
إعـــــــــــــــالن
فرص عمل رقم )٤٣(

ملحق خاص تصدره

الثالثاء - 27 نوفمبر 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

الثالثــاء  اليــوم  مــن  ابتــداًء  وذلــك   ،)80057( الرقــم  إلــى  وترســل 
ــق  2018/12/٣م  ــن المواف ــوم اإلثني ــى ي ــق 2018/11/27م وحت المواف



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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

الهيئة الع�مة للكهرب�ء 4938
واملي�ه )ديـم(

فني تقنية 
حم�فظة ال��صطى1001تقنية املعل�م�تج�معيمعل�م�ت

* الأول�ية لأبن�ء 
 حم�فظة ال��صطى

* الأول�ية لذوي تقدير 
 جيد فم� ف�ق

* الدرجة امل�لية )10(

الهيئة الع�مة للكهرب�ء 4939
ج�معيكيمي�ئيواملي�ه )ديـم(

كيمي�ء / كيمي�ء 
تطبيقية / هند�صة 

كيمي�ئية
حم�فظة م�صندم 0011

)خ�صب(

* الأول�ية لأبن�ء 
 حم�فظة م�صندم

* الأول�ية لذوي تقدير 
 جيد فم� ف�ق

* الدرجة امل�لية )10(

الهيئة الع�مة للكهرب�ء 4940
واملي�ه )ديـم(

اإخ�ص�ئي تقنية 
برجمة احل��صب ج�معيمعل�م�ت

حم�فظة م�صقط0011الآيل
* الأول�ية لذوي تقدير 

 جيد فم� ف�ق
* الدرجة امل�لية )10(

الهيئة الع�مة للكهرب�ء 4941
واملي�ه )ديـم(

م�ص�عد فني ث�ن 
تقنية معل�م�ت

دبل�م ف�ق 
حم�فظة م�صقط0011تقنية املعل�م�تالث�ن�ي

* الأول�ية لذوي تقدير 
 جيد فم� ف�ق

* الدرجة امل�لية )12(

الهيئة الع�مة للكهرب�ء 4942
دبل�م ف�ق اإداريواملي�ه )ديـم(

الث�ن�ي
اإدارة اأعم�ل/ 

حم��صبة/ م�لية/ 
تقنية معل�م�ت

حم�فظة م�صندم 0011
)دب�ء(

* الأول�ية لأبن�ء 
 حم�فظة م�صندم

* الأول�ية لذوي تقدير 
 جيد فم� ف�ق

* الدرجة امل�لية )12(

الهيئة الع�مة للكهرب�ء 4943
دبل�م ف�ق اإداريواملي�ه )ديـم(

الث�ن�ي
اإدارة اأعم�ل/ 

حم��صبة/ م�لية/ 
تقنية معل�م�ت

حم�فظة ال��صطى 0011
)هيم�(

* الأول�ية لأبن�ء 
 حم�فظة ال��صطى

* الأول�ية لذوي تقدير 
 جيد فم� ف�ق

* الدرجة امل�لية )12(

الهيئة الع�مة للكهرب�ء 4944
واملي�ه )ديـم(

م�ص�عد فني ث�ن 
وث�ئق 

دبل�م ف�ق 
الث�ن�ي

اإدارة ال�ث�ئق 
 * عقد م�ؤقت ملدة 6 اأ�صهرحم�فظة م�صقط7007واملحف�ظ�ت

* الدرجة امل�لية )12(

الهيئة الع�مة للكهرب�ء 4945
واملي�ه )ديـم(

م�ص�عد فني ث�ن 
وث�ئق 

دبل�م ف�ق 
الث�ن�ي

اإدارة ال�ث�ئق 
 * عقد م�ؤقت ملدة 6 اأ�صهرحم�فظة م�صقط0303واملحف�ظ�ت

* الدرجة امل�لية )12(

�صركة عم�ن لالإبح�ر 4995
�ص.م.م   

اخت�ص��صي 
و�ص�ئط متعددة 

ج�معي / دبل�م 
ف�ق الث�ن�ي 

ت�صميم و�ص�ئط 
الإعالم املتعددة / 

الت�ص�ل
حم�فظة م�صقط 0011

* الأول�ية لذوي اخلربة 
ل تقل عن �صنتني يف 

ت�صميم و�ص�ئط الإعالم 
 املتعددة للم�ؤهل اجل�معي

* الأول�ية لذوي اخلربة 
ل تقل عن )4( �صن�ات 

يف املج�لت املرتبطة به� 
والإعالم الرقمي مل�ؤهل 

دبل�م ف�ق الث�ن�ي
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رقم 
ذكر/اأنثىذكرالتخ�ص�صامل�ؤهلاملهنةا�صم املن�ص�أةالفر�صة

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

ج�معي / دبل�م من�صق طبي الطريان العم�ين5002
ف�ق الث�ن�ي 

متري�ص / عل�م 
التمري�ص / عل�م 

�صحية  
* الأول�ية لذوي اخلربة حم�فظة م�صقط0011

�صنتني يف جم�ل العمل

م�صرف مدقق الطريان العم�ين5003
م�صتندات

ج�معي /  دبل�م 
ف�ق الث�ن�ي

اإدارة وث�ئق 
وحمف�ظ�ت / اإدارة 

اأعم�ل 
حم�فظة م�صقط0011

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

مل�ؤهل الدبل�م

من�صق - مندوب الطريان العم�ين5005
م�صرتي�ت

ج�معي /  دبل�م 
ف�ق الث�ن�ي

هند�صة ميك�نيكية / 
حم�فظة م�صقط0011م�صرتي�ت فنية

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

مل�ؤهل الدبل�م

ك�تب حج�زات الطريان العم�ين5007
التذاكر

دبل�م ف�ق 
الث�ن�ي /دبل�م 

التعليم الع�م
ت�ص�يق / اإدراة 

حم�فظة م�صقط0044اأعم�ل  
* الأول�ية لذوي اخلربة 
�صنتني يف جم�ل خدم�ت 

الزب�ئن مل�ؤهل دبل�م 
التعليم الع�م

�صركة احلل�ل البديعة 4997
دبل�م ف�ق ك�تب اإداري الع�ملية �ص.م.م

الث�ن�ي 
تقنية معل�م�ت / 

* الأول�ية لذوي اخلربة حم�فظة م�صقط0101اإدراة اأعم�ل 
يف جم�ل العمل

�صركة احلل�ل البديعة 4998
الع�ملية �ص.م.م

ك�تب عالق�ت 
ع�مة 

 دبل�م التعليم 
* الأول�ية لذوي اخلربة حم�فظة م�صقط1001__الع�م 

يف جم�ل العمل

�صركة احلل�ل البديعة 4999
الع�ملية �ص.م.م

مهند�ص ت�صميم 
داخلي

ج�معي / دبل�م 
ف�ق الث�ن�ي

هند�صة ت�صميم 
حم�فظة م�صقط0022داخلي

* الأول�ية لذوي اخلربة 
يف جم�ل العمل

*اإج�دة مه�رة الأت�ك�د 
) ف�ت��ص�ب - برن�مج 

ثالثي الأبع�د(

�صركة احلل�ل البديعة 5001
ج�معي / دبل�م م�صمم جرافيكيالع�ملية �ص.م.م

ف�ق الث�ن�ي
هند�صة ت�صميم 

داخلي / ت�صميم 
جرافيكي

حم�فظة م�صقط2002

* الأول�ية لذوي اخلربة 
يف جم�ل ت�صنيع لفت�ت 

الني�ن
* اإج�دة مه�رة الأت�ك�د 

)ف�ت��ص�ب - برن�مج 
ثالثي الأبع�د(

�صركة احلل�ل البديعة 5004
حم�فظة م�صقط1001هند�صة اإلكرتوني�ت ج�معيمهند�ص اإلكرتوينالع�ملية �ص.م.م

* الأول�ية لذوي اخلربة 
يف جم�ل عمل ) اإل اإي 

دي(
* الأول�ية لذوي اخلربة 

)5( �صن�ات يف جم�ل 
الت�صنيع وال�صي�نة

�صركة احلل�ل البديعة 5006
دبل�م ف�ق فني اإلكرتوني�تالع�ملية �ص.م.م

حم�فظة م�صقط1001هند�صة اإلكرتوني�ت الث�ن�ي

* الأول�ية لذوي اخلربة 
يف جم�ل العمل )اإل اإي 

دي(
* الأول�ية لذوي اخلربة 

يف  الت�صنيع وال�صي�نة

�صركة احلل�ل البديعة 5009
الع�ملية �ص.م.م

فني كهرب�ئي 
اأجهزه دقيقة   

ج�معي / دبل�م 
حم�فظة م�صقط2002هند�صة اإلكرتوني�ت  ف�ق الث�ن�ي

* الأول�ية لذوي اخلربة 
يف جم�ل العمل )اإل اإي 

دي(
* الأول�ية لذوي اخلربة 

يف  الت�صنيع وال�صي�نة



4

فرص عمل رقم )٤٣(
رقم 

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

�صركة احلل�ل البديعة 5011
الع�ملية �ص.م.م

مهند�ص �صن�عي 
كبري املهند�صني

ج�معي / دبل�م 
حم�فظة م�صقط1001هند�صة �صن�عية ف�ق الث�ن�ي

* الأول�ية لذوي اخلربة 
يف جم�ل ت�صنيع لفت�ت 

الني�ن 
* الأول�ية لذوي اخلربة 

يف جم�ل العمل

�صركة احلل�ل البديعة 5014
الع�ملية �ص.م.م

كبري الفنيني - 
ت�صنيع احلديد 

وال�صلب  
دبل�م ف�ق 

الث�ن�ي 
ت�صنيع احلديد 

* الأول�ية لذوي اخلربة حم�فظة م�صقط4004وال�صلب  _
يف جم�ل ت�صكيل املع�دن 

�صركة احلل�ل البديعة 5016
دبل�م ف�ق م�صرف حل�مالع�ملية �ص.م.م

حم�فظة م�صقط5005حل�مالث�ن�ي
* الأول�ية لذوي اخلربة 

يف جم�ل العمل )5( 
�صن�ات 

�صركة احلل�ل البديعة 5017
الع�ملية �ص.م.م

اخت�ص��صي 
ت�ص�يق 

ج�معي / دبل�م 
حم�فظة م�صقط0033ت�ص�يق / مبيع�ت ف�ق الث�ن�ي

* الأول�ية لذوي اخلربة 
ملدة �صنتني يف جم�ل 

العمل للم�ؤهل اجل�معي
* الأول�ية لذوي اخلربة 

يف جم�ل العمل )5( 
�صن�ات مل�ؤهل الدبل�م يف 

ت�ص�يق الالفت�ت

�صركة احلل�ل البديعة 5018
ج�معي / دبل�م مدير ت�ص�يق الع�ملية �ص.م.م

حم�فظة م�صقط0011ت�ص�يق / مبيع�ت ف�ق الث�ن�ي

* الأول�ية لذوي اخلربة 
ملدة �صنتني يف جم�ل 

العمل للم�ؤهل اجل�معي
* الأول�ية لذوي اخلربة 

يف جم�ل العمل )5( 
�صن�ات مل�ؤهل الدبل�م يف 

ت�ص�يق الالفت�ت

�صركة احلل�ل البديعة 5019
ج�معي / دبل�م مدير ور�صة الع�ملية �ص.م.م

حم�فظة م�صقط1001هند�صة �صن�عية ف�ق الث�ن�ي

    * الأول�ية لذوي 
اخلربة يف جم�ل ت�صنيع 

لفت�ت الني�ن
* الأول�ية لذوي اخلربة 

)5( �صن�ات يف جم�ل 
العمل

اأع�يل البح�ر لالأعم�ل 4996
الآلية

مروج جت�ري 
مندوب مبيع�ت

ج�معي / دبل�م 
حم�فظة م�صقط0011 تقنية املعل�م�ت ف�ق الث�ن�ي 

* الت�ص�يق ملنتج�ت 
احل��صب الآيل داخلي� 

 وخ�رجي�
* الأول�ية لذوي اخلربة 
ل تقل عن �صنتني يف نف�ص 

املج�ل
براي�ص وتره�و�ص ك�برز 5000

�ص.م.م
فني تدقيق 

ح�ص�ب�ت
دبل�م ف�ق 

الث�ن�ي 
م�لية / حم��صبة / 
 حم�فظة م�صقط001010اقت�ص�د / تدقيق 

�صركة رجب وع�يدة 5008
حم�فظة ال��صطى 1001هند�صة مدنيةج�معيمهند�ص مدينللحفري�ت

 )الدقم( 

الروؤية املمت�زة الع�ملية 5010
 حم�فظة م�صقط2002هند�صة مدنيةج�معيمهند�ص مدين�ص.م.م
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فرص عمل رقم )٤٣(
رقم 

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

الروؤية املمت�زة الع�ملية 5012
دبل�م ف�ق فني اأبنية�ص.م.م

 حم�فظة م�صقط3003هند�صة مدنيةالث�ن�ي

الروؤية املمت�زة الع�ملية 5013
دبل�م ف�ق كهرب�ئي متديدات �ص.م.م

 حم�فظة م�صقط5005هند�صة كهرب�ئية الث�ن�ي

�صركة ال�ص�روج 5015
دبل�م ف�ق ك�تب ح�ص�ب�تلالإن�ص�ءات �ص.م.م 

الث�ن�ي
م�لية / حم��صبة / 

حم�فظة ظف�ر 2002اقت�ص�د
 )املزي�نة(

الك�اكب العربية للتج�رة 4946
والت�ص�يق    

ك�تب ا�صتعالم 
ب�ص�ئع 

دبل�م ف�ق 
الث�ن�ي

اإدارة اعم�ل/ 
عالق�ت ع�مة/

درا�ص�ت الت�ص�ل
حم�فظة جن�ب 1001

 الب�طنة )امل�صنعة(

�صركة املدينة للخدم�ت  4947
ج�معيمربمج ح��صب اآيلالل�ج�صتية

تقنية 
 املعل�م�ت)برجمي�ت(

/هند�صة احل��صب 
اليل

حم�فظة جن�ب 1001
 الب�طنة )برك�ء(

دبل�م ف�ق ك�تب اإداري�صركة برادات العفية4948
الث�ن�ي

اإدارة اعم�ل/ 
عالق�ت ع�مة/

درا�ص�ت الت�ص�ل
حم�فظة جن�ب 1001

 الب�طنة )برك�ء(

�ص.ت.ف.اأ امل�ص�همة 4949
 حم�فظة م�صندم 2002هند�صة مدنيةج�معيمهند�ص مدينلالإن�ص�ءات

دبل�م ف�ق مدير مبيع�تحمل الأطف�ل4950
حم�فظة جن�ب 1001اإدارة / ت�ص�يقالث�ن�ي

ال�صرقية
* الاأل�ية لذوي اخلربة 

يف جم�ل العمل

الأوىل الع�ملية 4951
للم�صروع�ت �ص.م.م

ر�ص�م اإن�ص�ئي/ 
اأبنية

دبل�م ف�ق 
 حم�فظة الظ�هرة1001م�صح كمي�تالث�ن�ي

الأوىل الع�ملية 4952
للم�صروع�ت �ص.م.م

فني �صي�نة 
مركب�ت خفيفة

دبل�م ف�ق 
 حم�فظة الظ�هرة1001فني ميك�نيك �صي�راتالث�ن�ي

الأوىل الع�ملية 4953
دبل�م ف�ق حم��صب ع�مللم�صروع�ت �ص.م.م

 حم�فظة الظ�هرة1001حم��صبةالث�ن�ي

4954
ال�صركة ال�طنية املتحدة 

للهند�صة واملق�ولت 
�ص.م.م

منفذ �صحة 
و�صالمة مهنية

دبل�م ف�ق 
 حم�فظة الظ�هرة1001�صحة و�صالمة مهنيةالث�ن�ي

4955
�صركة اأحمد بن عبداهلل 

ال�صيدي و�صريكة / 
ت�ص�منية

دبل�م ف�ق حم��صب
 حم�فظة الربميي 1001م�لية / حم��صبةالث�ن�ي

م�صنع ال�ادي للمي�ة 4956
املعدنية الطبيعية

مهند�ص 
اإلكرتوميك�نيكي / 

ميك�ترونك�ص
 حم�فظة الربميي 1001هند�صة ميك�نيكيةج�معي

�صركة ال�ص�روج 4961
لالإن�ص�ءات

مهند�ص مدين / 
2002هند�صة مدنية ج�معيطرق

حم�فظة الداخلية 
)قرن العلم - �صيح 

رول(

* الإمل�م ب�لأعم�ل 
املدنية للطرق والأعم�ل 

الأر�صية
�صركة ال�ص�روج 4962

* الإمل�م ب��صتخدام حم�فظة الداخلية  2002هند�صة م�ص�حة ج�معيم�ص�ح اأر�صيلالإن�ص�ءات 
اأجهزة امل�صح الأر�صي 

�صركة ال�ص�روج 4963
لالإن�ص�ءات 

ح�مل ت�ص�ريح 
 PRMIT(

)HOLDER

دبل�م التعليم 
2002_الع�م 

حم�فظة الداخلية 
)قرن العلم - �صيح 

رول( 

* الأول�ية لذوي اخلربة 
يف من�طق النفط والغ�ز

* اإج�دة اللغة 
الإجنليزية
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فرص عمل رقم )٤٣(
رقم 

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

مدير �ص�ؤون الثن�ئي امل�صرتك للتج�رة4964
امل�ظفني

دبل�م ف�ق 
حم�فظة الداخلية 1001اإدارة اأعم�ل الث�ن�ي 

)نزوى(
* الأول�ية لذوي اخلربة 

يف جم�ل العمل

فني �صحة التم�ين املتحدة4968
و�صالمة مهنية

دبل�م ف�ق 
* اأن يك�ن ح��صاًل على من�طق المتي�ز1001�صحة �صالمة مهنية الث�ن�ي 

�صه�دة النيب��ص والأي��ص

اتك� لل�صن�ع�ت الغذائية 4969
�ص.م.م

اخت�ص��صي تغذية 
حم�فظة �صم�ل 1001عل�م تغديةج�معي/ ع�م

 الب�طنة

اأ�ص�ص لال�صت�ص�رات 4973
دبل�م ف�ق م�ص�ح ع�ماجلغرافية

حم�فظة �صم�ل 0011م�ص�ح ار�صيالث�ن�ي
 الب�طنة

األ�صي للخدم�ت املالحية 4975
�ص.م.م

ك�تب تخلي�ص 
حم�فظة �صم�ل 0101اإدارة اأعم�لج�معيجمركي

 الب�طنة

األ�صي للخدم�ت املالحية 4976
�ص.م.م

ك�تب تخلي�ص 
جمركي

دبل�م ف�ق 
حم�فظة �صم�ل 0101اإدارة اأعم�لالث�ن�ي

 الب�طنة

األ�صي للخدم�ت املالحية 4977
�ص.م.م

ك�تب تخلي�ص 
جمركي

دبل�م التعليم 
حم�فظة �صم�ل 4004-الع�م

 الب�طنة

غريب لال�صت�ص�رات 4979
دبل�م ف�ق ر�ص�م معم�ريالهند�صية

الث�ن�ي
م�صح كمي�ت/ ر�ص�م 

حم�فظة �صم�ل 0011معم�ري
 الب�طنة

دبل�م ف�ق ف�ح�ص نظرم�ؤ�ص�صة ط�لبي للتج�رة4980
حم�فظة �صم�ل 0202ب�صري�تالث�ن�ي

 الب�طنة

�صي ب�ص اآند اأي اأوروب� بي 4983
حم�فظة ال��صطى 1001هند�صة ميك�نيكيةج�معيمهند�ص ميك�نيكييف )فرع عم�ن(

 )الدقم( 

�صي ب�ص اآند اأي اأوروب� بي 4985
يف )فرع عم�ن(

اخت�ص��صي 
اإدارة / العالق�ت ج�معيعالق�ت ع�مة

حم�فظة ال��صطى 1001الع�مة
 )الدقم( 

�صي ب�ص اآند اأي اأوروب� بي 4986
يف )فرع عم�ن(

فني �صحة 
و�صالمة مهنية

دبل�م ف�ق 
حم�فظة ال��صطى 1001�صالمة و�صحة مهنيةالث�ن�ي

 )الدقم( 

دبل�م ف�ق فني ميك�نيك�صركة احل�صنني4989
حم�فظة م�صندم 1001ميك�نيك�الث�ن�ي

 )خ�صب(

�صركة ال�ص�عق لأعم�ل 4990
حم�فظة م�صندم 2002هند�صة تعدينج�معيمهند�ص تفجريالتفجري

 )خ�صب(

�صركة ال�ص�عق لأعم�ل 4991
التفجري

فني ميك�نيكي 
اإنت�ج

دبل�م ف�ق 
حم�فظة م�صندم 1001هند�صة تعدينالث�ن�ي

 )خ�صب(

�صركة ال�ص�عق لأعم�ل 4992
دبل�م ف�ق فني من�جمالتفجري

حم�فظة م�صندم 1001هند�صة تعدينالث�ن�ي
 )خ�صب(

�صركة ال�ص�عق لأعم�ل 4993
دبل�م ف�ق فني تفجريالتفجري

حم�فظة م�صندم 2002هند�صة تعدينالث�ن�ي
 )خ�صب(

�صركة ال�ص�عق لأعم�ل 4994
دبل�م التعليم مفجرالتفجري

حم�فظة م�صندم 2002_الع�م 
 )خ�صب(

دبل�م ف�ق اخت�ص��صي ت�أمني�صركة ظف�ر للت�أمني4957
الث�ن�ي

ت�ص�يق / اإدارة 
حم�فظة م�صندم 1001اأعم�ل

 )دب�(



مالحظة: يرجى االطالع على تفاصيل اإلعالن والشروط العامة عبر زيارة الموقع اإللكتروني:
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فرص عمل رقم )٤٣(
رقم 

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

دبل�م ف�ق حم��صب�صخ�ر م�صندم4958
حم�فظة م�صندم 1001م�لية / حم��صبةالث�ن�ي

 )خ�صب(

دبل�م ف�ق فني ميك�نيك�صخ�ر م�صندم4959
حم�فظة م�صندم 1001ميك�نيك�الث�ن�ي

 )خ�صب(

اخت�ص��صي �صخ�ر م�صندم4960
متري�ص ع�م

دبل�م ف�ق 
حم�فظة م�صندم 1001متري�صالث�ن�ي

 )خ�صب(

دبل�م ف�ق فني خمترب مدين�صخ�ر م�صندم4965
حم�فظة م�صندم 1001هند�صة مدنيةالث�ن�ي

 )خ�صب(

دبل�م التعليم اأمني خمزنمنتجع احل�ا�ص ال�صت4966
حم�فظة م�صندم 1001_الع�م 

)دب�(
* اإج�دة اللغة 

الإجنليزية 

دبل�م ف�ق مر�صد �صي�حي�ص�طئ ق�نة4967
حم�فظة م�صندم 1001�صي�حةالث�ن�ي

 )خ�صب(

4970
مكتب ج��صم احل�صني 

و�صريكه للمح�م�ة 
وال�صت�ص�رات الق�ن�نية

حم�فظة م�صندم 1001حق�قج�معيحم�مي
 )خ�صب(

مكتب غريب لال�صت�ص�رات 4971
دبل�م ف�ق فني اأبنيةالهند�صية املعم�رية

حم�فظة م�صندم 1001هند�صة مدنيةالث�ن�ي
)خ�صب(

* العمل على برامج 
الأوت�ك�د

* العمل على اأجهزة 
الأعم�ل امل�ص�حية 

)الت�تل �صتي�ص واجلي 
بي اإ�ص( 

روغ�ين للتج�رة 4972
حم�فظة م�صندم 1001هند�صة مدنيةج�معيمهند�ص ابنيةواملق�ولت 

 )خ�صب(

امل�ص�ريع الغربية للتج�رة 4974
دبل�م ف�ق م�ص�ح كمي�ت واملق�ولت �ص.م.م 

حم�فظة م�صندم 1001م�صح كمي�ت الث�ن�ي
 )دب�(

اأحمد بن �ص�مل بن حريز 4978
دبل�م ف�ق فني اأبنيةال�صحي للتج�رة 

حم�فظة م�صندم 1001هند�صة مدنية الث�ن�ي
 )دب�(

دبل�م التعليم مدرب ري��صيمنتجع احل�ا�ص ال�صت4982
حم�فظة م�صندم 1001_الع�م 

)دب�(
* اإج�دة اللغة 

الإجنليزية 

هند�صة ميك�نيكية / ج�معيمدير �صي�نةمنتجع احل�ا�ص ال�صت4984
حم�فظة م�صندم 1001كهرب�ئية 

)ولية دب�(
* الأول�ية لذوي اخلربة 

)3( �صن�ات يف جم�ل 
العمل 

ال�صك� �صرتوجن بالنت 4987
دبل�م ف�ق حم��صب ع�مه�ير للتج�رة واملق�ولت 

الث�ن�ي
م�لية / حم��صبة / 

حم�فظة م�صندم 1001اإدارة اأعم�ل 
 )مدح�ء(

الن�ر�ص الالمع للتج�رة 4988
 حم�فظة ظف�ر2002حم��صبةج�معيحم��صب ع�مواملق�ولت 



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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فرص عمل رقم )٤٣(


