرص عمل رقم )٥٨(

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

6633
جمم�عة الب�دي 

لال�صتثم�ر)معهد �صحم 
للتدريب( 

حم�فظة �صم�ل 0011هند�صة ميك�نيكيةج�معيمدرب حل�م
الب�طنة

* االأول�ية لذوي اخلربة ال تقل 
عن )�صنتني( يف جم�ل العمل

6634
جمم�عة الب�دي 

لال�صتثم�ر)معهد �صحم 
للتدريب( 

حم�فظة �صم�ل 0011لغه اجنليزيةج�معيمعلم لغه اجنليزية
الب�طنة

اأن يك�ن ح��صل على �صه�دة ايلت�ص 
ال تقل عن )3.5(

6635
جمم�عة الب�دي 

لال�صتثم�ر)معهد �صحم 
للتدريب( 

اإدارة / اإدارة ج�معيمدير مكتب تدريب
حم�فظة �صم�ل 0011اعم�ل

الب�طنة
* االأول�ية لذوي اخلربة ال تقل 

عن)5( �صن�ات يف جم�ل العمل

6636
جمم�عة الب�دي 

لال�صتثم�ر)معهد �صحم 
للتدريب( 

حم�فظة �صم�ل 0033الكرتوميك�نيكج�معير�ص�م ميك�نيك
الب�طنة

* االأول�ية لذوي اخلربة ال تقل 
عن)5( �صن�ات يف جم�ل العمل

م�صنع اخلليج الدويل 6637
دبل�م ف�ق م�صغل االالتلالن�بيب

حم�فظة �صم�ل 1001ميك�نيكالث�ن�ي
 الب�طنة

م�صنع اخلليج الدويل 6638
دبل�م ف�ق حملل نظم/ ع�ملالن�بيب

حم�فظة �صم�ل 0101تقنية معل�م�تالث�ن�ي
 الب�طنة

حل�م/ ع�ما�ص ت�نك الع�ملية6639
دبل�م التعليم 
الع�م /دبل�م 

مهني
حم�فظة ال��صطى 6006حل�م

 )الدقم(

دبل�م ف�ق مدخل بي�ن�ت ا�ص ت�نك الع�ملية6640
الث�ن�ي

اإدارة / اإدارة 
حم�فظة ال��صطى 1001اعم�ل

 )الدقم(

�صركة غنت�ت للنقل 6641
دبل�م ف�ق ك�تب �ص�ؤون امل�ظفنيواملق�والت الع�مة

الث�ن�ي
اإدارة اإعم�ل /اإدارة 

* االأول�ية الأبن�ء حم�فظة ظف�رحم�فظة ظف�ر0011/ م�ارد ب�صرية

�صركة غنت�ت للنقل 6643
دبل�م ف�ق ك�تب اإداريواملق�والت الع�مة

الث�ن�ي
درا�ص�ت جت�رية / 

* االأول�ية الأبن�ء حم�فظة ظف�رحم�فظة ظف�ر0011اإدارة مك�تب

�صركة ظف�ر للط�قة 6645
* االأول�ية الأبن�ء حم�فظة ظف�رحم�فظة ظف�ر0033كهرب�ءج�معيفني كهرب�ئي�ص.م.ع.م 

ط�قه الإدارة الفن�دق 6648
نظم معل�م�ت / ج�معياخ�ص�ئي �صبك�ت)روت�ن�(

حم�فظة ظف�ر 0011�صبك�ت
* االأول�ية الأبن�ء حم�فظة ظف�ر)ري�ص�ت(

�صيديل �صيدلية ابن �صين�ء 6651
ج�معي / 

دبل�م ف�ق 
الث�ن�ي

حم�فظة ظف�ر0101�صيدلة
* ان تك�ن ح��صلة على �صه�دة 
 مزاولة مهنة من وزارة ال�صحة

* االأول�ية الأبن�ء حم�فظة ظف�ر

ب�ئع م�صتح�صرات �صيدلية ابن �صين�ء 6654
وادوات جتميل /ع�م

دبل�م تعليم 
* االأول�ية الأبن�ء حم�فظة ظف�رحم�فظة ظف�ر0101_الع�م

الت�صنيم للم�ص�ريع 6656
 حم�فظة م�صقط5005هند�صة مدنيةج�معيمهند�ص مدين املحدودة �ص.م.م 

الت�صنيم للم�ص�ريع 6658
 حم�فظة م�صقط4004هند�صة مدنيةج�معيمهند�ص كيمي�ئي ع�م املحدودة �ص.م.م 
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فرص عمل رقم )٥٨(
رقم 

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

الت�صنيم للم�ص�ريع 6660
املحدودة �ص.م.م 

مهند�ص ميك�نيكي 
 حم�فظة م�صقط1001ميك�نيكج�معي�صي�نة ع�مة 

الت�صنيم للم�ص�ريع 6668
املحدودة �ص.م.م 

فني كهرب�ئي - 
تركيب 

دبل�م ف�ق 
 حم�فظة م�صقط100010كهرب�ءالث�ن�ي

الت�صنيم للم�ص�ريع 6670
املحدودة �ص.م.م 

فني كهرب�ئي - 
�صي�نة اآالالت

دبل�م ف�ق 
 حم�فظة م�صقط100010كهرب�ءالث�ن�ي

الت�صنيم للم�ص�ريع 6671
املحدودة �ص.م.م 

فني ميك�نيكي �صي�نة 
ع�مة

دبل�م ف�ق 
 حم�فظة م�صقط300030ميك�نيكالث�ن�ي

حم�فظة الداخلية 1001م�لية / حم��صبة ج�معي مدير م�صرتي�تت�صليك�ص �ص.م.م 6598
)نزوى(

* االأول�ية لذوي اخلربة  يف جم�ل 
العمل

مدير �ص�ؤون م�لية ت�صليك�ص �ص.م.م 6599
حم�فظة الداخلية 1001م�لية / حم��صبة ج�معي وحم��صبة

)نزوى(
* االأول�ية لذوي اخلربة  يف جم�ل 

العمل

مهند�ص م�ص�حة / ت�صليك�ص �ص.م.م 6600
حم�فظة الداخلية 1001هند�صة م�ص�حةج�معي ع�م

 )نزوى(

حم�فظة الداخلية 1001هند�صة معم�رية ج�معي مهند�ص معم�ريت�صليك�ص �ص.م.م 6601
 )نزوى(

دبل�م التعليم مراقب عم�لت�صليك�ص �ص.م.م 6602
حم�فظة الداخلية 3003_الع�م

 )نزوى(

دبل�م ف�ق حم��صب ع�م�صركة كيمجي رامدا�ص 6603
حم�فظة �صم�ل 0011م�لية / حم��صبة الث�ن�ي

 ال�صرقية )ابراء(

امل�ؤ�ص�صة التج�رية 6604
دبل�م التعليم ب�ئع اط�راتالعم�نية

حم�فظة �صم�ل 1001_الع�م
 ال�صرقية )ابراء(

امل�ؤ�ص�صة التج�رية 6605
دبل�م التعليم ب�ئع زي�تالعم�نية

حم�فظة �صم�ل 1001_الع�م
 ال�صرقية )ابراء(

دبل�م ف�ق حم��صب ع�م�صركة كيمجي رامدا�ص 6606
حم�فظة �صم�ل 0011م�لية / حم��صبة الث�ن�ي

 ال�صرقية )ابراء(

6607
ال�صركة العم�نية 

اخل�صراء للخر�ص�نة 
اجل�هزة     

حم�فظة جن�ب 0011م�لية / حم��صبة ج�معيحم��صب ع�م
 الب�طنة )برك�ء(

6608
ال�صركة العم�نية 

اخل�صراء للخر�ص�نة 
اجل�هزة     

دبل�م ف�ق من�صق اداري
الث�ن�ي

اإدارة اأعم�ل/اإدارة 
حم�فظة جن�ب 0101/لغة اإجنليزية

 الب�طنة )برك�ء(

6609
مركز واال�صتجم�م 

للمنتجع�ت واال�صتجم�م 
ال�صحي         

دبل�م ف�ق م�صرف خدمة زب�ئن
الث�ن�ي

اإدارة اأعم�ل/
عالق�ت ع�مة/لغة 

اإجنليزية
حم�فظة جن�ب 1001

اإج�دة اللغة االإجنليزيةالب�طنة )برك�ء(

مركز النه�صة للمنتجع�ت 6610
دبل�م ف�ق ك�تب ا�صتقب�لواال�صتجم�م ال�صحي         

الث�ن�ي
اإدارة اأعم�ل/

اإت�ص�ل دويل/لغة 
اإجنليزية

حم�فظة جن�ب 2002
اإج�دة اللغة االإجنليزيةالب�طنة )برك�ء(
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فرص عمل رقم )٥٨(
رقم 

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

جممع زهرة املحرمي 6611
الطبي

طبيب اأخت�ص��صي 
حم�فظة الظ�هرة 0101طب ن�ص�ءدكت�ارهن�ص�ئية / وت�ليد

الأول�ية لأبن�ء حم�فظة الظ�هرة)عربي(

جممع زهرة املحرمي 6612
دبل�م ف�ق فني خمتربات طبيةالطبي

حم�فظة الظ�هرة 0101خمتربات طبيةالث�ن�ي 
الأول�ية لأبن�ء حم�فظة الظ�هرة)عربي(

اليعق�بي  الع�ملية  6613
حم�فظة الظ�هرة 1001�صيدلةج�معي�صيديلللتج�رة

)عربي(

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

*اأن يك�ن ح��صل على ترخي�ص 
مزاولة مهنة ال�صيدلة من وزارة 

 ال�صحة
الأول�ية لأبن�ء حم�فظة الظ�هرة

اليعق�بي  الع�ملية  6614
دبل�م ف�ق م�ص�عد �صيديلللتج�رة

حم�فظة الظ�هرة 1001�صيدلةالث�ن�ي 
)عربي(

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

*اأن يك�ن ح��صل على ترخي�ص 
مزاولة مهنة ال�صيدلة من وزارة 

 ال�صحة
الأول�ية لأبن�ء حم�فظة الظ�هرة

دبل�م ف�ق فني ميك�نيكالآف�ق للتنمية ال�صن�عية6620
حم�فظة �صم�ل 1001هند�صة ميك�نيكيةالث�ن�ي

 الب�طنة

ال�صمنه لل�صن�ع�ت 6621
دبل�م ف�ق ك�تب اإدارياملعدنية والتج�رة

الث�ن�ي
اإدارة / اإدارة 

حم�فظة �صم�ل 1001اعم�ل
 الب�طنة

حم�فظة م�صقط1001كيمي�ءج�معيمدر�ص كيمي�ءاملدر�صة امل�صرية6642

 * ان يك�ن ح��صل على ت�أهيل ترب�ي
* الأول�ية لذوي اخلربة )5( 

 �صن�ات يف جم�ل العمل
* ان يك�ن ح��صل على ايلت�ص  

)7.5(

حم�فظة م�صقط1001فيزي�ءج�معيمدر�ص فيزي�ءاملدر�صة امل�صرية6659
 * ان يك�ن ح��صل على ت�أهيل ترب�ي

* الأول�ية لذوي اخلربة )5( 
 �صن�ات يف جم�ل العمل

* ان يك�ن ح��صل على ايلت�ص )7.5(

حم�فظة م�صقط0101نظم املعل�م�تج�معياأ�صت�ذ نظم معل�م�تاملدر�صة امل�صرية6663
 * ان يك�ن ح��صل على ت�أهيل ترب�ي

* الأول�ية لذوي اخلربة )5( 
 �صن�ات يف جم�ل العمل

* ان يك�ن ح��صل على ايلت�ص )7.5(

حم�فظة م�صقط1001اأحي�ءج�معيمعلم اأحي�ءاملدر�صة امل�صرية6665
 * ان يك�ن ح��صل على ت�أهيل ترب�ي

* الأول�ية لذوي اخلربة )5( 
 �صن�ات يف جم�ل العمل

* ان يك�ن ح��صل على ايلت�ص )7.5(

حم�فظة م�صقط0202ري��صي�تج�معيمعلم ري��صي�تاملدر�صة امل�صرية6673
 * ان يك�ن ح��صل على ت�أهيل ترب�ي

* الأول�ية لذوي اخلربة )5( 
 �صن�ات يف جم�ل العمل

* ان يك�ن ح��صل على ايلت�ص )7.5(
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فرص عمل رقم )٥٨(

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

حم�فظة م�صقط0022عل�مج�معيمعلم عل�ماملدر�صة امل�صرية6678

 * ان يك�ن ح��صل على ت�أهيل ترب�ي
* الأول�ية لذوي اخلربة )5( 

 �صن�ات يف جم�ل العمل
* ان يك�ن ح��صل على ايلت�ص  

)7.5(

بريكلي لال�صت�ص�رات 6644
* الأول�ية لذوي اخلربة يف جم�ل حم�فظة م�صقط2002هند�صة مدنيةج�معيمهند�ص مدين طرقالهند�صية 

العمل

بريكلي لال�صت�ص�رات 6646
* الأول�ية لذوي اخلربة يف جم�ل حم�فظة م�صقط2002كهرب�ءج�معيمهند�ص كهرب�ئي ع�م الهند�صية 

العمل

بريكلي لال�صت�ص�رات 6647
* الأول�ية لذوي اخلربة يف جم�ل حم�فظة م�صقط2002هند�صة كيمي�ئيةج�معيمهند�ص كيمي�ئي ع�مالهند�صية 

العمل

بريكلي لال�صت�ص�رات 6649
* الأول�ية لذوي اخلربة يف جم�ل حم�فظة م�صقط2002هند�صة معم�ريةج�معيمهند�ص معم�ريالهند�صية 

العمل

م�صمم جرافيكياحلل�ل البديعة الع�ملية6650
ج�معي / 

دبل�م ف�ق 
الث�ن�ي

حم�فظة م�صقط0011ت�صميم جرافيكي

* الأول�ية لذوي اخلربة )�صنتني( 
 يف جم�ل العمل

* المل�م بربامج 
3D-Coreldraw-(

)photoshop

فني الكرتوين  احلل�ل البديعة الع�ملية6652
لفت�ت

دبل�م ف�ق 
 حم�فظة م�صقط1001الكرتوني�تالث�ن�ي

دبل�م ف�ق فني لفت�ت  الني�ناحلل�ل البديعة الع�ملية6653
 حم�فظة م�صقط4004الكرتوني�تالث�ن�ي

فني ت�صنيع حديد /احلل�ل البديعة الع�ملية6655
ت�صكيل ل�ح�ت اإعالن  

دبل�م ف�ق 
* الأول�ية لذوي اخلربة يف جم�ل حم�فظة م�صقط4004حل�م/ �صن�عيالث�ن�ي

العمل

فني كهرب�ئي لفت�ت احلل�ل البديعة الع�ملية6657
ني�ن

دبل�م ف�ق 
* الأول�ية لذوي اخلربة يف جم�ل حم�فظة م�صقط2002كهرب�ءالث�ن�ي

العمل

حل�م دمج ل�ح�ت احلل�ل البديعة الع�ملية6661
اإعالنية ) ني�ن (

دبل�م ف�ق 
* الأول�ية لذوي اخلربة يف جم�ل حم�فظة م�صقط2002حل�مالث�ن�ي

العمل

�صركة �صن�عة م�اد 6662
حم�فظة �صم�ل 1001ميك�نيكج�معيمهند�ص ميك�نيكالبن�ء

 الب�طنة

�صركة �صن�عة م�اد 6664
البن�ء

اخ�ص�ئي �ص�ؤون بيئية 
ومن�خية

دبل�م ف�ق 
حم�فظة �صم�ل 0101�ص�ؤون بيئيةالث�ن�ي

 الب�طنة

�صركة �صن�عة م�اد 6666
حم�فظة �صم�ل 0011كيمي�ءج�معيكيمي�ئيالبن�ء

 الب�طنة

دبل�م التعليم م�صيف ج�يالطريان العم�ين6667
حم�فظة م�صقط00200200-_الع�م

 * ان يك�ن الط�ل )165( للذك�ر 
و)156( لالإن�ث 

* ي�صرتط الط�ل وال�زن املن��صب 
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فرص عمل رقم )٥٨(

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

الأوىل الع�ملية 6669
للم�صروع�ت

فني �صحة و�صالمة 
مهنية

دبل�م ف�ق 
الث�ن�ي

�صحة و�صالمة 
حم�فظة م�صندم 2002مهنية

)خ�صب(
* الأول�ية لأبن�ء حم�فظة 

م�صندم

�صركة ك اأم و�صرك�هم 6672
دبل�م التعليم ك�تب ا�صتالم ب�ص�ئعللتج�رة �ص.م.م

 حم�فظة م�صقط1001-_الع�م

�صركة ك اأم و�صرك�هم 6674
دبل�م التعليم ك�تب ا�صتالم ب�ص�ئعللتج�رة �ص.م.م

حم�فظة ظف�ر 1001_-الع�م
 *الأول�ية لأبن�ء حم�فظة ظف�ر)�صاللة(

�صركة ك اأم و�صرك�هم 6675
للتج�رة �ص.م.م

ك�تب ح�صر وفرز 
الب�ص�ئع

دبل�م التعليم 
 حم�فظة م�صقط1001-_الع�م

�صركة ك اأم و�صرك�هم 6677
للتج�رة �ص.م.م

ك�تب ح�صر وفرز 
الب�ص�ئع

دبل�م التعليم 
حم�فظة ظف�ر 1001-_الع�م

 *الأول�ية لأبن�ء حم�فظة ظف�ر)�صاللة(

�صركة ك اأم و�صرك�هم 6679
دبل�م التعليم مدخل بي�ن�ت للتج�رة �ص.م.م

 حم�فظة م�صقط1001-_الع�م

�صركة ك اأم و�صرك�هم 6680
دبل�م التعليم مدخل بي�ن�ت للتج�رة �ص.م.م

حم�فظة ظف�ر 1001-_الع�م
* الأول�ية لأبن�ء حم�فظة ظف�ر)�صاللة(

�صركة ك اأم و�صرك�هم 6681
دبل�م ف�ق حم��صب ع�مللتج�رة �ص.م.م

حم�فظة ظف�ر 1001م�لية / حم��صبةاالث�ن�ي
 *الأول�ية لأبن�ء حم�فظة ظف�ر)�صاللة(

�صركة ك اأم و�صرك�هم 6682
دبل�م التعليم �صرافللتج�رة �ص.م.م

0055_الع�م

حم�فظة م�صقط 
/ حم�فظة ظف�ر 

)�صاللة( / حم�فظة 
�صم�ل الب�طنة 

)�صحم(

 

�صركة ك اأم و�صرك�هم 6683
دبل�م التعليم ح�ر�ص امنللتج�رة �ص.م.م

4004_الع�م
حم�فظة م�صقط 
/ حم�فظة �صم�ل 
الب�طنة )�صحم(

 

�صركة ك اأم و�صرك�هم 6684
للتج�رة �ص.م.م

ب�ئع ف�اكه 
وخ�صروات

دبل�م التعليم 
2002_الع�م

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

 

�صركة ك اأم و�صرك�هم 6685
دبل�م التعليم ب�ئع اأدوات منزليةللتج�رة �ص.م.م

2002_الع�م
حم�فظة م�صقط 
/ حم�فظة �صم�ل 
الب�طنة )�صحم(

 

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

(advert.pamr.gov.om)



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 

فرص عمل رقم )٥٨(
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