
إعـــــــــــــــالن
فرص عمل رقم )73(

ملحق خاص تصدره

األربعاء - 10 يوليو 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 
لســجل القــوى العاملــة- أن تعلــن عــن توافــر عــدد مــن الوظائــف 
تكــون  والشــركات، وســوف  المؤسســات  بعــض  لــدى  الشــاغرة 
ــطين  ــن النش ــرات للباحثي ــب خب ــي ال تتطل ــرص الت ــة للف األولوي
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 

ــة.  ــات المتبع ــغيل واآللي ــات التش ــي جه ــف ف ــتراطات الوظائ الش
ويوفــر النظــام للباحــث عــن عمــل العديــد مــن الخدمــات التــي 
تســاعده علــى اختيار الوظيفة التي تتناســب مع مؤهله الدراســي. 
فعلــى مــن يجــد فــي نفســه الرغبــة للتقــدم إلحــدى هــذه الفــرص 
ومســتوفيًا الشــروط 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( 
ــق 2019/7/1٦م  ــاء( المواف ــوم )الثالث ــى ي ــق 2019/7/10م وحت المواف
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رقم 
ذكر/اأنثىذكرالتخ�ص�صامل�ؤهلاملهنةا�صم املن�ص�أةالفر�صة

م�قع املجم�عاأنثى
مالحظةالعمل

8185
�صندوق تق�عد 
م�ظفي اخلدمة 

املدنية

مدير دائرة 
االح�ص�ء 
والتخطيط

م�ج�صتري/ 
ج�معي

اإح�ص�ء/ 
تخطيط 
وبح�ث/ 
درا�ص�ت 
اكت�ارية

حم�فظة 0011
م�صقط

- ان تك�ن لديه خربة عملية ال تقل عن )5( 
�صن�ات يف جم�ل ال�ظيفة منه� )3( �صن�ات يف 

 وظيفة اإ�صرافية مل�ؤهل امل�ج�صتري
- اأن تك�ن لديه خربة عملية ال تقل عن )8( 
�صن�ات يف جم�ل ال�ظيفة منه� )3( �صن�ات يف 

 وظيفة اإ�صرافية مل�ؤهل ج�معي
- خربة يف جم�ل اإعداد ومراجعة الدرا�ص�ت 

 االإكت�ارية.
- اإج�دة ا�صتخدام احل��صب االآيل)نظ�م 

 امل�يكرو�ص�فت اأوف�ص واالأنظمة االإح�ص�ئية(.
- اإتق�ن اللغتني العربية واالجنليزية كت�بة 

 وقراءة وحتدث�.
 - مدة االعالن ا�صب�عني من ت�ريخ الن�صر
- ملزيد من التف��صيل يرجى زي�رة امل�قع 

advert.pamr.gov.om :االإلكرتوين

8183
�صندوق تق�عد 
م�ظفي اخلدمة 

املدنية

كبري مدققني 
داخليني

م�ج�صتري/ 
ج�معي

حم��صبة/ 
حم�فظة 0011م�لية/ اقت�ص�د

م�صقط

- اأن تك�ن لديه خربة عملية ال تقل عن )5( 
 �صن�ات يف جم�ل التدقيق مل�ؤهل امل�ج�صتري

- اأن تك�ن لديه خربة عملية ال تقل عن )8( 
 �صن�ات �صن�ات يف جم�ل التدقيق مل�ؤهل ج�معي

- اأن تك�ن لديه �صه�دة مهنية يف جم�ل ال�ظيفة 
مثل)CA/ACCA/CFA/CPA/CIA( اأو 

 اأخرى.
- يف�صل من لديه خربة يف جم�ل التدقيق على 

 تقنية املعل�م�ت واالإ�صتثم�ر.
- اإج�دة ا�صتخدام احل��صب االآيل)نظ�م 
 امل�يكرو�ص�فت اأوف�ص واأنظمة التدقيق(.

- اإتق�ن اللغتني العربية واالجنليزية كت�بة 
 وقراءة وحتدث�.

 - مدة االعالن ا�صب�عني من ت�ريخ الن�صر
- ملزيد من التف��صيل يرجى زي�رة امل�قع 

advert.pamr.gov.om :االلكرتوين
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8186
�صندوق تقاعد 
موظفي اخلدمة 

املدنية
حما�صبة/ جامعيحما�صب

حمافظة 4004مالية
م�صقط

 - الأولوية لذوي التقدير الأعلى
- املعرفة مبعايري التقارير املالية 

.)IFRS(الدولية 
 - يف�صل من لديه معرفة بنظام الأوراكل املايل.

- اإجادة ا�صتخدام احلا�صب اليل )نظام 
 املايكرو�صوفت اأوفي�س(.

- اإجادة اللغتني العربية والإجنليزية كتابة 
 وقراءة وحتدثا.

- يكون التناف�س على كل �صاغر وظيفي لعدد)15( 
مرت�صح ًامن بني املتقدمني للوظيفة على اأ�صا�س 

 العلى تقديرًا.
 - مدة الإعالن اأ�صبوعني من تاريخ الن�صر
- ملزيد من التفا�صيل يرجى زيارة املوقع 

advert.pamr.gov.om :اللكرتوين

8146

ال�صركة الوطنية 
العمانية للهند�صة 

والإ�صتثمار 
�س.م.ع.ع

فني معدات 
طبية

دبلوم فوق 
0202معدات طبيةالثانوي

حمافظة 
جنوب 

ال�صرقية
الأولوية لأبناء املحافظة

8147

ال�صركة الوطنية 
العمانية للهند�صة 

والإ�صتثمار 
�س.م.ع.ع

دبلوم فوق فني كهربائي
0101كهرباءالثانوي

حمافظة 
جنوب 

ال�صرقية
الأولوية لأبناء املحافظة

8148

ال�صركة الوطنية 
العمانية للهند�صة 

والإ�صتثمار 
�س.م.ع.ع

فني اأجهزة 
غ�صيل الكلى

دبلوم فوق 
0202معدات طبيةالثانوي

حمافظة 
جنوب 

ال�صرقية
 

8149

ال�صركة الوطنية 
العمانية للهند�صة 

والإ�صتثمار 
�س.م.ع.ع

فني غرفة 
حتكم 

دبلوم فوق 
0202ت�صغيل و�صيانةالثانوي

حمافظة 
جنوب 

ال�صرقية
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8159

ال�شركة الوطنية 
العمانية للهند�شة 

والإ�شتثمار 
�ش.م.ع.ع

دبلوم فوق فني ميكانيك
2002ميكانيكالثانوي

حمافظة 
�شمال 

ال�شرقية 
)م�شت�شفى 

اإبراء(

 

8160

ال�شركة الوطنية 
العمانية للهند�شة 

والإ�شتثمار 
�ش.م.ع.ع

دبلوم فوق فني كهربائي
1001كهرباءالثانوي

حمافظة 
�شمال 

ال�شرقية 
)م�شت�شفى 

اإبراء(

 

8161

ال�شركة الوطنية 
العمانية للهند�شة 

والإ�شتثمار 
�ش.م.ع.ع

فني تكييف 
وتربيد

دبلوم فوق 
5005تكييف وتربيدالثانوي

حمافظة 
�شمال 

ال�شرقية 
)م�شت�شفى 

اإبراء(

 

8163

ال�شركة الوطنية 
العمانية للهند�شة 

والإ�شتثمار 
�ش.م.ع.ع

فني غرفة 
حتكم

دبلوم فوق 
1001ت�شغيل وحتكمالثانوي

حمافظة 
�شمال 

ال�شرقية 
)م�شت�شفى 

اإبراء(

 

8165

ال�شركة الوطنية 
العمانية للهند�شة 

والإ�شتثمار 
�ش.م.ع.ع

م�شغل 
�شخانات مياه

دبلوم فوق 
1001ت�شغيل و�شيانةالثانوي

حمافظة 
�شمال 

ال�شرقية 
)م�شت�شفى 

اإبراء(

 

8166

ال�شركة الوطنية 
العمانية للهند�شة 

والإ�شتثمار 
�ش.م.ع.ع

فني وحدة 
معاجلة 
ال�شرف 
ال�شحي

دبلوم فوق 
الثانوي

معاجلة 
1001و�شيانة

حمافظة 
�شمال 

ال�شرقية 
)م�شت�شفى 

اإبراء(
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8190
م�شت�شفى احلياة 

الدويل

فني 
خمتربات 

طبية
حمافظة 0022خمتربات طبيةجامعي

 م�شقط

8192
م�شت�شفى احلياة 

�شيديلالدويل
جامعي/ 

دبلوم فوق 
الثانوي

حمافظة 0011�شيدلة
م�شقط

- اأن يكون حا�شل على رخ�شة مزاولة مهنة معتمدة 
من وزارة ال�شحة

8194
م�شت�شفى احلياة 

حمافظة 0011طب عامجامعيطبيب عامالدويل
م�شقط

- الأولوية لذوي اخلربة )4( �شنوات يف جمال 
العمل

8196
م�شت�شفى احلياة 

حمافظة 0011طب باطنيجامعيطبيب باطنيالدويل
م�شقط

- الأولوية لذوي اخلربة )4( �شنوات يف جمال 
العمل

8155
�شركة فايل عمان 

لتكوير خام 
احلديد

اخت�شا�شي 
التح�شني 

امل�شتمر
هند�شة جامعي

0011�شناعية
حمافظة 

�شمال 
الباطنة

 - الأولوية لذوي التقدير العلى
- اأن يكون حا�شل على �شهادة احلزام ال�شفر لني 6 

 �شجما
- األ يزيد عمر املتقدم عن 25 �شنة

8195
مركز بهوان 

حمافظة 0022�شيدلةجامعي�شيديلللعناية ال�شحية
م�شقط

- اأن يكون حا�شل على رخ�شة مزاولة املهنة معتمدة 
من وزارة ال�شحة

8158
�شركة الأوىل 

العاملية 
للم�شروعات

منفذ �شحة 
و�شالمة 

مهنية

دبلوم فوق 
الثانوي

�شحه و�شالمة 
1001مهنية

حمافظة 
م�شندم 
)بخاء(

- الأولوية لأبناء املحافظة

8180
اأ�س ان �شي 

لفالن اإنك )فرع 
عمان(

اأمني وثائق 
وخمطوطات

دبلوم فوق 
الثانوي

وثائق/ اإدارة/ 
حمافظة 2002مكتبات

ظفار
 - الأولوية لذوي اخلربة يف جمال العمل
- وظيفة موؤقتة اىل حني اإنتهاء امل�شروع

8181
اأ�س ان �شي 

لفالن اإنك )فرع 
عمان(

دبلوم فوق حا�شب كميات
الثانوي

حا�شب كميات/ 
حمافظة 2002م�شاح كميات

ظفار
 - الأولوية لذوي اخلربة يف جمال العمل
- وظيفة موؤقتة اىل حني اإنتهاء امل�شروع

8182
اأ�س ان �شي 

لفالن اإنك )فرع 
عمان(

فني 
ميكانيكي/ 

انتاج

دبلوم فوق 
حمافظة 2002ميكانيكالثانوي

ظفار
 - الأولوية لذوي اخلربة يف جمال العمل
- وظيفة موؤقتة اىل حني اإنتهاء امل�شروع

8173
اأ�س ان �شي 

لفالن اإنك )فرع 
عمان(

دبلوم فوق مدخل بيانات
الثانوي

اإدارة/ نظم 
حمافظة 2002معلومات

ظفار
 - الأولوية لذوي اخلربة يف جمال العمل
- وظيفة موؤقتة اىل حني اإنتهاء امل�شروع

8174
اأ�س ان �شي 

لفالن اإنك )فرع 
عمان(

فني �شحة 
و�شالمة 

مهنية

جامعي/ 
دبلوم فوق 

الثانوي

�شحه و�شالمة 
حمافظة 2002مهنية

ظفار
 - الأولوية لذوي اخلربة يف جمال العمل
- وظيفة موؤقتة اىل حني اإنتهاء امل�شروع

8175
اأ�س ان �شي 

لفالن اإنك )فرع 
عمان(

فني 
ميكانيكي/ 
�شيانة عامة

دبلوم فوق 
حمافظة 1001ميكانيكالثانوي

ظفار
 - الأولوية لذوي اخلربة يف جمال العمل
- وظيفة موؤقتة اىل حني اإنتهاء امل�شروع

8176
اأ�س ان �شي 

لفالن اإنك )فرع 
عمان(

مهند�س 
جامعيم�شروع

هند�شة 
ان�شاءات/ 

هند�شة مدنية
حمافظة 1001

ظفار
 - الأولوية لذوي اخلربة يف جمال العمل
- وظيفة موؤقتة اىل حني اإنتهاء امل�شروع
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8177
اأ�س ان �سي 

الفاالن اإنك )فرع 
عمان(

كاتب ا�ستالم 
ب�سائع

دبلوم فوق 
الثانوي

اإدارة/ نظم 
معلومات/ 
حما�سبة/ 

مالية

حمافظة 1001
ظفار

 - االأولوية لذوي اخلربة يف جمال العمل
- وظيفة موؤقتة اىل حني اإنتهاء امل�سروع

8150
خدمات فح�س 
معدات حقول 

النفط

مدير 
م�سرتيات

دبلوم فوق 
الثانوي

م�سرتيات/ 
حمافظة 1001ت�سويق

م�سقط
- االأولوية لذوي اخلربة )3( �سنوات يف جمال 

العمل

8152
�سركة الدقم 

خلدمات حقول 
النفط

150015حلامدبلوم مهنيفني حلام
حمافظة 

�سمال 
الباطنة

- تدريب مقرون بالت�سغيل

8153
�سركة الدقم 

خلدمات حقول 
النفط

م�سرف 
تركيب 
انابيب

100010تركيب انابيبدبلوم مهني
حمافظة 

�سمال 
الباطنة

 

8154
�سركة الدقم 

خلدمات حقول 
النفط

دبلوم التعليم م�ساعد حلام
5005_العام

حمافظة 
�سمال 

الباطنة
 

8142
جمموعة �سعود 

بهوان �س م م
بائع مركبات 

جديدة 
دبلوم فوق 

الثانوي
مبيعات/ 

حمافظة 1001ت�سويق
- االأولوية الأبناء املحافظةالظاهرة

8143
جمموعة �سعود 

بهوان �س م م

ميكانيكي 
مركبات 

ثقيلة

دبلوم التعليم 
حمافظة 2002_العام

- تدريب مقرون بالت�سغيلم�سقط

8144
جمموعة �سعود 

بهوان �س م م
بائع قطع 

غيار 
دبلوم التعليم 

حمافظة 3003_العام
- تدريب مقرون بالت�سغيلم�سقط

8145
�سركة اخلدمات 
الفنية اخلا�سة

فني اأمن 
و�سالمة 

دبلوم فوق 
الثانوي

اآمن و�سالمة 
حمافظة 6006مهنية 

- االأولوية الأبناء املحافظةالظاهرة

8156
�سركة �سخور 

م�سندم

منفذ �سحة 
و�سالمة 

مهنية

دبلوم فوق 
الثانوي

�سحه و�سالمة 
1001مهنية

حمافظة 
م�سندم 
)خ�سب(

- االأولوية الأبناء املحافظة

�سركة احل�سنني8157
منفذ �سحة 

و�سالمة 
مهنية

دبلوم فوق 
الثانوي

�سحه و�سالمة 
1001مهنية

حمافظة 
م�سندم 
)خ�سب(

- االأولوية الأبناء املحافظة

8162
�سركة خدمات 
دبلوم فوق �سابط جودهالطالء العاملية

3003�سبط جودةالثانوي
حمافظة 

�سمال 
الباطنة

 

8164
�سركة خدمات 
الطالء العاملية

فني حا�سب 
االآيل

دبلوم فوق 
2002تقنية معلوماتالثانوي

حمافظة 
�سمال 

الباطنة
 

8167
�سركة خدمات 
الطالء العاملية

فني �سحة 
و�سالمة 

مهنية

دبلوم التعليم 
150015_العام

حمافظة 
�سمال 

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

(advert.pamr.gov.om)

8168
�شركة خدمات 
الطالء العاملية

م�شاعد فني 
معادن

دبلوم التعليم 
100010_العام

حمافظة 
�شمال 

الباطنة
 

8151

اأ�س يف بيتي 
�شحار للن�شيج 

)�شركة منطقة 
حرة(

م�شغل اآلة 
من�شوجات

دبلوم التعليم 
02000200_العام

حمافظة 
�شمال 

الباطنة
- تدريب مقرون بالت�شغيل

8172
�شركة ال�شاروج 

لالن�شاءات
كاتب �شوؤون 

اإدارة/ موارد جامعياملوظفني 
2002ب�شرية

جميع 
اأنحاء 

ال�شلطنة
 

8171
�شركة ال�شاروج 

لالن�شاءات

من�شق القيمة 
املحلية 
امل�شافة

حما�شبة/ جامعي
1001مالية/ اقت�شاد

جميع 
انحاء 

ال�شلطنة
 

8170
�شركة ال�شاروج 

لالن�شاءات
حامل 
ت�شاريح

دبلوم التعليم 
2002_العام

جميع 
انحاء 

ال�شلطنة

 - اإجادة اللغة االجنليزية حتدثا وكتابة
- االإملام باالأعمال املدنية االن�شائية

8169
�شركة االأمان 

للم�شاريع الفنية
فني كهربائي 

/ متديدات
دبلوم فوق 

حمافظة 1001كهرباءالثانوي
 الداخلية

8178
�شركة األفا 
للخر�شانة 

اجلاهزة
دبلوم فوق حما�شب عام

الثانوي
حما�شبة/ 

حمافظة 0011مالية
 ظفار

8179
�شركة جمان 

للتعدين
ميكانيكي 

حمرك ديزل
دبلوم فوق 

حمافظة 2002ميكانيكالثانوي
 ظفار

8189
�شركة مياه 

الواحة 

مروج جتاري 
مندوب 
مبيعات 

دبلوم فوق 
الثانوي

ت�شويق/ 
حمافظة 3003مبيعات

م�شقط
 - االأولوية لذوي التقدير االأعلى

- اإجادة اللغة االجنليزية

8191
�شركة مياه 

الواحة 
�شائق رافعة 

�شوكيه 
دبلوم التعليم 

حمافظة 2002_العام
- اأن يكون لديه رخ�شة قيادة معداتم�شقط

8193
�شركة ا�شوق 

دبلوم التعليم �شرافاملرية
حمافظة 0077_العام

 م�شقط

8197
الزواوي لتقنية 

الطاقة الهند�شية 
�س م م 

�شائق قاطرة 
ومقطورة 

دبلوم التعليم 
مناطق 3003_العام

االمتياز
- اأن تكون لديه رخ�شة قيادة )PDO( تنمية 

نفط عمان 



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 )73(

8


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008

