
إعـــــــــــــــالن
فرص عمل رقم )49(

ملحق خاص تصدره

األربعاء - 9 يناير  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 
ومســتوفيًا للشــروط 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( 
يــوم )اإلثنيــن( الموافــق 2019/1/14م  الموافــق 2019/1/9م وحتــى 



جدول الوظائف

فرص عمل رقم )٤٩(

2

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

�ص�ق م�صقط 5290
 حم�فظة م�صقط0011حم��صبة ج�معيحم��صبلالأوراق امل�لية

�ص�ق م�صقط 5293
حم�فظة م�صقط0011م�لية ج�معيحملل م�يللالأوراق امل�لية

 املعرفة ب�لتحليل الأ�ص��صي
املعرفة ب�لتحليل الح�ص�ئي 

وامل�ؤ�صرات القت�ص�دية

ت�ص�جنب� عم�ن 5284
لالأن�بيب النفط

فني انت�ج وتقدمي 
اخلدم�ت

دبل�م ف�ق 
حم�فظة �صم�ل 1001هند�صة ميك�نيكية الث�ن�ي

 الب�طنة

ت�ص�جنب� عم�ن 5285
دبل�م ف�ق فني كهرب�ئي لالأن�بيب النفط

حم�فظة �صم�ل 1001هند�صة كهرب�ئيةالث�ن�ي
 الب�طنة

ت�ص�جنب� عم�ن 5286
دبل�م ف�ق فني ميك�نيكلالأن�بيب النفط

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

م�جد الفطيم 5321
 حم�فظة ظف�ر1001م�ليه / حم��صبةج�معيك�تب ح�ص�ب�ته�يربم�ركت

م�جد الفطيم 5322
الأول�ية لذوي اخلربة يف جم�ل حم�فظة ظف�ر1001اإدارة اعم�ل /ت�ص�يقج�معيمدير مبيع�ته�يربم�ركت

العمل

م�جد الفطيم 5324
ه�يربم�ركت

حملل نظم 
 حم�فظة ظف�ر1001عل�م ح��صب اآيلج�معيمعل�م�ت

معهد التدريب 5329
ج�معي / دبل�م مدرب كهرب�ئي التقني والإداري

الأول�ية لذوي اخلربة يف جم�ل حم�فظة م�صقط1001كهرب�ءف�ق الث�ن�ي
العمل

معهد التدريب 5330
التقني والإداري

مدرب ميك�نيكي 
�صي�رات

ج�معي / دبل�م 
ف�ق الث�ن�ي

هند�صة ميك�نيك 
الأول�ية لذوي اخلربة يف جم�ل حم�فظة م�صقط1001مركب�ت

العمل

معهد التدريب 5331
التقني والإداري

مدرب تربيد 
وتكييف

ج�معي / دبل�م 
الأول�ية لذوي اخلربة يف جم�ل حم�فظة م�صقط1001هند�صة تربيد وتكييفف�ق الث�ن�ي

العمل

معهد التدريب 5332
التقني والإداري

مدرب �صحة 
و�صالمة مهنية

ج�معي / دبل�م 
الأول�ية لذوي اخلربة يف جم�ل حم�فظة م�صقط1001�صحة و�صالمة مهنيةف�ق الث�ن�ي

العمل

معهد التدريب 5333
التقني والإداري

مدرب قي�دة 
وت�صغيل مركب�ت

دبل�م ف�ق 
الأول�ية لذوي اخلربة يف جم�ل حم�فظة م�صقط1001م�صغل اآلت / ميك�نيكالث�ن�ي

العمل



فرص عمل رقم )٤٩(

3

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

معهد التدريب 5334
دبل�م ف�ق ك�تب اإداريالتقني والإداري

 حم�فظة م�صقط1001اإدارة اأعم�ل / اإدارةالث�ن�ي

معهد التدريب 5335
دبل�م ف�ق ك�تب ا�صتقب�لالتقني والإداري

0101اإدارة اأعم�ل / اإدارةالث�ن�ي
حم�فظة 

جن�ب الب�طنة 
)برك�ء(

 

معهد التدريب 5336
دبل�م ف�ق ك�تب ا�صتقب�لالتقني والإداري

حم�فظة ظف�ر 0101اإدارة اأعم�ل / اإدارةالث�ن�ي
 )�صاللة(

النه�صة للتم�ين 5326
دبل�م ف�ق من�صقةواخلدم�ت �ص.م.م

 حم�فظة م�صقط0101اإدارة اأعم�ل / اإدارةالث�ن�ي

النه�صة للتم�ين 5327
0101ت�ص�يق / مبيع�تج�معيمدير ت�ص�يقواخلدم�ت �ص.م.م

حم�فظة 
الظ�هرة 
)عربي(

الأول�ية لذوي اخلربة يف جم�ل 
العمل

النه�صة للتم�ين 5328
حم�فظة 0101ت�ص�يق / مبيع�تج�معيمدير ت�ص�يقواخلدم�ت �ص.م.م

الظ�هرة )ينقل(
الأول�ية لذوي اخلربة يف جم�ل 

العمل

مدرب لي�قة الأفق �ص.م.م5323
الأول�ية لذوي اخلربة يف جم�ل حم�فظة م�صقط100010تربية ري��صيةج�معيبدنية

العمل

مروج جت�ري الأفق �ص.م.م5325
مندوب مبيع�ت

دبل�م التعليم 
 حم�فظة م�صقط100010_الع�م

مهند�ص مدين / �صركة ت�ركت 5337
 حم�فظة م�صقط0011هند�صة مدنيةج�معياأبنية

ج�معي / دبل�م ح��صب كمي�ت �صركة ت�ركت 5338
 حم�فظة م�صقط0011م�صح كمي�ت ف�ق الث�ن�ي

ج�معي / دبل�م مهند�ص معم�ري�صركة ت�ركت 5339
 حم�فظة م�صقط0011هند�صه معم�ريةف�ق الث�ن�ي

م�صنع ال�ادي 5280
دبل�م ف�ق حم��صب للمي�ه املعدنية

0101م�لية/ حم��صبةالث�ن�ي
حم�فظة 
الظ�هرة 
)عربي(

 

�صركة تيج�ن 5281
دبل�م ف�ق ك�تب اإداري /ع�مب�دب�نك الع�ملية               

الث�ن�ي
عالق�ت ع�مة/اإدارة 

1001اأعم�ل
حم�فظة 

جن�ب الب�طنة 
)برك�ء(
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فرص عمل رقم )٤٩(

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

الرا�صن الع�ملية 5282
دبل�م ف�ق حم��صب �ص.م.م

حم�فظة �صم�ل 0101م�لية/ حم��صبةالث�ن�ي
 الب�طنة

ت�ج الفلج للتج�رة 5283
دبل�م ف�ق حم��صب تك�ليفواملق�والت �ص.م.م

حم�فظة �صم�ل 0101م�لية/ حم��صبةالث�ن�ي
 الب�طنة

م�صت�صفى خط 5287
دبل�م ف�ق ممر�صاحليــــــ�ة

حم�فظة �صم�ل 0011متري�صالث�ن�ي
الب�طنة

 اأن يك�ن ح��صل على �صه�دة 
مزاولة املهنة من وزارة ال�صحة

م�صت�صفى خط 5288
دبل�م ف�ق فني ح��صب اآيلاحليــــــ�ة

حم�فظة �صم�ل 0011تقنية املعل�م�تالث�ن�ي
 الب�طنة

م�صت�صفى خط 5289
حم�فظة �صم�ل 0011خمتربات طبيةج�معيفني خمترباحليــــــ�ة

 الب�طنة

م�صت�صفى خط 5291
احليــــــ�ة

م�ظف ت�ص�يق 
واعالن

دبل�م ف�ق 
حم�فظة �صم�ل 0011ت�ص�يق / مبيع�تالث�ن�ي

 الب�طنة

م�صت�صفى خط 5292
دبل�م التعليم م�صمداحليــــــ�ة

حم�فظة �صم�ل 0011-الع�م
الب�طنة

اأن يك�ن ح��صل على �صه�دة 
ت�صميد من معهد معتمد

م�صت�صفى خط 5294
دبل�م التعليم م�ظف ا�صتقب�لاحليــــــ�ة

حم�فظة �صم�ل 0033-الع�م
اإج�دة اللغة االجنليزيةالب�طنة

5295

م�صنع ال�ادي 
الع�ملية للمي�ه 

املعدنية الطبيعية 
)مي�ه النبع(

حم�فظة �صم�ل 0011م�لية/ حم��صبةج�معيحم��صب
 الب�طنة

كن�ز ملح�جر 5296
دبل�م التعليم �ص�ئق �ص�حنةاجلب�ص �ص.م.م

حم�فظة ظف�ر 7007_الع�م
)ري�ص�ت(

اأن يك�ن ح��صل على رخ�صة 
�صي�قة ثقيل

5297
م��صى عبدالرحمن 

ح�صن و�صرك�ه 
�ص.م.م

دبل�م ف�ق فني ميك�نيك
 حم�فظة ظف�ر1001ميك�نيكالث�ن�ي

5298
م��صى عبدالرحمن 

ح�صن و�صرك�ه 
�ص.م.م

دبل�م ف�ق مندوب م�صرتي�ت
 حم�فظة ظف�ر1001ت�ص�يق / مبيع�تالث�ن�ي
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فرص عمل رقم )٤٩(

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

دبل�م ف�ق م�صغل اأجهزةاأوكت�ل �ص.م.ع.م5299
 حم�فظة ظف�ر1001كيمي�ءالث�ن�ي

م�ؤ�ص�صة ال�ليد 5300
دبل�م ف�ق فني كهرب�ء�ص.م.م

 حم�فظة ظف�ر1001كهرب�ءالث�ن�ي

5301
وك�لة حمدان 

لل�صفر وال�صي�حة 
�ص.م.م

دبل�م ف�ق وكيل �صفر
 حم�فظة ظف�ر1001اإدارة اأعم�ل/ ت�ص�يقالث�ن�ي

حمدان لل�صرافة 5302
�ص.م.م

�ص�بط االلتزام 
ومك�فحة 
االحتي�ل

اإج�دة اللغة االجنليزيةحم�فظة ظف�ر0011م�لية/ حم��صبةج�معي

5303
ظف�ر للهي�كل 
وال�صن�ع�ت 

احلديدية �ص.م.م
 حم�فظة ظف�ر5005اللح�مدبل�م مهنيفني حل�م

5304
ال�صركة ال�طنية 
للم�اد الغذائية 

والتج�رة
دبل�م ف�ق اأمني خمزن

 حم�فظة ظف�ر1001ت�ص�يق / مبيع�تالث�ن�ي

م�صت�صفى عم�ن 5310
اخلري

اأخ�ص�ئي طب 
طبيب اخت�ص��صي م�ج�صتريعظ�م

0011عظ�م
حم�فظة 
الظ�هرة 
)عربي(

 

م�صت�صفى عم�ن 5311
اخلري

اأخ�ص�ئي جراحة 
جراح اخت�ص��صي/م�ج�صتريع�مة

0011جراحة ع�مة
حم�فظة 
الظ�هرة 
)عربي(

 

م�صت�صفى عم�ن 5312
اخلري

اأخ�ص�ئي 
)االأنف واالأذن 

واحلنجرة(
طبيب اخت�ص��صي / م�ج�صتري

0011اأنف واأذن وحنجرة
حم�فظة 
الظ�هرة 
)عربي(

 

م�صت�صفى عم�ن 5313
طبيب م�ص�عد م�ج�صترياأخ�ص�ئي اأ�صعةاخلري

0101اخت�ص��صي اأ�صعة
حم�فظة 
الظ�هرة 
)عربي(

 

كلية �ص�ر 5314
حم�فظة جن�ب 0011حم��صبةدكت�راهاأ. حم��صبةاجل�معية

 ال�صرقية )�ص�ر(

كلية �ص�ر 5315
اجل�معية

اأ. عل�م م�لية 
حم�فظة جن�ب 0011م�لية / عل�م م�صرفيةدكت�راهوم�صرفية

 ال�صرقية )�ص�ر(

الريف للعق�رات 5320
دبل�م ف�ق فني م�ارد ب�صرية�ص.م.م

الث�ن�ي
اإدارة اأعم�ل / م�ارد 

حم�فظة ظف�ر1001ب�صرية
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فرص عمل رقم )٤٩(
رقم 

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

ط�قه لإدارة 5340
اإدارة اأعم�ل / م�ارد ج�معيمدير فندقالفن�دق )روت�ن�(

الأول�ية لذوي اخلربة يف جم�ل حم�فظة ظف�ر1001ب�صرية
العمل

5342
�ص.ت.ف.اأ 
امل�ص�همة 
لالإن�ص�ءات

مهند�ص �صحة 
حم�فظة م�صندم 1001�صحة و�صالمة مهنيةج�معيو�صالمة مهنية

 )خ�صب(

حم�فظة م�صندم 1001ت�ص�يق / مبيع�تج�معيمدير ت�ص�يق�صخ�ر م�صندم5345
)خ�صب(

الأول�ية لذوي اخلربة يف جم�ل 
العمل

منتجع احل�ا�ص 5347
ال�صت

معلمة لغة 
حم�فظة م�صندم 0101اللغة الإجنليزيةج�معياإجنليزية

)دب�(
اأن تك�ن ح��صلة على ت�أهيل 

ترب�ي يف نف�ص املج�ل

بي اأي ات�ص �صريفز 5350
�ص.م.م

فني ت�ص�ير 
1001ت�ص�ير اإ�صع�عيدبل�م مهني�صع�عي

حم�فظة 
الظ�هرة 
)عربي(

 

بي اأي ات�ص �صريفز 5351
�ص.م.م

فني مع�مالت 
1001م�صغل ميك�ني� دبل�م مهنيحرارية 

حم�فظة 
الظ�هرة 
)عربي(

 

بي اأي ات�ص �صريفز 5352
1001حل�م اأن�بيبدبل�م مهنيحل�م اأن�بيب/ع�م�ص.م.م

حم�فظة 
الظ�هرة 
)عربي(

 

بي اأي ات�ص �صريفز 5353
1001حل�م اأوك�صجنيدبل�م مهنيحل�م اأوك�صجني�ص.م.م

حم�فظة 
الظ�هرة 
)عربي(

 

بي اأي ات�ص �صريفز 5354
�ص.م.م

م�صغل وحدة 
1001م�صغل ميك�ني� دبل�م مهنيتنظيف اآب�ر

حم�فظة 
الظ�هرة 
)عربي(

 

احل�ق�ين 5305
للم�ص�ريع

ميك�نيكي �صي�رات 
خفيفة  

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

حم�فظة 
الداخلية 

)نزوى(
 

احل�ق�ين 5306
دبل�م ف�ق كهرب�ئي �صي�راتللم�ص�ريع

1001كهرب�ء �صي�راتالث�ن�ي
حم�فظة 
الداخلية 

)نزوى(
 



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

(advert.pamr.gov.om)
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فرص عمل رقم )٤٩(
رقم 

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

جن�ب اخلليج 5316
دبل�م ف�ق حم��صبللتج�رة

1001م�لية / حم��صبةالث�ن�ي
حم�فظة 
الداخلية 

)نزوى(
 

 حم�فظة م�صقط1001م�لية / حم��صبةج�معيحم��صب ع�مدبلي� جي ت�ول5317

مندوب عالق�ت دبلي� جي ت�ول5318
ع�مة

دبل�م ف�ق 
الث�ن�ي

عالق�ت ع�مة/اإدارة 
1001اأعم�ل

حم�فظة 
الداخلية 

)نزوى(
 

العربية للتدريب 5319
وال�صالمة

م�ظف تقنية 
1001تقنية املعل�م�تج�معيمعل�م�ت

حم�فظة 
الداخلية 

)نزوى(
 

م�ص�ريع يعق�ب بن 5346
دبل�م ف�ق حم��صبكرم التج�رية

الأول�ية لذوي اخلربة يف جم�ل حم�فظة الربميي1001م�لية / حم��صبةالث�ن�ي
العمل

اإخت�ص��صي جمم�عة ال�صري 5348
1001ت�ص�يق / مبيع�تج�معيت�ص�يق

حم�فظة 
الداخلية 

)نزوى(
 

�صيف بن �ص�مل بن 5349
عي�صى  احلرا�صي 

مهند�ص مدين 
2002هند�صة مدنيةج�معياأبنية

حم�فظة 
الداخلية 

)نزوى(
 

جمي�ص للخدم�ت 5341
الفنية �ص.م.م

مهند�ص مدين /
 حم�فظة م�صقط2002هند�صة مدنيةج�معياأبنية

جمي�ص للخدم�ت 5343
الفنية �ص.م.م

مهند�ص 
هند�صة ات�ص�لت / ج�معياإلكرتوين/ �صبك�ت 

 حم�فظة م�صقط1001اإلكرتوني�ت

جمي�ص للخدم�ت 5344
الفنية �ص.م.م

فني �صحة 
و�صالمة مهنية

دبل�م ف�ق 
 حم�فظة م�صقط1001�صحة و�صالمة مهنيةالث�ن�ي



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 
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