
إعـــــــــــــــالن
فرص عمل رقم )٦١(

ملحق خاص تصدره

األربعاء - ١٠ أبريل  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 يــوم )األربعــاء( 
ــق 20١9/٤/١٦م  ــاء( المواف ــوم )الثالث ــى ي ــق 20١9/٤/١0م وحت المواف



جدول الوظائف

فرص عمل رقم )٦١(

2

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

�صركة �صلمربجر عم�ن 6980
هند�صة ميك�نيكية / ج�معي مهند�ص �صي�نة و�صرك�ه 

 حم�فظة م�صقط0101مع�جلة و�صي�نة وعملي�ت 

�صركة �صلمربجر عم�ن 6984
دبل�م ف�ق فني نفطو�صرك�ه 

حم�فظة الداخلية 1001نفط وغ�زالث�ن�ي
 )نزوى(

�صركة �صلمربجر عم�ن 6986
و�صرك�ه 

مهند�ص ميك�نيكي 
هند�صة ميك�نيكية/ج�معي�صي�نة ع�مة

4004هند�صة �صن�عية
حم�فظة م�صقط / 
حم�فظة الداخلية 

)نزوى( / مملكة 
م�ليزي�

 

�صركة �صلمربجر عم�ن 6991
 حم�فظة م�صقط0101نفط وغ�زج�معيمهند�ص نفط و�صرك�ه 

�صركة �صلمربجر عم�ن 6994
و�صرك�ه 

مهند�ص ميك�نيكي 
هند�صة ميك�نيكية/ج�معي�صي�نة ع�مة 

حم�فظة ال��صطى 0101هند�صة �صن�عية
 )فه�د(

�صركة �صلمربجر عم�ن 6998
و�صرك�ه 

مهند�ص �صي�نة ح��صب 
 حم�فظة م�صقط1001عل�م ح��صب اآيلج�معياآيل 

ال�صركة العم�نية ل�صراء 7028
كهرب�ء / ميك�نيك/ ج�معيمهند�صالط�قة واملي�ه

  اأال يقل التقدير عن جيدحم�فظة م�صقط0055الكرتوني�ت

ال�صركة العم�نية ل�صراء 7029
م�لية/ اقت�ص�د/ ج�معيحم��صبالط�قة واملي�ه 

  اأال يقل التقدير عن جيدحم�فظة م�صقط0033حم��صبة  

براي�ص وتره�و�ص ك�برز 6985
  اأال يقل التقدير عن جيدحم�فظة م�صقط001010م�لية / حم��صبةج�معيحم��صب�ص.م.م

انرتن��ص�ن�ل ان�صبك�صن 6968
�صريفي�صز �ص.م.م

م�صرف اأمن و�صالمة 
مهنية 

دبل�م ف�ق 
حم�فظة م�صقط6006اأمن و�صالمة مهنيةالث�ن�ي 

  االأول�ية لذوي اخلربة )�صنتني(
 يف جم�ل العمل

  اأن يك�ن ح��صاًل على �صه�دة 
النيب��ص االإي��ص

�صركة �ص�ه ن�جردا�صم�جني 6969
دبل�م التعليم ك�تب اإداريو�صرك�ه

 حم�فظة م�صقط0022_الع�م

�صركة �ص�ه ن�جردا�صم�جني 6970
دبل�م التعليم �صراف و�صرك�ه

 حم�فظة م�صقط0044_الع�م

�صركة �ص�ه ن�جردا�صم�جني 6971
دبل�م التعليم ب�ئع اأجهزة منزلية و�صرك�ه

 حم�فظة م�صقط002020_الع�م

�صركة �ص�ه ن�جردا�صم�جني 6972
دبل�م التعليم ك�تب عالق�ت ع�مةو�صرك�ه

 حم�فظة م�صقط0011_الع�م

م�صت�صفى النجمة للعن�ية 6973
 حم�فظة م�صقط0011طب اأمرا�ص قلبج�معيطبيب اأمرا�ص القلب الطبية )�صت�ر كري ( 

م�صت�صفى النجمة للعن�ية 6974
 حم�فظة م�صقط1001طب ع�م ج�معيطبيب ع�م الطبية )�صت�ر كري ( 

م�صت�صفى النجمة للعن�ية 6976
الطبية )�صت�ر كري ( 

طبيب اخت�ص��صي 
 حم�فظة م�صقط0101طب اأ�صعة ج�معياأ�صعة 



فرص عمل رقم )٦١(

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

م�صت�صفى النجمة للعن�ية 6977
الطبية )�صت�ر كري ( 

ج�مع عين�ت دم  
»فليب�ت�مي�صت« 

ج�معي /دبل�م 
 حم�فظة م�صقط0202خمتربات طبيةف�ق الث�ن�ي

م�صت�صفى النجمة للعن�ية 6979
دبل�م ف�ق فني اأ�صعة الطبية )�صت�ر كري ( 

 حم�فظة م�صقط0101اأ�صعةالث�ن�ي

م�صت�صفى النجمة للعن�ية 6982
دبل�م التعليم م�صمد الطبية )�صت�ر كري ( 

 حم�فظة م�صقط0101_الع�م

م�صت�صفى النجمة للعن�ية 6987
دبل�م التعليم م�ص�عد ممر�ص الطبية )�صت�ر كري ( 

 حم�فظة م�صقط0303_الع�م

م�صت�صفى النجمة للعن�ية 6989
ج�معي /دبل�م ممر�ص ع�م الطبية )�صت�ر كري ( 

 حم�فظة م�صقط2002متري�صف�ق الث�ن�ي

م�صت�صفى النجمة للعن�ية 6992
دبل�م التعليم م�صرف خدم�ت العمالء الطبية )�صت�ر كري ( 

 حم�فظة م�صقط0404_الع�م

م�صت�صفى النجمة للعن�ية 6925
حم�فظة جن�ب 0022متري�صج�معيممر�ص ع�مالطبية )�صت�ر كري ( 

 الب�طنة )برك�ء(

م�صت�صفى النجمة للعن�ية 6926
حم�فظة جن�ب 0011حم��صبة / م�لية ج�معيحم��صب ع�مالطبية )�صت�ر كري ( 

 الب�طنة )برك�ء(

م�صت�صفى النجمة للعن�ية 6927
دبل�م التعليم من�صق طبيالطبية )�صت�ر كري ( 

حم�فظة جن�ب 0011_الع�م
  اإج�دة اللغة الإجنليزيةالب�طنة )برك�ء(

الطيف لل�صن�ع�ت 6923
الهند�صية والهي�كل املعدنية

مروج جت�ري / مندوب 
مبيع�ت

دبل�م ف�ق 
  الأول�ية لذوي اخلربة يف جم�ل حم�فظة م�صقط3003ت�ص�يق / مبيع�تالث�ن�ي

العمل 

ال�صركة العم�نية الع�ملية 6924
ملحط�ت اخلدمة

ميك�نيكي مركب�ت 
خفيفة

دبل�م ف�ق 
 حم�فظة م�صقط5005ميك�نيكالث�ن�ي

ال�صركة اخلليجية لإنت�ج 6928
اأمن معل�م�ت/برجمة ج�معيمربمج ح��صب اآيلالفطر �ص.م.ع.ع          

حم�فظة جن�ب 0101ح��صب اآيل
 الب�طنة )برك�ء(

ال�صركة اخلليجية لإنت�ج 6929
الفطر �ص.م.ع.ع          

فني كهرب�ئي/
ميك�نيكي

دبل�م ف�ق 
حم�فظة جن�ب 0101كهرب�ء/ميك�نيكالث�ن�ي

 الب�طنة )برك�ء(

اأبن�ء فري�ص املتحدة 6930
دبل�م ف�ق فني خمتربات طبية�ص.م.م

حم�فظة �صم�ل 0011خمتربات طبيةالث�ن�ي
 الب�طنة 

دبل�م ف�ق فني خمترباآتك� لل�صن�ع�ت الغذائية6931
حم�فظة �صم�ل 1001عل�م تغذيةالث�ن�ي

 الب�طنة 

�صركة اآ�صي� للق�الب 6932
دبل�م التعليم مراقب عم�لاحلديدية �ص.م.م

حم�فظة �صم�ل 1001_الع�م
 الب�طنة 

�صركة اآ�صي� للق�الب 6933
دبل�م التعليم اأمني خمزناحلديدية �ص.م.م

حم�فظة �صم�ل 1001_الع�م
 الب�طنة 

�صركة اآ�صي� للق�الب 6934
دبل�م التعليم من�صقاحلديدية �ص.م.م

حم�فظة �صم�ل 0101_الع�م
 الب�طنة 

دبل�م ف�ق حم��صبافك� للت�زيع �ص.م.م6935
حم�فظة �صم�ل 0011حم��صبة / م�لية الث�ن�ي

 الب�طنة 

التف�ق الع�يل للتج�رة 6936
دبل�م ف�ق اخت�ص��صي ت�ص�يق)جممع فخرية الطبي(

حم�فظة �صم�ل 0101ت�ص�يق / مبيع�تالث�ن�ي
 الب�طنة 

3



فرص عمل رقم )٦١(
رقم 

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

ال�صمنة لل�صن�ع�ت املعدنية 6937
دبل�م ف�ق فني ميك�نيكيوالتج�رة

حم�فظة �صم�ل 1001هند�صة ميك�نيكيةالث�ن�ي
 الب�طنة 

دبل�م ف�ق ك�تب ا�صتقب�لالنربي الع�ملية لال�صتثم�ر6938
حم�فظة �صم�ل 0011اإدارة الث�ن�ي

 الب�طنة 

ميك�نيكي تدفئة به�ان الهند�صية �ص.م.م6939
 جميع حم�فظ�ت 200020تكييف وتربيددبل�م مهنيمركزية/ ع�م

 ال�صلطنة

كهرب�ئي متديدات به�ان الهند�صية �ص.م.م6940
جميع حم�فظ�ت 5005كهرب�ءدبل�م مهني�صحية 

 ال�صلطنة

كهرب�ئي متديدات/ به�ان الهند�صية �ص.م.م6941
�صن�عية

دبل�م ف�ق 
جميع حم�فظ�ت 100010هند�صة كهرب�ئيةالث�ن�ي

 ال�صلطنة

درة ال�صحراء احلديثة 6942
حم�فظة �صم�ل 0101م�لية / حم��صبةج�معيمدير حم��صبةللتج�رة واملق�والت

الب�طنة 
  االأول�ية لذوي اخلربة يف جم�ل 

العمل 

درة ال�صحراء احلديثة 6943
حم�فظة �صم�ل 0011اإدارة اإعم�لج�معيمدير ع�مللتج�رة واملق�والت

الب�طنة 
  االأول�ية لذوي اخلربة يف جم�ل 

العمل 

دبل�م ف�ق اخت�ص��صي ت�ص�يق�صركة حديد �صح�ر6944
حم�فظة �صم�ل 1001ت�ص�يق / مبيع�تالث�ن�ي

 الب�طنة 

دبل�م ف�ق فني اأمن و�صالمة �صركة حديد �صح�ر6945
حم�فظة �صم�ل 1001�صحه و�صالمة مهنيةالث�ن�ي

 الب�طنة 

ج�معيمهند�ص اإنت�جمركز ف�يل عم�ن للت�زيع6946
 هند�صة ميك�نيكية /
 هند�صة �صن�عية /

هند�صة ميك�ترونيك
حم�فظة �صم�ل 1001

الب�طنة 
  اأال يقل التقدير عن )جيد(

  اأال يزيد عمر املتقدم عن )26( 
�صنة

دبل�م ف�ق م�صغل اآالتمركز ف�يل عم�ن للت�زيع6947
الث�ن�ي

 هند�صة ميك�نيكية /
حم�فظة �صم�ل 3003هند�صة �صن�عية

الب�طنة 
   االأول�ية لذوي اخلربة )10(

�صن�ات يف جم�ل تنفيذ م�ص�ريع النظم 
من جهد  )132( كيل� ف�لت

�صركة ف�يل عم�ن لتك�ير 6948
حم�فظة �صم�ل 1001هند�صة كهرب�ئيةج�معيمهند�ص اأول كهرب�ئيخ�م احلديد

الب�طنة 
  االأول�ية لذوي اخلربة )7( �صن�ات  

يف جم�ل ت�صميم وهند�صة وحتليل 
النظم من جهد )132( كيل� ف�لت

�صركة ف�يل عم�ن لتك�ير 6949
حم�فظة �صم�ل 1001هند�صة كهرب�ئيةج�معيمهند�ص اأول كهرب�ئيخ�م احلديد

الب�طنة 
  االأول�ية لذوي اخلربة )10( 

�صن�ات  يف جم�ل تنفيذ م�ص�ريع النظم 
من جهد)132( كيل� ف�لت

م�ص�ريع �صالن لالإ�صتثم�ر 6950
حم�فظة �صم�ل 1001ت�ص�يق / مبيع�تج�معياخت�ص��صي ت�ص�يقال�صن�عي

 الب�طنة 

و�صط اخلليج الهند�صية 6951
واخلدم�ت الفنية

فني ميك�نيكي/ �صي�نة 
ع�مة

دبل�م ف�ق 
حم�فظة �صم�ل 4004هند�صة ميك�نيكيةالث�ن�ي

 الب�طنة 

حم�فظة ال��صطى 1001هند�صة مدنيةج�معيمهند�ص مدين �صركة اخلليلي لالإن�ص�ءات 6952
 )الدقم(

حم�فظة ال��صطى 1001هند�صة كهرب�ئية ج�معيمهند�ص كهرب�ئي �صركة اخلليلي لالإن�ص�ءات 6953
 )الدقم(

 حم�فظة م�صقط0011هند�صة معم�ريةج�معي ر�ص�م معم�ري �صركة اخلليلي لالإن�ص�ءات 6954

حم�فظة م�صندم 1001اإدارة اأعم�لج�معي اأمني خمزن الل�ل� ه�يرب م�ركت 6955
 )خ�صب( 
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فرص عمل رقم )٦١(
رقم 

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

حم�فظة م�صندم 1001هند�صة مدنيةج�معي مهند�ص مدين �صت�ف� امل�ص�همة لالإن�ص�ءات 6956
 )بخ�ء( 

مهند�ص �صحة و�صالمة �صت�ف� امل�ص�همة لالإن�ص�ءات 6957
حم�فظة م�صندم 1001�صحة و�صالمة مهنيةج�معي مهنية 

 )بخ�ء( 

�صركة �صاللة خلدم�ت 6962
امل�انئ �ص.م.ع.ع

مهند�ص اإلكرتوين / 
�صي�نة

ج�معي /دبل�م 
ف�ق الث�ن�ي

تقنية معل�م�ت /
 حم�فظة ظف�ر1001اإح�ص�ء / ري��صي�ت 

�صركة �صاللة خلدم�ت 6963
امل�انئ �ص.م.ع.ع

مهند�ص اإلكرتوين / 
ع�م 

ج�معي /دبل�م 
ف�ق الث�ن�ي

تقنية هند�صة 
اإلكرتوني�ت / هند�صة 

كمبي�تر
 حم�فظة ظف�ر2002

�صركة ظف�ر للمرطب�ت 6964
وامل�اد الغذائية 

اخت�ص��صي �صبك�ت/ 
 حم�فظة ظف�ر1001تقنية معل�م�ت /�صبك�ت ج�معينظم معل�م�ت

ك�رمي�ز جم�ن )املنطقة 6965
دبل�م التعليم اأمني خمزناحلرة ب�صاللة( �ص.م.م

 حم�فظة ظف�ر1001_الع�م

رئي�ص ق�صم العق�د العنق�ء للت�صغيل وال�صي�نة 6958
هند�صة /حم��صبة/ ج�معيوامل�صرتي�ت

حم�فظة جن�ب 1001م�لية
ال�صرقية

  الأول�ية لذوي اخلربة )10( 
�صن�ات يف جم�ل العمل

م�ص�عد مهند�ص فريق العنق�ء للت�صغيل وال�صي�نة 6959
هند�صة /حم��صبة/ ج�معياملن�وبة

حم�فظة جن�ب 1001م�لية
ال�صرقية

  الأول�ية لذوي اخلربة )10( 
�صن�ات يف جم�ل العمل

حم�فظة جن�ب 1001هند�صة مدنيةج�معيمهند�ص تخطيطكيب اي�صت و�صرك�هم6960
 ال�صرقية

حم�فظة جن�ب 1001هند�صة ميك�نيكيةج�معيمهند�ص ميك�نيككيب اي�صت و�صرك�هم6961
 ال�صرقية

دبل�م التعليم �صرافخط النجمة امللكية 6966
 حم�فظة م�صقط200020_الع�م

دبل�م التعليم �صرافخط النجمة امللكية 6967
 حم�فظة م�صقط0505_الع�م

النبع للتم�ين والأع��صة 7000
دبل�م ف�ق فني اأمن و�صالمةواخلدم�ت �ص.م.م

 حم�فظة م�صقط1001اأمن و�صالمة مهنيةالث�ن�ي

النبع للتم�ين والأع��صة 7002
دبل�م التعليم ك�تب اإداريواخلدم�ت �ص.م.م

 حم�فظة م�صقط0022_الع�م

النبع للتم�ين والأع��صة 7005
دبل�م التعليم م�صرف خدم�ت طع�م واخلدم�ت �ص.م.م

 حم�فظة م�صقط2002_الع�م

النبع للتم�ين والأع��صة 7006
 حم�فظة م�صقط1001حم��صبة / م�لية ج�معيحم�صل دي�نواخلدم�ت �ص.م.م

النبع للتم�ين والأع��صة 7010
 حم�فظة م�صقط7007اإدارة �صي�حة دبل�م مهنيط�هي ع�م واخلدم�ت �ص.م.م

النبع للتم�ين والأع��صة 7016
 حم�فظة م�صقط7007اإدارة �صي�حة دبل�م مهنين�دل طع�م واخلدم�ت �ص.م.م

النبع للتم�ين والأع��صة 7018
 حم�فظة م�صقط7007اإدارة �صي�حة دبل�م مهنيط�هي اأطعمة عربية واخلدم�ت �ص.م.م

�صركة النبع للخدم�ت 6988
دبل�م التعليم مراقب عم�ل�ص.م.م

 حم�فظة م�صقط5005_الع�م
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فرص عمل رقم )٦١(

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

�صركة النبع للخدم�ت 6990
دبل�م التعليم ك�تب اإداري�ص.م.م

 حم�فظة م�صقط350035_الع�م

�صركة النبع للخدم�ت 6993
دبل�م التعليم ك�تب �صك�ى�ص.م.م

 حم�فظة م�صقط250025_الع�م

�صركة النبع للخدم�ت 6995
دبل�م التعليم م�صرف خدم�ت طع�م �ص.م.م

 حم�فظة م�صقط100010_الع�م

�صركة النبع للخدم�ت 6997
دبل�م التعليم ح�ر�ص اأمن�ص.م.م

 حم�فظة م�صقط100010_الع�م

�صركة النبع للخدم�ت 6999
دبل�م التعليم مرا�صل�ص.م.م

 حم�فظة م�صقط5005_الع�م

�صركة النبع للخدم�ت 7003
�ص.م.م

فني تكييف وتربيد / 
تركيب

دبل�م التعليم 
  اأن يك�ن ح��صاًل على دورة تدريبية حم�فظة م�صقط2002_الع�م

يف جم�ل العمل

�صركة النبع للخدم�ت 7007
�ص.م.م

فني تكييف وتربيد / 
ت�صغيل

دبل�م ف�ق 
 حم�فظة م�صقط3003تربيد وتكييفالث�ن�ي

�صركة النبع للخدم�ت 7009
�ص.م.م

كهرب�ئي متديدات 
كهرب�ئية

دبل�م التعليم 
  اأن يك�ن ح��صاًل على دورة تدريبية حم�فظة م�صقط5005_الع�م

يف جم�ل العمل

�صركة النبع للخدم�ت 7013
دبل�م التعليم براد اأن�بيب�ص.م.م

  اأن يك�ن ح��صاًل على دورة تدريبية حم�فظة م�صقط3003_الع�م
يف جم�ل العمل

�صركة النبع للخدم�ت 7017
دبل�م التعليم م�صرف خدم�ت غرف�ص.م.م

 حم�فظة م�صقط200020_الع�م

�صركة النبع للخدم�ت 7020
دبل�م ف�ق اخت�ص��صي ت�ص�يق�ص.م.م

 حم�فظة م�صقط0088ت�ص�يق / مبيع�تالث�ن�ي

�صركة النبع للخدم�ت 7019
 حم�فظة م�صقط0077عملي�ت ج�معيحملل عملي�ت �ص.م.م

�صركة النبع للخدم�ت 6996
دبل�م ف�ق فني اأمن و�صالمة�ص.م.م

 حم�فظة م�صقط100010اأمن و�صالمة مهنيةالث�ن�ي

�صركة النبع للخدم�ت 7001
 حم�فظة م�صقط0022ترجمة / لغة اجنليزيةج�معيمرتجم�ص.م.م

�صركة النبع للخدم�ت 7004
دبل�م التعليم ك�تب ا�صتالم ب�ص�ئع�ص.م.م

 حم�فظة م�صقط2002_الع�م

�صركة النبع للخدم�ت 7008
دبل�م التعليم م�ص�عد اأمني خمزن �ص.م.م

 حم�فظة م�صقط1001_الع�م

�صركة النبع للخدم�ت 7011
دبل�م ف�ق حم�صل دي�ن�ص.م.م

 حم�فظة م�صقط3003حم��صبة /م�لية الث�ن�ي

�صركة النبع للخدم�ت 7012
دبل�م ف�ق م�ص�عد ك�تب ح�ص�ب�ت �ص.م.م

 حم�فظة م�صقط0055حم��صبة /م�لية الث�ن�ي

�صركة النبع للخدم�ت 7014
دبل�م ف�ق ك�تب ح�ص�ب�ت �ص.م.م

 حم�فظة م�صقط0022حم��صبة / م�لية الث�ن�ي

�صركة النبع للخدم�ت 7015
دبل�م ف�ق مدخل بي�ن�ت �ص.م.م

 حم�فظة م�صقط001010اإدارة اعم�لالث�ن�ي
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فرص عمل رقم )٦١(

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

�صركة النبع للخدم�ت 7021
دبل�م ف�ق فني م�ارد ب�صرية�ص.م.م

 حم�فظة م�صقط4004م�ارد ب�صريةالث�ن�ي

�صركة النبع للخدم�ت 7024
دبل�م ف�ق ك�تب اإداري�ص.م.م

 حم�فظة م�صقط0011اإدارة اأعم�لالث�ن�ي

�صركة النبع للخدم�ت 7026
دبل�م ف�ق ك�تب مت�بع�ص.م.م

 حم�فظة م�صقط0022اإدارة اأعم�لالث�ن�ي

�صركة النبع للخدم�ت 7027
دبل�م ف�ق مندوب م�صرتي�ت�ص.م.م

 حم�فظة م�صقط5005م�صرتي�ت / مبيع�تالث�ن�ي

�صركة النبع للخدم�ت 7022
دبل�م ف�ق من�صق اإداري�ص.م.م

 حم�فظة م�صقط0033اإدارة اأعم�لالث�ن�ي

�صركة النبع للخدم�ت 7023
 حم�فظة م�صقط2002جن�رةدبل�م مهنيجن�ر مب�ن ع�م�ص.م.م

�صركة النبع للخدم�ت 7025
دبل�م التعليم �ص�ئق عم�م مركب�ت�ص.م.م

  اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة قي�دة حم�فظة م�صقط5005_الع�م
�ص�رية املفع�ل

امل�اهب للخدم�ت 6981
دبل�م ف�ق تقني عملي�ت الت�صغيلالكهرب�ئية �ص.م.م

الث�ن�ي
هند�صة كهرب�ئية/ق�ى 

حم�فظة الداخلية 2002كهرب�ئية/ متديدات
 )�صم�ئل(  

امل�اهب للخدم�ت 6983
دبل�م ف�ق تقني عملي�ت الت�صغيلالكهرب�ئية �ص.م.م

حم�فظة الداخلية 1001هند�صة ميك�نيكيةالث�ن�ي
 )�صم�ئل(  

حمد بن ج�بر بن علي 6978
دبل�م ف�ق ف�ح�ص نظرالرا�صدي للتج�رة

حم�فظة �صم�ل 0011ب�صري�تالث�ن�ي
 ال�صرقية )امل�صيبي(

�صركة احت�د املق�ولني 6975
دبل�م ف�ق فني كهرب�ئي العم�نية �ص.م.م

 حم�فظة م�صقط6006كهرب�ء الث�ن�ي

الأ�ص�طني لالأنظمة 7031
املتك�ملة 

فني اإلكرتوين /
ات�ص�لت

دبل�م ف�ق 
حم�فظة الداخلية 0101تقنية معل�م�ت الث�ن�ي 

 )�صم�ئل(  

الأ�ص�طني لالأنظمة 7033
املتك�ملة 

اإلكرتوين �صي�نة 
اأجهزة ات�ص�لت

دبل�م التعليم 
حم�فظة الداخلية 0101_الع�م 

)�صم�ئل(  
   اأن يك�ن ح��صاًل على دورة تدريبية 

يف جم�ل العمل 

الأ�ص�طني لالأنظمة 7034
دبل�م التعليم ك�تب ا�صتقب�ل ع�م املتك�ملة 

حم�فظة الداخلية 1001_الع�م 
 )�صم�ئل(  

كمرون ال�صرق الأو�صط 7030
للخدم�ت �ص.م.م

فني ميك�نيك / �صي�نة 
ع�مة 

دبل�م ف�ق 
حم�فظة الداخلية 2002هند�صة ميك�نيكية الث�ن�ي 

 )نزوى(  

�صركة �ص�مل بن �ص�لح بن 7032
را�صد الكندى للتج�رة

ب�ئع م�اد مت�ينية / 
ع�م

دبل�م تعليم 
حم�فظة الداخلية 2103_الع�م

 )نزوى(  

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 )٦١(
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