
إعـــــــــــــــالن
فرص عمل رقم )40(

ملحق خاص تصدره

الثالثاء - ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨م

 فــي إطــار الجهــود المســتمرة لتوفيــر فــرص عمــل للباحثيــن عــن عمل،  
يســر وزارة القــوى العاملــة -وبالتنســيق مــع الهيئــة العامــة لســجل 
القــوى العاملــة- أن تعلــن عــن توافــر عــدد مــن الوظائف الشــاغرة لدى 
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 االختيار لدخــول االختبار التحريري أو الشــفهي أو كليهما 
مــن بيــن المتقدميــن للوظائــف المعلــن عنهــا والمســتوفين شــروط 
شــغلها وفقــا الشــتراطات الوظائــف فــي جهــات التشــغيل واآلليــات 

المتبعة. 
ويوفــر النظــام للباحــث عــن عمــل العديــد مــن الخدمات التي تســاعده 

علــى اختيــار الوظيفــة التي تتناســب مع مؤهله الدراســي. 
ــرص  ــذه الف ــدى ه ــدم إلح ــة للتق ــه الرغب ــي نفس ــد ف ــن يج ــى م فعل
ــر الرســائل النصيــة وفقــا  ومســتوفيًا للشــروط المحــددة، التقــدم عب

ــي: لآلت
AJ رقم الفرصة # الرقم المدني

من اليسار إلى اليمين

وترســل إلــى الرقــم )80057(، وذلــك ابتــداء مــن اليــوم الثالثــاء الموافــق 
2018/10/30م وحتــى يــوم اإلثنين الموافــق  2018/11/5م 
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رقم 
ذكر/اأنثىذكرالتخ�ص�صامل�ؤهلاملهنةاإ�صم املن�ص�أةالفر�صة

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

�صركة اخلدم�ت الفنية 4755
ج�معيمدير م�ص�ريع اخل��صة 

اإدارة من�ص�آت /
هند�صة ميك�نيكية / 

اإدارة عملي�ت
حم�فظة م�صقط1001

الأول�ية لذوي 
اخلربة يف جم�ل 

العمل 

�صركة اخلدم�ت الفنية 4756
اخل��صة 

مهند�ص 
كهرب�ئي / 

اأجهزة دقيقة 
 حم�فظة م�صقط5005هند�صة كهرب�ئيةج�معي

�صركة اخلدم�ت الفنية 4757
اخل��صة 

ميك�نيكي 
�صي�نة معدات 

�صن�عية 
دبل�م ف�ق 

 حم�فظة م�صقط3003ميك�نيكالث�ن�ي

�صركة اخلدم�ت الفنية 4758
اخل��صة 

فني اأمن 
و�صالمة مهنية 

دبل�م ف�ق 
 حم�فظة م�صقط100010امن و�صالمة مهنيةالث�ن�ي

�صركة اخلدم�ت الفنية 4759
دبل�م ف�ق مراقب ج�دة اخل��صة 

 حم�فظة م�صقط3003�صم�ن اجل�دةالث�ن�ي

�صركة اخلدم�ت الفنية 4760
دبل�م ف�ق مراقب عم�ل اخل��صة 

الث�ن�ي
هند�صة مدنية /

 حم�فظة م�صقط3003اإن�ص�ءات

�صركة اخلدم�ت الفنية 4761
اخل��صة 

مهند�ص 
اإلكرتوين / 

ع�م
 حم�فظة م�صقط2002هند�صة اإلكرتوني�ت ج�معي

�صركة اخلدم�ت الفنية 4762
هند�صة م�اد /م�صح ج�معيمهند�ص م�اد اخل��صة 

 حم�فظة م�صقط2002كمي�ت

�صركة اخلدم�ت الفنية 4763
اخل��صة 

كهرب�ئي 
�صي�نة اأجهزة 
دقيقة / ع�م

دبل�م ف�ق 
الث�ن�ي

هند�صة اإلكرتوني�ت 
 حم�فظة م�صقط1001/كهرب�ء

�صركة اخلدم�ت الفنية 4764
ج�معي /دبل�م ممر�ص ع�م اخل��صة 

ترخي�ص مزاولة حم�فظة م�صقط6006متري�صف�ق الث�ن�ي
املهنة

�صركة اخلدم�ت الفنية 4765
اخل��صة 

مهند�ص مدين 
اإن�ص�ءات 
معدنية 

 حم�فظة م�صقط5005هند�صة مدنيةج�معي

اإخ�ص�ئي طب م�صت�صفى عم�ن اخلري4748
 حم�فظة الظ�هرة )عربي(0011طب عظ�مم�ج�صتريعظ�م
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رقم 
ذكر/اأنثىذكرالتخ�ص�صامل�ؤهلاملهنةاإ�صم املن�ص�أةالفر�صة

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

اإخ�ص�ئي م�صت�صفى عم�ن اخلري4749
جراح اخت�ص��صي/م�ج�صتريجراحة ع�مة 

 حم�فظة الظ�هرة )عربي(0011جراحة ع�مة

م�صت�صفى عم�ن اخلري4750
اإخ�ص�ئي 

)الأنف والأذن 
واحلنجرة(

طبيب اخت�ص��صي / م�ج�صتري
 حم�فظة الظ�هرة )عربي(0011اأنف واأذن وحنجرة

طبيب م�ص�عد م�ج�صترياإخ�ص�ئي اأ�صعةم�صت�صفى عم�ن اخلري4751
 حم�فظة الظ�هرة )عربي(0101اخت�ص��صي اأ�صعة

4766
�صركة جل�ب�ل لالأنظمة 

الكيمي�ئية وال�صي�نة 
املحدودة �ص .م. م

مهند�ص 
ميك�نيكي 

�صي�نة / ع�م 
العمل يف م�اقع ال�صركة 1001هند�صة ميك�نيكيةج�معي

 )داخل ال�صلطنة( 

4767
�صركة جل�ب�ل لالأنظمة 

الكيمي�ئية وال�صي�نة 
املحدودة �ص .م. م

فني ميك�نيكي 
�صي�نة / ع�م 

دبل�م ف�ق 
العمل يف م�اقع ال�صركة 1001هند�صة ميك�نيكيةالث�ن�ي

 )داخل ال�صلطنة( 

4768
�صركة جل�ب�ل لالأنظمة 

الكيمي�ئية وال�صي�نة 
املحدودة �ص. م .م

فني كهرب�ئي 
متديدات 

دبل�م ف�ق 
العمل يف م�اقع ال�صركة 1001هند�صة كهرب�ئيةالث�ن�ي

 )داخل ال�صلطنة( 

4769
�صركة جل�ب�ل لالأنظمة 

الكيمي�ئية وال�صي�نة 
املحدودة �ص. م .م

فني اأمن 
و�صالمة مهنية  

دبل�م ف�ق 
العمل يف م�اقع ال�صركة 1001اأمن و�صالمة مهنيةالث�ن�ي

 )داخل ال�صلطنة( 

4770
�صركة جل�ب�ل لالأنظمة 

الكيمي�ئية وال�صي�نة 
املحدودة �ص. م .م

فني �صي�نة 
اأجهزة ح��صب 

اآيل 
ج�معي/دبل�م 

 حم�فظة م�صقط0011ح��صب اآيلف�ق الث�ن�ي

4771
�صركة جل�ب�ل لالأنظمة 

الكيمي�ئية وال�صي�نة 
املحدودة �ص. م .م

مندوب 
م�صرتي�ت 

دبل�م ف�ق 
اإيج�دة اللغة حم�فظة م�صقط1001ت�ص�يقالث�ن�ي

الهندية حتدثً� 

4772
�صركة جل�ب�ل لالأنظمة 

الكيمي�ئية وال�صي�نة 
املحدودة �ص. م. م

ك�تب ا�صتقب�ل 
ع�م 

دبل�م التعليم 
حم�فظة م�صقط0011-الع�م

 

ال�صركة الفنية التج�رية �ص 4776
م ..م

ميك�نيكي 
حم�فظة ال��صطى  1001ميك�نيكدبل�م مهني�صي�نة / ع�م 

اأن يك�ن ح��صاًل على 
دورات تدريبية يف 

نف�ص املج�ل 

4773
�صركة جل�ب�ل لالأنظمة 

الكيمي�ئية وال�صي�نة 
املحدودة �ص. م. م

ك�تب اإداري 
ع�م 

دبل�م التعليم 
حم�فظة م�صقط2002-الع�م
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فرص عمل رقم )40(

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

4774
�صركة جل�ب�ل لالأنظمة 

الكيمي�ئية وال�صي�نة 
املحدودة �ص. م .م

دبل�م ف�ق حم��صب ع�م 
حم�فظة م�صقط0011حم��صبالث�ن�ي

4775
�صركة جل�ب�ل لالأنظمة 

الكيمي�ئية وال�صي�نة 
املحدودة �ص. م. م

فني م�ارد 
حم�فظة م�صقط0011م�ارد ب�صريةج�معيب�صرية 

الأول�ية لذوي 
اخلربة مدة 

)�صنتني( يف جم�ل 
العمل

ال�صركة الفنية التج�رية 4777
�ص. م. م

ميك�نيكي 
ميك�نيك تربيد دبل�م مهنيتربيد وتكييف 

حم�فظة ال��صطى  2002وتكييف
اأن يك�ن ح��صاًل على 

دورات تدريبية يف 
نف�ص املج�ل 

4778
ال�صركة الفنية التج�رية 

�ص .م .م
اإلكرتوين 

حم�فظة ال��صطى  1001كهرب�ءدبل�م مهني�صي�نة حمط�ت 
اأن يك�ن ح��صاًل على 

دورات تدريبية يف 
نف�ص املج�ل 

4780
ال�صركة الفنية التج�رية

 �ص .م .م
كهرب�ئي 

حم�فظة ال��صطى  2002كهرب�ءدبل�م مهني�صي�نة حمط�ت 
اأن يك�ن ح��صاًل على 

دورات تدريبية يف 
نف�ص املج�ل 

ال�صركة الفنية التج�رية 4781
حم�فظة ال��صطى  1001جن�رةدبل�م مهنيجن�ر اأث�ث �ص. م .م

اأن يك�ن ح��صاًل على 
دورات تدريبية يف 

نف�ص املج�ل 

ال�صركة الفنية التج�رية 4783
حم�فظة ال��صطى  1001ده�ندبل�م مهنيده�ن�ص. م .م

اأن يك�ن ح��صاًل على 
دورات تدريبية يف 

نف�ص املج�ل 

ال�صركة الفنية التج�رية 4784
�ص. م .م

مركب 
متديدات 

�صحية 
حم�فظة ال��صطى  1001كهرب�ءدبل�م مهني

اأن يك�ن ح��صاًل على 
دورات تدريبية يف 

نف�ص املج�ل 

اخت�ص��صي م�ندي عم�ن �ص. م. م4779
حم�فظة م�صقط0011ت�ص�يق /مبيع�تج�معيت�ص�يق 

 

4782
�صركة مزون لالألب�ن

 ) �ص. م. ع م ( 
دبل�م التعليم تنفيذي خم�زن 

حم�فظة الربميي 1001-الع�م
 

4785
�صركة مزون لالألب�ن

 ) �ص. م .ع. م ( 

حملل خمترب 
تط�ير 

املنتج�ت 
حم�فظة الربميي 0011عل�م اغذيةج�معي

 

4786
�صركة مزون لالألب�ن

 ) �ص. م. ع .م ( 
حم�فظة الربميي 0011عل�م اغذيةج�معيفني خمترب 
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فرص عمل رقم )40(

رقم 
ذكر/اإنثىذكرالتخ�ص�صامل�ؤهلاملهنةاإ�صم املن�ص�أةالفر�صة

مالحظةم�قع العملاملجم�عانثى

4787
�صركة مزون لالألب�ن

 ) �ص. م .ع .م ( 

فني خمترب 
الأحي�ء 
الدقيقة 

حم�فظة الربميي 0011عل�م اأغذيةج�معي
 

4789
�صركة مزون لالألب�ن

 ) �ص .م. ع. م ( 

م�صغل اآلة

 ) اآي اإم اإل ( 
حم�فظة الربميي 0044كهرب�ء/ميك�نيكدبل�م تقني

 

4790
�صركة مزون لالألب�ن

 ) �ص. م .ع .م ( 
فني �ص�بط 

 حم�فظة الربميي 0011عل�م اغذية/كيمي�ءج�معيج�دة 

4791
�صركة مزون لالألب�ن

 ) �ص. م .ع. م ( 
دبل�م مهني/اأمني خمزن

حم�فظة الربميي /حم�فظة 0055اإدارة  تقني
 م�صقط

4792
�صركة مزون لالألب�ن

 ) �ص. م. ع .م ( 
اأمني �صندوق / 

م�صت�دع 
دبل�م التعليم 

0066-الع�م
حم�فظ�ت )الب�طنة/
ال�صرقية/الداخلية/

م�صقط(
 

4793
�صركة مزون لالألب�ن

 ) �ص .م. ع. م ( 
من�صق التعلم 

والتط�ير
دبل�م مهني/ 

 حم�فظة الربميي0011اإدارةتقني

4794
�صركة مزون لالألب�ن

 ) �ص. م. ع. م ( 
م�صغل رافعة 

�ص�كية 
م� دون دبل�م 
 حم�فظة الربميي1001-التعليم الع�م 

4795
�صركة مزون لالألب�ن

 ) �ص. م .ع. م ( 
م�ص�عد ت�صكيل 

ق�الب 
م� دون دبل�م 
 حم�فظة الربميي2002-التعليم الع�م 

4796
�صركة مزون لالألب�ن

 ) �ص. م. ع .م ( 
م�ص�عد م�صغل 

اآلة 
م� دون دبل�م 
 حم�فظة الربميي2002-التعليم الع�م 

4798
�صركة مزون لالألب�ن 

) �ص .م. ع. م ( 
م�صغل اآلة 
التغليف 

م� دون دبل�م 
 حم�فظة الربميي1001-التعليم الع�م 

4801
�صركة مزون لالألب�ن

 ) �ص. م. ع .م ( 
م�ص�عد اآلة 

التعبئة 
م� دون دبل�م 
 حم�فظة الربميي100010-التعليم الع�م 

4803
�صركة مزون لالألب�ن

 ) �ص .م. ع. م ( 
م�صغل حزام 
ن�قل التعبئة 

م� دون دبل�م 
 حم�فظة الربميي1001-التعليم الع�م 

4788
�صركة مزون لالألب�ن

 ) �ص. م .ع. م ( 
م�صغل اآلة 

ت�صكيل الق�الب 
م� دون دبل�م 
 حم�فظة الربميي2002-التعليم الع�م 
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فرص عمل رقم )40(

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

4797
�صركة مزون لالألب�ن

 ) �ص. م .ع .م ( 
م�صغل اآلة 

غط�ء الق�الب 
م� دون دبل�م 
 حم�فظة الربميي2002-التعليم الع�م 

4799
�صركة مزون لالألب�ن

 ) �ص. م .ع .م ( 
ع�مل مزرعة / 

املحلب 
م� دون دبل�م 
 حم�فظة الربميي100010-التعليم الع�م 

4800
�صركة مزون لالألب�ن

 ) �ص. م. ع .م ( 
ع�مل مزرعة / 

رع�ية 
م� دون دبل�م 
 حم�فظة الربميي5005-التعليم الع�م 

4802
�صركة مزون لالألب�ن

 ) �ص .م. ع .م ( 
م� دون دبل�م �ص�ئق خفيف 

 حم�فظة الربميي1001-التعليم الع�م 

دبل�م ف�ق حم��صب ع�مجمرة النج�م الع�ملية  4731
حم�فظة جن�ب الب�طنة 0101حم��صبةالث�ن�ي

 )برك�ء(

ك�تب جمرة النج�م الع�ملية  4732
ح�ص�ب�ت/ع�م 

دبل�م ف�ق 
حم�فظة جن�ب الب�طنة 0101حم��صبةالث�ن�ي

 )برك�ء(

دبل�م ف�ق من�صقجمرة النج�م الع�ملية  4733
الث�ن�ي

 اإدارة اأعم�ل/ اإدارة  
حم�فظة جن�ب الب�طنة 0101عالق�ت ع�مة

 )برك�ء(

�صركة اأحمد بن �صيف بن 4734
دبل�م ف�ق حم��صب عبداهلل ال�صيدي و�صريكه

حم�فظة الربميي 1001حم��صبةالث�ن�ي
الأول�ية لذوي 

اخلربة يف جم�ل 
العمل 

 حم�فظة ال��صطى )الدقم(1001هند�صة مدنيةج�معيمهند�ص مدين  م�ؤ�ص�صة الأن�ص�ري التج�رية4735

فني �صحة م�ؤ�ص�صة الأن�ص�ري التج�رية4736
و�صالمة مهنية

دبل�م ف�ق 
 حم�فظة ال��صطى )الدقم(1001�صالمة و�صحة مهنية الث�ن�ي

فني ميك�نيك اخلليج مل�اد املع�دن 4737
)مركب�ت(

دبل�م  ف�ق 
حم�فظة الداخلية 1001هند�صة ميك�نيكيةالث�ن�ي 

 )�صم�ئل(

فني كهرب�ئي اخلليج مل�اد املع�دن 4738
�صي�رات

دبل�م  ف�ق 
حم�فظة الداخلية 1001هند�صة كهرب�ئيةالث�ن�ي 

 )�صم�ئل(

ال�صركة ال�طنية للم�اد 4739
دبل�م ف�ق اأمني خمزن الغذائية والتج�رة

 حم�فظة الداخلية )نزوى(1001اإدارة اأعم�ل الث�ن�ي 



مالحظة: يرجى االطالع على تفاصيل اإلعالن والشروط العامة عبر زيارة الموقع اإللكتروني:
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فرص عمل رقم )40(

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

�صركة ت�ول مل�ص�ريع البنية 4740
حم�فظة �صم�ل ال�صرقية 0044هند�صة مدنيةج�معيمهند�ص مدينالتحتية �ص. م. م 

 )بدية(

�صركة ت�ول مل�ص�ريع البنية 4741
دبل�م ف�ق فني مدينالتحتية �ص. م .م

حم�فظة �صم�ل ال�صرقية 0044هند�صة مدنيةالث�ن�ي
 )بدية(

 حم�فظة �صم�ل الب�طنة2002هند�صة مدنيةج�معيمهند�ص مدين�صركة دوجال�ص اأو اإت�ص اي4742

دبل�م ف�ق فني ابنية�صركة دوجال�ص اأو اإت�ص اي4743
 حم�فظة �صم�ل الب�طنة3003هند�صة مدنيةالث�ن�ي

4744
�صح�ر ل�صن�عة الب�يل

 �ص. م .م
دبل�م ف�ق مندوب مبيع�ت

 حم�فظة �صم�ل الب�طنة1001ت�ص�يقالث�ن�ي

دبل�م ف�ق امني خمزنعم�ن كل�رين4745
الث�ن�ي

اإدارة اأعم�ل/ م�ارد 
 حم�فظة �صم�ل الب�طنة1001ب�صرية

دبل�م ف�ق امني خمزنحم�جر اخلليج4746
الث�ن�ي

اإدارة اأعم�ل/ م�ارد 
حم�فظة �صم�ل الب�طنة1001ب�صرية

 

فني تركيب م�صنع بن زقر للم�اد الع�زلة4747
 حم�فظة �صم�ل الب�طنة1001تركيب اأعم�ل العزلدبل�م مهنياعم�ل العزل

م�صرف ري��ص املدر�صة الربيط�نية 4752
حم�فظة ظف�ر 0101ري��ص اطف�ل ج�معياطف�ل 

الأول�ية لذوي 
اخلربة يف جم�ل 

العمل  

م�ص�ؤول الريف للعق�رات �ص. م. ع. م 4753
م�صرتي�ت 

دبل�م ف�ق 
 حم�فظة ظف�ر 1001حم��صبة / ت�ص�يق الث�ن�ي

اإدارة اعم�ل / ج�معيمدير ت�ص�يق �صركة �صخ�ر م�صندم 4754
حم�فظة م�صندم )خ�صب(1001ت�ص�يق 

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

العمل 



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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