
إعـــــــــــــــالن
فرص عمل رقم )55(

ملحق خاص تصدره

الخميس - ٢١ فبراير  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 
ومســتوفيً الشــروط المحــددة، التقــدم عبــر الرســائل النصيــة وفقــً 

لآلتــي:
AJ رقم الفرصة # الرقم المدني

من اليسار إلى اليمين

وترســل إلــى الرقــم )80057(، وذلــك ابتــداًء مــن يــوم )الخميــس( 
الموافــق 2019/2/21م وحتــى يــوم )األربعــاء( الموافــق 2019/2/27م 



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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

مهند�ص �صبك�ت جمل�ص البحث العلمي5852
وات�ص�الت 

م�ج�صتري /
ج�معي

هند�صة �صبك�ت /
حم�فظة م�صقط 0011هند�صة ات�ص�الت 

االأول�ية لذوي اخلربة بعد 
احل�ص�ل على امل�ؤهل اجل�معي 

ال تقل عن )4( �صن�ات يف 
جم�ل العمل

�صركة برتوف�ك 5855
انرتن��ص�ن�ل 

اخت�ص��صي م�صرتي�ت 
م�صرتي�ت/ مبيع�ت / ج�معيول�ج�صتي�ت 

حم�فظة ال��صطى 1001ل�ج�صتي�ت
 )الدقم(

�صركة برتوف�ك 5856
حم�فظة ال��صطى 1001هند�صة مدنيةج�معيمهند�ص مدين انرتن��ص�ن�ل 

 )الدقم(

حم�فظة ال��صطى 0011طب اأ�صن�نج�معيطبيب اأ�صن�ن/ ع�مم�صت�صفى كيمز عم�ن5857
 )الدقم(

دبل�م ف�ق ممر�ص ع�م م�صت�صفى كيمز عم�ن5858
حم�فظة ال��صطى 0022متري�صالث�ن�ي

 )الدقم(

حم�فظة ال��صطى 0011�صيدلةج�معي�صيديل م�صت�صفى كيمز عم�ن5859
 )الدقم(

5881
النفط العم�نية للم�ص�يف 

وال�صن�ع�ت البرتولية 
)اأوربك(

دبل�م ف�ق فني خمترب
حم�فظة �صم�ل 0099 هند�صة كيمي�ئيةالث�ن�ي

الب�طنة
االأول�ية لذوي اخلربة ال تقل 

عن )�صنتني( يف جم�ل العمل

5882
النفط العم�نية للم�ص�يف 

وال�صن�ع�ت البرتولية 
)اأوربك(

فني اأمن و�صالمة 
مهنية

دبل�م ف�ق 
حم�فظة �صم�ل 0088اأمن و�صالمة مهنيةالث�ن�ي

الب�طنة

االأول�ية لذوي اخلربة ال تقل 
 عن )4( �صن�ات يف جم�ل العمل

اأن يك�ن ح��صاًل على �صه�دة 
نيب��ص

5883
النفط العم�نية للم�ص�يف 

وال�صن�ع�ت البرتولية 
)اأوربك(

دبل�م ف�ق م�صغل م�صف�ة
الث�ن�ي

نفط وغ�ز/ عملي�ت 
اإنت�ج و�صي�نة/ 

هند�صة كيمي�ئية
حم�فظة �صم�ل 001111

الب�طنة
االأول�ية لذوي اخلربة ال تقل 

عن )�صنتني( يف جم�ل العمل

5884
النفط العم�نية للم�ص�يف 

وال�صن�ع�ت البرتولية 
)اأوربك(

حم�فظة �صم�ل 0088�صحة و�صالمة مهنية ج�معياإطف�ئي
الب�طنة

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

5885
النفط العم�نية للم�ص�يف 

وال�صن�ع�ت البرتولية 
)اأوربك(

مهند�ص كهرب�ئي/ 
حم�فظة �صم�ل 0044هند�صة كهرب�ئية ج�معياأجهزة دقيقة

الب�طنة
االأول�ية لذوي اخلربة ال تقل 

عن )�صنتني( يف جم�ل العمل

مهند�ص ميك�نيكي �صركة فيل��صي �ص.م.م 5869
 حم�فظة م�صقط 3003ميك�نيكج�معياإنت�ج / ع�م 

فني ميك�نيكي �صي�نة �صركة فيل��صي �ص.م.م 5870
ع�مة 

دبل�م ف�ق 
حم�فظة م�صقط 3003ميك�نيكالث�ن�ي

 

ك�ر�ص ل�صن�عة االأن�بيب 5871
جميع م�ص�ريع 0101اإدارة اأعم�ل ج�معيك�تب اإداري ع�م �ص.م.م

 ال�صركة 

ك�ر�ص ل�صن�عة االأن�بيب 5872
جميع م�ص�ريع 1001حم��صبة  ج�معيحم��صب ع�م �ص.م.م

 ال�صركة 



فرص عمل رقم )٥٥(

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

ك�ر�ص ل�صن�عة الأن�بيب 5873
جميع م�ص�ريع 0011مبيع�ت ج�معياخت�ص��صي مبيع�ت �ص.م.م

 ال�صركة 

ك�ر�ص ل�صن�عة الأن�بيب 5874
جميع م�ص�ريع 1001ميك�نيكدبل�م مهنيم�صغل الآلت �ص.م.م

 ال�صركة 

بي اأي ات�ص �صريفز5875
حم�فظة الظ�هرة 1001ت�ص�ير اإ�صع�عيدبل�م مهنيفني ت�ص�ير �صع�عي �ص.م.م

 )عربي(

بي اأي ات�ص �صريفز 5876
حم�فظة الظ�هرة 1001ميك�نيكدبل�م مهنيفني مع�مالت حرارية �ص.م.م

 )عربي(

بي اأي ات�ص �صريفز5877
حم�فظة الظ�هرة 1001حل�م دبل�م مهنيحل�م اأن�بيب/ع�م �ص.م.م

 )عربي(

بي اأي ات�ص �صريفز5878
حم�فظة الظ�هرة 1001حل�م دبل�م مهنيحل�م اأوك�صجني �ص.م.م

 )عربي(

بي اأي ات�ص �صريفز5879
 �ص.م.م

م�صغل وحدة تنظيف 
حم�فظة الظ�هرة 1001ميك�نيكدبل�م مهنياآب�ر

 )عربي(

5880
ال�صركة العم�نية 

الربتغ�لية للمنتج�ت 
الأ�صمنتية

دبل�م ف�ق �ص�بط ج�دة
حم�فظة �صم�ل 1001هند�صة ميك�نيكيةالث�ن�ي

 الب�طنة

�صركة التط�ير املدنية 5853
للتج�رة واملق�ولت

فني كهرب�ئي /
خط�ط ه�ائية

دبل�م ف�ق 
حم�فظة جن�ب 2002كهرب�ء الث�ن�ي

 ال�صرقية

�صركة التط�ير املدنية 5854
للتج�رة واملق�ولت

فني اأمن و�صالمة 
مهنية

دبل�م ف�ق 
حم�فظة جن�ب 1001اأمن و�صالمة مهنية الث�ن�ي

 ال�صرقية

دبل�م التعليم ح�ر�ص اأمن مين�ء بيرتولي�م5899
حم�فظة ظف�ر1001_الع�م

 

اأوكت�ل 5900
)منطقة �صاللة احلرة(

مهند�ص كيمي�ئي /
حم�فظة ظف�ر0022هند�صة كيمي�ئية ج�معيبحث وتط�ير

 

منتجع احل�ا�ص5901
حم�فظة م�صندم 0101اإدارة اأعم�لج�معيمن�صقة  ال�صت زغي

 )دب�(

ال�صركة الع�مة للتج�رة 5902
والكهرب�ء �ص.م.م

مهند�ص كهرب�ئي / 
حم�فظة م�صقط 2002هند�صة كهرب�ئية ج�معيع�م 

 

ال�صركة الع�مة للتج�رة 5903
هند�صة تكييف ج�معيمهند�ص تكييفوالكهرب�ء �ص.م.م

حم�فظة م�صقط 2002وتربيد
 

ال�صركة الع�مة للتج�رة 5904
حم�فظة م�صقط 1001هند�صة الكرتونيةج�معيمهند�ص اإلكرتوين والكهرب�ء �ص.م.م

 

حم�فظة �صم�ل 1001م�لية / حم��صبة ج�معيحم��صب ع�مالغ�ز ال�طنية �ص.م. ع.ع5907
 ال�صرقية )اإبراء(

حم�فظة م�صقط 1001ح��صب اآيلج�معيفني ح��صب اآيلالغ�ز ال�طنية �ص.م. ع.ع 5908
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فرص عمل رقم )55(
رقم 

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

اخت�ص��صي مبيع�تعم�ن لالإبح�ر5909
م�ج�صتري /

ج�معي /دبل�م 
ف�ق الث�ن�ي

حم�فظة م�صقط 0011اإدارة اأعم�ل

االأول�ية لذوي اخلربة على اأال تقل 
عن )6( �صن�ات يف جم�ل العمل 
مب�ؤهل امل�ج�صتري  و)8( �صن�ات 
ب�مل�ؤهل اجل�معي و)10( �صن�ات 

ب�لن�صبة مل�ؤهل دبل�م ف�ق الث�ن�ي

�صركة نفل للمق�والت 5911
ح�صب م�قع عمل 1001هند�صة مدنية ج�معيمهند�ص م�صروعوالتج�رة �ص.م.م

 ال�صركة

�صركة نفل للمق�والت 5912
والتج�رة �ص.م.م

مهند�ص مدين / 
ح�صب م�قع عمل 0101هند�صة مدنية ج�معياأبنية

 ال�صركة 

�صركة نفل للمق�والت 5913
والتج�رة �ص.م.م

مهند�ص ميك�نيكي / 
ح�صب م�قع عمل 1001هند�صة ميك�نيكيةج�معي�صي�نة ع�مة

 ال�صركة 

�صركة نفل للمق�والت 5914
والتج�رة �ص.م.م

مهند�ص كهرب�ئي / 
ح�صب م�قع عمل 1001هند�صة كهرب�ئية ج�معيع�م 

 ال�صركة 

�صركة نفل للمق�والت 5931
ح�صب م�قع عمل 3003حل�مدبل�م مهنيحل�م اأن�بيب ع�موالتج�رة �ص.م.م

 ال�صركة

�صركة نفل للمق�والت 5934
ح�صب م�قع عمل 7007كهرب�ءدبل�م مهنيفني طالء كهرب�ئيوالتج�رة �ص.م.م

 ال�صركة

داود للمق�والت 5860
�ص.م.م

م�ص�عد مهند�ص 
كهرب�ء

دبل�م ف�ق 
حم�فظة �صم�ل 1001هند�صة كهرب�ئية الث�ن�ي

 ال�صرقية )اإبراء(

الرم�ل الذهبية 5861
التع�ونية                

اخت�ص��صي اإدارة 
اأعم�ل

دبل�م ف�ق 
حم�فظة جن�ب 1001اإدارة اأعم�لالث�ن�ي

 الب�طنة )برك�ء(

�صركة برين لت�جري 5862
حم�فظة جن�ب 0011ت�ص�يق/مبيع�تج�معياخت�ص��صي ت�ص�يقاملعدات �ص.م.م       

 الب�طنة )برك�ء(

دبل�م ف�ق حم��صب ع�م �صركة برك�ء للدواجن              5863
حم�فظة جن�ب 0011حم��صبة/ م�ليةالث�ن�ي

 الب�طنة )برك�ء(

حم�فظة جن�ب 0011حم��صبة/ م�ليةج�معيك�تب ح�ص�ب�ت/ع�م�صركة برك�ء للدواجن              5864
 الب�طنة )برك�ء(

عالق�ت ع�مة/ج�معيك�تب اإداري�صركة برك�ء للدواجن              5865
حم�فظة جن�ب 0011ات�ص�ل دويل/ اإدارة

 الب�طنة )برك�ء(

ح�صب م�قع امل�صروع1001هند�صة ات�ص�التج�معيمهند�ص ات�ص�الته�ص�ب الب�طنة الهند�صية              5866
 

�ص ت ف ا امل�ص�همة 5867
حم�فظة م�صندم 1001م�صح كمي�ت ج�معيم�ص�ح كمي�تلالإن�ص�ءات

 )خ�صب(

م/ اأحمد عبداهلل حممد 5868
دبل�م التعليم من�صقة الظه�ري 

حم�فظة م�صندم 0101_الع�م
 )دب�(

دبل�م ف�ق فني ميك�نيكيدي�صك�ن الهند�صية عم�ن5886
حم�فظة �صم�ل 100010هند�صة ميك�نيكيةالث�ن�ي

 الب�طنة
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فرص عمل رقم )55(
رقم 

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

حم�فظة �صم�ل 150015تربيد وتكييفدبل�م مهنيفني براد اأن�بيبدي�صك�ن الهند�صية عم�ن5887
 الب�طنة

5888
�صركة ا�ص بيتي �صح�ر 

لالأقم�صة 
)�صركة منطقة حرة(

حم�فظة �صم�ل 1001اإدارةج�معيمدير معهد
الب�طنة

االأول�ية لذوي اخلربة ال تقل 
عن )7( �صن�ات يف جم�ل العمل

5889
�صركة ا�ص بيتي �صح�ر 

لالأقم�صة 
)�صركة منطقة حرة(

دبل�م ف�ق ممر�ص
حم�فظة �صم�ل 0101متري�صالث�ن�ي

 الب�طنة

5890
�صركة ا�ص بيتي �صح�ر 

لالأقم�صة 
)�صركة منطقة حرة(

دبل�م ف�ق ك�تب ا�صتقب�ل
حم�فظة �صم�ل 0202اإدارةالث�ن�ي

 الب�طنة

5891
�صركة ا�ص بيتي �صح�ر 

لالأقم�صة 
)�صركة منطقة حرة(

دبل�م ف�ق من�صق اإداري
حم�فظة �صم�ل 1102اإدارةالث�ن�ي

 الب�طنة

5892
�صركة ا�ص بيتي �صح�ر 

لالأقم�صة 
)�صركة منطقة حرة(

دبل�م ف�ق مربمج �صبك�ت
حم�فظة �صم�ل 0101برجمي�تالث�ن�ي

 الب�طنة

�صركة األف� للخر�ص�نة 5893
م�ارد ب�صرية/اإدارة ج�معيمدير م�ارد ب�صرية اجل�هزة والتعدين

االأول�ية لذوي اخلربة يف حم�فظة ظف�ر1001اأعم�ل
جم�ل العمل 

�صركة األف� للخر�ص�نة 5894
دبل�م ف�ق فني ميك�نيكي /انت�جاجل�هزة والتعدين

حم�فظة ظف�ر1001ميك�نيكالث�ن�ي
 

�صركة األف� للخر�ص�نة 5895
دبل�م ف�ق حم��صب ع�م اجل�هزة والتعدين

 حم�فظة ظف�ر1001حم��صبة /م�لية الث�ن�ي

�صركة األف� للخر�ص�نة 5896
اجل�هزة والتعدين

مروج جت�ري مندوب 
مبيع�ت

دبل�م ف�ق 
الث�ن�ي

اإدارة اأعم�ل / 
 حم�فظة ظف�ر1203ت�ص�يق

ميك�نيكي تكييف / ب�عب�د �ص.م.م5897
ع�م 

دبل�م ف�ق 
 حم�فظة ظف�ر1001ميك�نيك/تكييفالث�ن�ي

كهرب�ئي �صبك�ت ب�عب�د �ص.م.م5898
ه�ائية/ع�م

دبل�م ف�ق 
 حم�فظة ظف�ر1001كهرب�ء الث�ن�ي

�صركة خزان الإدارة 5905
خدم�ت االإ�صن�د �ص.م.م

م�صرف �صحة و�صالمة 
مهنية

دبل�م ف�ق 
حم�فظة م�صقط 1001�صحة و�صالمة مهنية الث�ن�ي

االأول�ية لذوي اخلربة ال تقل 
 عن )�صنتني( يف جم�ل العمل
اأن يك�ن ح��صاًل على �صه�دة 

نيب��ص

�صركة خزان الإدارة 5906
اإدارة عملي�ت / اإدارة ج�معيمدير عملي�تخدم�ت االإ�صن�د �ص.م.م 

االأول�ية لذوي اخلربة يف حم�فظة م�صقط 2002اعم�ل 
جم�ل العمل

العم�نية للط�قة 5910
فني كهرب�ئياالقت�ص�دية �ص.م.م

ج�معي / 
دبل�م ف�ق 

الث�ن�ي 
االأول�ية لذوي اخلربة يف حم�فظة م�صقط 1001كهرب�ء 

جم�ل العمل 

دبل�م ف�ق مروج جت�ريافك� للت�زيع �ص.م.م5915
 حم�فظة م�صقط 1001مبيع�ت/ت�ص�يقالث�ن�ي

دبل�م ف�ق حم��صب ع�مافك� للت�زيع �ص.م.م5916
0011حم��صبةالث�ن�ي

حم�فظة م�صقط 
/ حم�فظة �صم�ل 
 الب�طنة )�صح�ر( 
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فرص عمل رقم )55(
رقم 

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

دبل�م ف�ق اأمني خمزنافك� للت�زيع �ص.م.م5917
3003اإدارة خم�زن الث�ن�ي

حم�فظة م�صقط 
/ حم�فظة �صم�ل 
الب�طنة )�صح�ر( 
/ حم�فظة �صم�ل 
 ال�صرقية )الك�مل(

دبل�م التعليم مروج جت�ريافك� للت�زيع �ص.م.م5918
4004_الع�م

حم�فظة م�صقط 
/ حم�فظة �صم�ل 

الب�طنة )�صح�ر( / 
 حم�فظة ظف�ر 

ميك�نيكي مركب�ت افك� للت�زيع �ص.م.م5919
حم�فظة م�صقط1001ميك�نيكدبل�م مهنيخفيفة / ع�م

 

م�صرف بيع م�اد افك� للت�زيع �ص.م.م5920
ج�معيغذائية

ت�ص�يق/مبيع�ت 
/ اإدارة اأعم�ل / 

حم��صبة
حم�فظة م�صقط0011

 

دبل�م التعليم �ص�ئق عم�م مركب�تافك� للت�زيع �ص.م.م5921
اأن تك�ن لديه رخ�صة قي�دة حم�فظة م�صقط5005_الع�م

�ص�رية املفع�ل

�صركة ال�ليد لالأغذية 5922
دبل�م التعليم ط�ه / ع�مواخلدم�ت املحدودة

حم�فظة ال��صطى 5005_الع�م
 )هيم�ء( 

حم�فظة م�صقط2002هند�صة ميك�نيكيةج�معيمهند�ص ميك�نيكيكنتز اوفر�صيز �ص.م.م 5923
تدريب مقرون ب�لت�ظيف / 
اأن يك�ن ح��صاًل على معدل 

تراكمي  )2.5( 

 حم�فظة م�صقط2002هند�صة كهرب�ئية ج�معيمهند�ص كهرب�ئي كنتز اوفر�صيز �ص.م.م 5924

مهند�ص اجهزة كنتز اوفر�صيز �ص.م.م 5925
هند�صة اجهزة ج�معيوحتكم

 حم�فظة م�صقط2002وحتكم

مهند�ص عملي�ت كنتز اوفر�صيز �ص.م.م 5926
 حم�فظة م�صقط2002هند�صة كيمي�ئية ج�معيحت�يل / كيمي�ئي

دبل�م ف�ق فني كهرب�ئيكنتز اوفر�صيز �ص.م.م 5927
 حم�فظة م�صقط100010كهرب�ء الث�ن�ي

دبل�م ف�ق فني ميك�نيكيكنتز اوفر�صيز �ص.م.م 5928
 حم�فظة م�صقط100010ميك�نيكالث�ن�ي

دبل�م ف�ق فني اأجهزة حتكمكنتز اوفر�صيز �ص.م.م 5930
 حم�فظة م�صقط100010اأجهزة وحتكمالث�ن�ي

فني عملي�ت حت�يل / كنتز اوفر�صيز �ص.م.م 5932
كيمي�ئي 

دبل�م ف�ق 
 حم�فظة م�صقط100010كيمي�ءالث�ن�ي

ال�طنية العم�نية 5933
 حم�فظة م�صقط4004تربيد وتكييفدبل�م مهنيفني تكييف للهند�صة واال�صتثم�ر 

ال�طنية العم�نية 5935
للهند�صة واال�صتثم�ر 

فني ميك�نيكي �صي�نة 
ع�مة 

دبل�م ف�ق 
 حم�فظة م�صقط2002ميك�نيكالث�ن�ي

ال�طنية العم�نية 5937
دبل�م ف�ق فني كهرب�ئي للهند�صة واال�صتثم�ر 

 حم�فظة م�صقط2002كهرب�ء الث�ن�ي
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فرص عمل رقم )55(
رقم 

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

ال�طنية العم�نية 5939
 حم�فظة م�صقط2002جن�رةدبل�م مهنيفني جن�رةللهند�صة واال�صتثم�ر 

مروج جت�ري مندوب �صركة برادات مطرح 5941
مبيع�ت 

دبل�م التعليم 
 حم�فظة م�صقط300030_الع�م

مروج جت�ري مندوب �صركة برادات مطرح 5942
مبيع�ت 

دبل�م التعليم 
حم�فظة �صم�ل 100010_الع�م

 الب�طنة )�صح�ر(

مروج جت�ري مندوب �صركة برادات مطرح 5944
مبيع�ت 

دبل�م التعليم 
حم�فظة م�صقط 100010_الع�م

 )قري�ت( 

 حم�فظة م�صقط1001هند�صة مدنيةج�معيمهند�ص مدين اأبنية الره�ان املتحدة �ص.م.م5948

دبل�م ف�ق ح��صب كمي�ت الره�ان املتحدة �ص.م.م 5949
 حم�فظة م�صقط1001م�صح كمي�ت الث�ن�ي

دبل�م ف�ق فني اأبنية الره�ان املتحدة �ص.م.م 5950
 حم�فظة م�صقط1001هند�صة مدنيةالث�ن�ي

ن��صي�ن�ل اأويل ول ف�رك� 5951
م�صقط �ص.م.م 

مهند�ص ميك�نيكي 
 حم�فظة م�صقط1001هند�صة ميك�نيكيةج�معي�صي�نة ع�مة 

�صركة م��صرت بن كرم 5929
االأول�ية لذوي اخلربة يف حم�فظة الربميي1001هند�صة مدنيةج�معيمهن�ص مدينلال�صتثم�ر

جم�ل العمل

�صركة جت�رة املحرتفني 5936
ح�صب م�قع عمل 2002كهرب�ءج�معيمهند�ص كهرب�ئي ع�م�ص.م.م

 ال�صركة

�صركة جت�رة املحرتفني 5938
�ص.م.م

مهند�ص مدين / 
ح�صب م�قع عمل 2002هند�صة مدنيةج�معياأبنية

 ال�صركة

�صركة جت�رة املحرتفني 5940
دبل�م ف�ق حم��صب ع�م�ص.م.م

ح�صب م�قع عمل 2002م�لية / حم��صبة الث�ن�ي
 ال�صركة

�صركة جت�رة املحرتفني 5943
�ص.م.م

مهند�ص ميك�نيكي / 
�صي�نة ع�مة

دبل�م ف�ق 
ح�صب م�قع عمل 3003ميك�نيكالث�ن�ي

 ال�صركة

�صركة جت�رة املحرتفني 5945
ح�صب م�قع عمل 2002هند�صة مدنية ج�معيمهند�ص م�صروع�ص.م.م

 ال�صركة

�صركة جت�رة املحرتفني 5946
دبل�م التعليم ك�تب عالق�ت ع�مة�ص.م.م

ح�صب م�قع عمل 2002_الع�م
 ال�صركة

�صركة جت�رة املحرتفني 5947
�ص.م.م

كهرب�ئي متديدات 
كهرب�ئية

دبل�م ف�ق 
ح�صب م�قع عمل 4004كهرب�ءالث�ن�ي

 ال�صركة

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 
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