
إعـــــــــــــــالن
فرص عمل رقم )٣٥(

ملحق خاص تصدره

الثالثاء - ٢٥ سبتمبر 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 وفقا 

لآلتي:
AJ رقم الفرصة # الرقم المدني

من اليسار إلى اليمين

الثالثــاء  اليــوم  مــن  ابتــداء  وذلــك   ،)800٥7( الرقــم  إلــى  وترســل 
الموافــق 2018/٩/2٥م وحتــى يــوم اإلثنيــن الموافــق  2018/10/1م 



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

مالحظةم�قع العملاملجم�عانثى

�صركة عم�ن �ص�ب�رجي 4479
�ص م م

مهند�ص كهرب�ئي 
 حم�فظة م�صقط3003هند�صة كهرب�ئيةج�معي/ ع�م 

�صركة عم�ن �ص�ب�رجي 4480
�ص م م

مهند�ص 
ميك�نيكي �صي�نة 

ع�مة 
 حم�فظة م�صقط2002هند�صة ميك�نيكية ج�معي

جلف�ر للهند�صة 4481
واملق�والت �ص م ع ع

مهند�ص 
ميك�نيكي �صي�نة 

ع�مة 
 حم�فظة م�صقط5005هند�صة ميك�نيكية ج�معي

جلف�ر للهند�صة 4482
 حم�فظة م�صقط5005هند�صة مدنية ج�معيمهند�ص مدين  واملق�والت �ص م ع ع

4483
ال�صركة ال�طنية 

للت�أمني على احلي�ة 
والع�م

مروج جت�ري / 
مندوب مبيع�ت

دبل�م ف�ق 
 حم�فظة م�صقط0011ت�ص�يق  الث�ن�ي

حم�فظة الداخلية 0011حم��صبةج�معيحم��صب ع�م عم�ن ريفك� 4447
)نزوى(

االول�ية لذوي 
اخلربة يف جم�ل 

العمل من )3( اىل 
)5( �صن�ات 
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رقم 
ذكر/اأنثىذكرالتخ�ص�صامل�ؤهلاملهنةاإ�صم املن�ص�أةالفر�صة

مالحظةم�قع العملاملجم�عانثى

4450
�صركة اأوزك�ر 

لالإن�ص�ءات وال�صن�عة 
والتج�رة 

مهند�ص مدين 
حم�فظة الداخلية 2002هند�صة مدنية ج�معيج�ص�ر 

 )�صم�ئل(

4473
�صركة اأوزك�ر 

لالإن�ص�ءات وال�صن�عة 
والتج�رة 

حم�فظة الداخلية 2103هند�صة مرور ج�معيمهند�ص مرور 
 )�صم�ئل(

4451
�صركة اأوزك�ر 

لالإن�ص�ءات وال�صن�عة 
والتج�رة 

فني اأمن و�صالمة 
مهنية 

دبل�م ف�ق 
حم�فظة الداخلية 7007اأمن و�صالمة مهنية الث�ن�ي

 )�صم�ئل(

�صركة �صيفرت للفح�ص 4452
الفني 

م�ص�عد ف�ح�ص 
اختب�رات ال 

تدمريية
دبل�م ف�ق 

حم�فظة ال��صطى 2002ميك�نيك�الث�ن�ي
 )من�طق االمتي�ز( 

احلل�ل امليك�نيكة 4453
والتقنية �ص م م                

فني ميك�نيكي 
انت�ج

دبل�م ف�ق 
حم�فظة جن�ب 1001ميك�نيك�الث�ن�ي

 الب�طنة )برك�ء(

احلل�ل امليك�نيكة 4454
دبل�م ف�ق حل�م ع�م والتقنية �ص م م                

3003حل�م الث�ن�ي
حم�فظة جن�ب 
 الب�طنة )برك�ء(
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رقم 
ذكر/اأنثىذكرالتخ�ص�صامل�ؤهلاملهنةاإ�صم املن�ص�أةالفر�صة

مالحظةم�قع العملاملجم�عانثى

4457
مركز النه�صة 

للمنتجع�ت واال�صتجم�م 
ال�صحي    

اخت�ص��صي 
ت�ص�يق / مبيع�ت / ج�معيت�ص�يق

حم�فظة جن�ب 0011اإدارة اعم�ل
 الب�طنة 

4460
مركز النه�صة 

للمنتجع�ت واال�صتجم�م 
ال�صحي    

حم�فظة جن�ب 0011حم��صبةج�معيحم��صب ع�م 
 الب�طنة 

4461
مركز النه�صة 

للمنتجع�ت واال�صتجم�م 
ال�صحي    

دبل�م تعليم من�صق اإداري
حم�فظة جن�ب 0011_الع�م

 الب�طنة )برك�ء(

فندق اأم�اج راأ�ص احلد 4463
املتميزة

ك�تب ا�صتقب�ل 
فندقي

دبل�م ف�ق 
الث�ن�ي

اإدارة فندقة 
حم�فظة جن�ب 0011و�صي�حة

 ال�صرقية

ت�ول للخدم�ت 4464
حم�فظة �صم�ل 002020هند�صة كهرب�ئيةج�معيمهند�ص كهرب�ئيالهند�صية

 الب�طنة

ت�ول للخدم�ت 4465
حم�فظة �صم�ل 001010اإدارة اأعم�لج�معيك�تب اإداريالهند�صية

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عانثى

حم�فظة �صم�ل 0011حم��صبةج�معيمدير م�يل�ص�يف الع�ملية4466
الب�طنة

االول�ية لذوي 
اخلربة يف جم�ل 

العمل

غريب لالإ�صت�ص�رات 4467
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

معهد ح�صني للتدريب 4468
الفني

مدرب لغه 
حم�فظة �صم�ل 0101لغه اجنليزيةج�معياجنليزية

 الب�طنة

معهد ح�صني للتدريب 4469
الفني

مدرب �صحه 
و�صالمه مهنية

دبل�م ف�ق 
الث�ن�ي

�صحة و�صالمه 
حم�فظة �صم�ل 0011مهنية

الب�طنة
ان يك�ن ح��صاًل على 

�صه�دة تدريب

معهد ح�صني للتدريب 4470
الفني

مدرب 
اال�صع�ف�ت 

االآولية
دبل�م ف�ق 

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

ان يك�ن ح��صل على 
�صه�دة تدريب

 م�ص�ريع يعق�ب4455
 بن كرم التج�رية 

م�صرف خدمة 
الزب�ئن

دبل�م ف�ق 
الث�ن�ي

اإدارة اعم�ل /  
 حم�فظة الربميي0101م�ارد ب�صرية
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رقم 
ذكر/اأنثىذكرالتخ�ص�صامل�ؤهلاملهنةاإ�صم املن�ص�أةالفر�صة

مالحظةم�قع العملاملجم�عانثى

منتجع البليد 4456
 حم�فظة ظف�ر 0101اإدارة اعم�لج�معيك�تب حج�زات)ان�انت�را(

منتجع البليد 4458
 حم�فظة ظف�ر 1001حم��صبةج�معيحم��صب ع�م )ان�انت�را(

منتجع البليد 4459
 حم�فظة ظف�ر 1001نظم معل�م�تج�معينظم معل�م�ت)ان�انت�را(

 حم�فظة ظف�ر 1001اإدارة اعم�لج�معيمدير مت�بعة�صركة �صاللة للفن�دق4462

ج�هرة خ�صب لل�صفر 4471
دبل�م ف�ق حم��صب  وال�صي�حة

الث�ن�ي
حم��صبة / نظم 

 حم�فظة م�صندم1001معل�م�ت

ج�هرة خ�صب لل�صفر 4472
دبل�م ف�ق مر�صد �صي�حيوال�صي�حة

 حم�فظة م�صندم1001�صي�حةالث�ن�ي

�صركة اخلدم�ت الفنية 4474
دبل�م تعليم اأمني خمزن اخل��صة 

 حم�فظة م�صقط2002_الع�م



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

(advert.pamr.gov.om)
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رقم 
ذكر/اأنثىذكرالتخ�ص�صامل�ؤهلاملهنةاإ�صم املن�ص�أةالفر�صة

مالحظةم�قع العملاملجم�عانثى

�صركة اخلدم�ت الفنية 4475
دبل�م تعليم مراقب عم�ل اخل��صة 

 حم�فظة م�صقط4004_الع�م

ال�صركة املتحدة للت�أمني 4476
�ص م ع ع 

مروج جت�ري / 
مندوب مبيع�ت

دبل�م تعليم 
 حم�فظة م�صقط5005_الع�م

ل�ل� م�صقط للت�ص�ق 4477
ال�صريع �ص م م

معلم لغة 
 حم�فظة م�صقط0011لغة اجنليزيةج�معياجنليزية 

ل�ل� م�صقط للت�ص�ق 4478
دبل�م ف�ق امني خمزن ال�صريع �ص م م

 حم�فظة م�صقط3003اإدارة خم�زنالث�ن�ي

ال�صركة العم�نية 4448
لالإ�صتثم�ر ال�صي�حي 

م�ظف خدم�ت 
 مك�تب اأم�مية 

)تدريب مقرون 
ب�لت�صغيل (

دبل�م التعليم 
حم�فظة الداخلية 0055_الع�م 

 )نزوى(

ال�صركة العم�نية 4449
لالإ�صتثم�ر ال�صي�حي 

 ط�هي ع�م 
)تدريب مقرون 

ب�لت�صغيل(
دبل�م التعليم 

حم�فظة الداخلية 0044_الع�م 
 )نزوى(



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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