
إعـــــــــــــــالن
فرص عمل رقم )64(

ملحق خاص تصدره

األربعاء - ١ مايو 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( 
الموافــق 2019/5/1م وحتــى يــوم )الثالثــاء( الموافــق 2019/5/7م 
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رقم 
ذكر/اأنثىذكرالتخ�ص�صامل�ؤهلاملهنةا�صم املن�ص�أةالفر�صة

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

اأخ�ص�ئي ت�أهيل جمل�ص البحث العلمي7359
اإدارة / م�ارد ب�صرية / ج�معيوتدريب

 االأول�ية لذوي اخلربة ال تقل عن حم�فظة م�صقط1001م�لية
)�صنة( العمل

  اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة مزاولة حم�فظة م�صقط001717�صيدلةج�معي�صيديل�صيدلية م�صقط7343
مهنة معتمدة من وزارة ال�صحة

  اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة مزاولة حم�فظة م�صقط3003�صيدلةج�معي�صيديل�صيدلية م�صقط7345
مهنة معتمدة من وزارة ال�صحة

حم�فظة جن�ب 0011�صيدلةج�معي�صيديل�صيدلية م�صقط7346
ال�صرقية )�ص�ر(

  اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة مزاولة 
مهنة معتمدة من وزارة ال�صحة

  اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة مزاولة حم�فظة الربميي0011�صيدلةج�معي�صيديل�صيدلية م�صقط7347
مهنة معتمدة من وزارة ال�صحة

حم�فظة م�صندم 0011�صيدلةج�معي�صيديل�صيدلية م�صقط7348
)خ�صب(

  اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة مزاولة 
مهنة معتمدة من وزارة ال�صحة

حم�فظة الداخلية 0011�صيدلةج�معي�صيديل�صيدلية م�صقط7350
)نزوى(

  اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة مزاولة 
مهنة معتمدة من وزارة ال�صحة

حم�فظة �صم�ل 0011�صيدلةج�معي�صيديل�صيدلية م�صقط7351
الب�طنة )ال�ص�يق(

  اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة مزاولة 
مهنة معتمدة من وزارة ال�صحة

دبل�م ف�ق م�ص�عد �صيديل�صيدلية م�صقط7352
  اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة مزاولة حم�فظة م�صقط0022�صيدلةالث�ن�ي

مهنة معتمدة من وزارة ال�صحة

دبل�م ف�ق م�ص�عد �صيديل�صيدلية م�صقط7354
حم�فظة �صم�ل 0011�صيدلةالث�ن�ي

الب�طنة )�صح�ر(
  اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة مزاولة 

مهنة معتمدة من وزارة ال�صحة

حم�فظة الداخلية 0011�صيدلةج�معي�صيديل�صيدلية عربي7356
)ادم(

  اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة مزاولة 
مهنة معتمدة من وزارة ال�صحة

دبل�م ف�ق م�ص�عد �صيديل�صيدلية عربي7358
حم�فظة الظ�هرة 0011�صيدلةالث�ن�ي

)عربي(
  اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة مزاولة 

مهنة معتمدة من وزارة ال�صحة

  اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة مزاولة حم�فظة م�صقط0066�صيدلةج�معي�صيديلال�صيدلية ال�طنية7360
مهنة معتمدة من وزارة ال�صحة

حم�فظة ظف�ر 0022�صيدلةج�معي�صيديل�صيدلية بدر ال�صم�ء7363
)�صاللة(

  اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة مزاولة 
مهنة معتمدة من وزارة ال�صحة

حم�فظة �صم�ل 0022�صيدلةج�معي�صيديل�صيدلية بدر ال�صم�ء7365
الب�طنة )�صح�ر(
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)نزوى(

  اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة مزاولة 
مهنة معتمدة من وزارة ال�صحة
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حم�فظة الظ�هرة 1001�صيدلةج�معي�صيديل�صيدلية وم�صت�دع  �صج�7368
)عربي(

  اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة مزاولة 
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حم�فظة الظ�هرة 0022�صيدلةج�معي�صيديل�صيدلية وم�صت�دع  �صج�7371
)عربي(

  اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة مزاولة 
مهنة معتمدة من وزارة ال�صحة

  اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة مزاولة حم�فظة م�صقط0022�صيدلةج�معي�صيديل�صيدلية وم�صت�دع  �صج�7374
مهنة معتمدة من وزارة ال�صحة

  اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة مزاولة حم�فظة م�صقط0044�صيدلةج�معي�صيديل�صيدلية  اإن ام �صي7377
مهنة معتمدة من وزارة ال�صحة

  اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة مزاولة حم�فظة م�صقط0011�صيدلةج�معي�صيديل�صيدلية ب�بل7378
مهنة معتمدة من وزارة ال�صحة

  اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة مزاولة حم�فظة م�صقط0011�صيدلةج�معي�صيديلال�صيدلية العلمية7379
مهنة معتمدة من وزارة ال�صحة

  اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة مزاولة حم�فظة م�صقط0022�صيدلةج�معي�صيديل�صيدلية اب�ل�7381
مهنة معتمدة من وزارة ال�صحة

دبل�م ف�ق ك�تب ا�صتقب�ل فندقيالفخ�مة الع�ملية7294
حم�فظة �صم�ل 0011اإدارة اعم�لالث�ن�ي

 ال�صرقية )الق�بل( 

دبل�م ف�ق فني اأ�صعةمركز الربوج الطبي �ص.م.م 7295
حم�فظة جن�ب 0011ا�صعةالث�ن�ي

الب�طنة )برك�ء(
  اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة مزاولة 

مهنة معتمدة من وزارة ال�صحة

�صركة �صع�د بن حمد بن 7296
دبل�م ف�ق فني كهرب�ء�صيف احل�صرمي للتج�رة 

حم�فظة جن�ب 1001كهرب�ءالث�ن�ي
 الب�طنة )نخل(

الت�صنيم للم�ص�ريع املحدودة 7297
دبل�م ف�ق فني اأبنية�ص م م

حم�فظة �صم�ل 2002هند�صة مدنيةالث�ن�ي
 الب�طنة

الت�صنيم للم�ص�ريع املحدودة 7298
دبل�م ف�ق فني ميك�نيك�ص.م.م

حم�فظة �صم�ل 2002هند�صة مكي�نيكيةالث�ن�ي
 الب�طنة

الت�صنيم للم�ص�ريع املحدودة 7299
دبل�م ف�ق كهرب�ئي/ �صي�نة ع�مة�ص.م.م

حم�فظة �صم�ل 2002هند�صة كهرب�ئيةالث�ن�ي
 الب�طنة

الت�صنيم للم�ص�ريع املحدودة 7300
دبل�م ف�ق ميك�نيك اآلي�ت ثقيلة�ص.م.م

حم�فظة �صم�ل 5005هند�صة ميك�نيكيةالث�ن�ي
 الب�طنة

الت�صنيم للم�ص�ريع املحدودة 7301
دبل�م ف�ق ميك�نيك/ �صي�نة ع�مة�ص.م.م

حم�فظة �صم�ل 2002هند�صة ميك�نيكيةالث�ن�ي
 الب�طنة

الت�صنيم للم�ص�ريع املحدودة 7302
�ص.م.م

كهرب�ئي متديدات 
كهرب�ئي متديدات دبل�م مهني�صن�عية

حم�فظة �صم�ل 3003�صن�عية
 الب�طنة

الت�صنيم للم�ص�ريع املحدودة 7303
حم�فظة �صم�ل 1001جن�ر مب�يندبل�م مهنيجن�ر مب�ين�ص.م.م

 الب�طنة
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الت�صنيم للم�ص�ريع املحدودة 7304
دبل�م التعليم حداد اإن�ص�ءات معدنية�ص.م.م

حم�فظة �صم�ل 3003-الع�م
 الب�طنة

الت�صنيم للم�ص�ريع املحدودة 7305
دبل�م التعليم م�ص�ؤول نقلي�ت�ص.م.م

حم�فظة �صم�ل 3003-الع�م
 الب�طنة

الت�صنيم للم�ص�ريع املحدودة 7306
دبل�م التعليم ح�ر�ص�ص.م.م

حم�فظة �صم�ل 150015-الع�م
 الب�طنة

الت�صنيم للم�ص�ريع املحدودة 7307
�ص.م.م

م�ص�عد حداد ان�ص�ءات 
معدنية

دبل�م التعليم 
حم�فظة �صم�ل 150015-الع�م

 الب�طنة

ال�صن�ع�ت العربية للت�صنيع 7308
�ص.م.م

مركب ان�ص�ءات 
حم�فظة �صم�ل 150015اإن�ص�ءاتدبل�م مهنيمعدنية/ع�م

 الب�طنة

ال�صن�ع�ت العربية للت�صنيع 7309
حم�فظة �صم�ل 4004حل�مدبل�م مهنيحل�م اأن�بيب�ص.م.م

 الب�طنة

ال�صن�ع�ت العربية للت�صنيع 7310
�ص.م.م

تقني عملي�ت ت�صغيلية 
حم�فظة �صم�ل 200020عملي�ت ت�صغيليةدبل�م مهني)م�صغل مك�ئن(

 الب�طنة

ال�صن�ع�ت العربية للت�صنيع 7311
�ص.م.م

م�صغل رافعة متحركة 
وين�ص

دبل�م التعليم 
حم�فظة �صم�ل 1001-الع�م

 الب�طنة

حم�فظة �صم�ل 3003اإدارة ج�دةج�معي�ص�بط ج�دةخدم�ت ال�صالء الع�ملية7312
 الب�طنة

فني �صحة و�صالمة خدم�ت ال�صالء الع�ملية7313
مهنية

دبل�م التعليم 
حم�فظة �صم�ل 3003_الع�م

 الب�طنة

�صركة القمر للحديد 7314
م�ج�صتري/ مدير �ص�ؤون م�ليةوال�صلب �ص.م.ع.م

حم�فظة �صم�ل 0011م�ليةج�معي
الب�طنة

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

�صركة القمر للحديد 7315
م�ج�صتري/ م�ص�عد مدير احل�ص�ب�توال�صلب �ص.م.ع.م

ج�معي
حم��صبة/ تك�ليف 

حم�فظة �صم�ل 0011اأو م�لية
الب�طنة

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

�صركة القمر للحديد 7316
م�ج�صتري/ مدير تقنية معل�م�توال�صلب �ص.م.ع.م

حم�فظة �صم�ل 0011تقنية معل�م�تج�معي
الب�طنة

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

�صركة القمر للحديد 7317
م�ج�صتري/ مدير م�صرتي�توال�صلب �ص.م.ع.م

ج�معي
�صل�صلة ت�ريد/ اإدارة 

حم�فظة �صم�ل 0011اأعم�ل
الب�طنة

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

�صركة القمر للحديد 7320
وال�صلب �ص.م.ع.م

اأمني �صر جمل�ص االدارة 
ومدير دائرة رق�بية 

وق�ن�نية
حم�فظة �صم�ل 0011ح�كمه �صرك�ت / ق�ن�نج�معي/ دبل�م 

الب�طنة
 االأول�ية لذوي اخلربة ال تقل عن 

)15( �صنة يف جم�ل العمل

�صركة القمر للحديد 7324
م�ج�صتري/ مدير مبيع�ت وت�ص�يقوال�صلب �ص.م.ع.م

حم�فظة �صم�ل 0011ت�ص�يق/ اإدارة اعم�لج�معي
الب�طنة

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

�صركة م�ص�ريع �صح�ري 7328
دبل�م ف�ق فني ميك�نيكاخلليج اجلديدة

حم�فظة �صم�ل 0101هند�صة ميك�نيكيةالث�ن�ي
 الب�طنة
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�صركة م�ص�ريع �صح�ري 7329
دبل�م التعليم م�ص�عد حل�ماخلليج اجلديدة

حم�فظة �صم�ل 1001-الع�م
 الب�طنة

دبل�م ف�ق ممر�ص ل�ؤل�ؤة اخلد للتج�رة7331
حم�فظة الظ�هرة 0101متري�صالث�ن�ي

)ينقل(
 االأول�ية لذوي اخلربة ال تقل عن 

)4( �صن�ات يف جم�ل العمل

حم�فظة الظ�هرة 1001�صيدلةج�معي�صيديلاليعق�بي الع�ملية للتج�رة7332
)عربي(

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

 واأن يك�ن ح��صاًل على ترخي�ص 
مزاولة مهنة ال�صيدلة من وزارة 

ال�صحة

دبل�م ف�ق م�ص�عد �صيديلاليعق�بي الع�ملية للتج�رة7333
حم�فظة الظ�هرة 1001�صيدلةالث�ن�ي 

)عربي(

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

 على اأن يك�ن ح��صاًل على ترخي�ص 
مزاولة مهنة ال�صيدلة من وزارة 

ال�صحة

 م�اقع ال�صركة1001هند�صة مدنيةج�معيمهند�ص مدين�صركة الره�ان املتحدة7335

دبل�م ف�ق م�ص�ح كمي�ت�صركة الره�ان املتحدة7337
 م�اقع ال�صركة1001م�صح كمي�تالث�ن�ي

�صركة انرتن��صي�ن�ل 7342
دبل�م ف�ق مهند�ص مدينان�صبك�صن �صريف�صزز 

حم�فظة م�صقط002020هند�صة مدنيةالث�ن�ي
 تدريب مقرون ب�لت�صغيل

 اأال يقل التقدير عن جيد 
 اأن يك�ن ح��صل على )4.5( يف ايلت�ص

�صركة انرتن��صي�ن�ل 7344
دبل�م ف�ق مهند�ص ميك�نيكيان�صبك�صن �صريف�صزز 

حم�فظة م�صقط004242هند�صة ميك�نيكيةالث�ن�ي
 تدريب مقرون ب�لت�صغيل

 اأال يقل التقدير عن جيد 
 اأن يك�ن ح��صل على )4.5( يف ايلت�ص

�صركة انرتن��صي�ن�ل 7349
دبل�م ف�ق مهند�ص كهرب�ئيان�صبك�صن �صريف�صزز 

حم�فظة م�صقط002020هند�صة كهرب�ئيةالث�ن�ي
 تدريب مقرون ب�لت�صغيل

 اأال يقل التقدير عن جيد 
 اأن يك�ن ح��صل على )4.5( يف ايلت�ص

ال�صركة الذهبية املتحدة 7353
 االأول�ية لذوي اخلربة يف املن�ق�ص�ت حم�فظة م�صقط1001م�صح كمي�تج�معيم�ص�ح كمي�ت لالإن�ص�ءات

ال�صركة الذهبية املتحدة 7355
دبل�م ف�ق حم��صب ع�م لالإن�ص�ءات

 حم�فظة م�صقط0022حم��صبة الث�ن�ي

ال�صركة الذهبية املتحدة 7357
لالإن�ص�ءات

مروج جت�ري مندوب 
مبيع�ت 

دبل�م ف�ق 
 حم�فظة م�صقط1001ت�ص�يق/مبيع�تالث�ن�ي

ال�صركة الذهبية املتحدة 7361
دبل�م ف�ق مدقق داخلي لالإن�ص�ءات

 حم�فظة م�صقط1001حم��صبةالث�ن�ي

ال�صركة الذهبية املتحدة 7364
دبل�م تعليم مراقب عم�ل لالإن�ص�ءات

 حم�فظة م�صقط1001_الع�م

دبل�م ف�ق حم��صب ع�م �صركة داود للمق�والت 7369
 حم�فظة م�صقط1001حم��صبةالث�ن�ي

5



فرص عمل رقم )64(
رقم 

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

دبل�م ف�ق ر�ص�م معم�ري �صركة داود للمق�والت 7372
حم�فظة ظف�ر 1001هند�صة معم�رية الث�ن�ي

 )�صاللة(

دبل�م تعليم ع�مل خم�زن �صركة داود للمق�والت 7375
5005_الع�م

حم�فظة ظف�ر 
)�صاللة( /حم�فظة 

الداخلية
 

دبل�م تعليم م�ص�عد م�ص�ح اأرا�صي �صركة داود للمق�والت 7383
حم�فظة ظف�ر 2002_الع�م

 )�صاللة(

دبل�م تعليم �ص�ئق ثقيل �صركة داود للمق�والت 7384
 حم�فظة الب�طنة1001_الع�م

دبل�م تعليم ع�مل اإ�ص�رة �صركة داود للمق�والت 7386
 جميع املح�فظ�ت5005_الع�م

دبل�م تعليم كهرب�ئي ع�م �صركة داود للمق�والت 7387
 جميع املح�فظ�ت6006_الع�م

دبل�م تعليم ميك�نيكي ع�م �صركة داود للمق�والت 7389
 جميع املح�فظ�ت6006_الع�م

دبل�م تعليم ح�ر�ص�صركة داود للمق�والت 7392
8008_الع�م

حم�فظة م�صقط 
/ حم�فظة ظف�ر 

)�صاللة(
 

دبل�م تعليم مراقب �صحة و�صالمة �صركة داود للمق�والت 7397
حم�فظة ظف�ر 3003_الع�م

 )�صاللة(

فندق رام�دا �ص�طي القرم 7388
دبل�م تعليم ك�تب اإ�صتقب�ل )م�صقط(

 حم�فظة م�صقط1001_الع�م

فندق رام�دا �ص�طي القرم 7391
دبل�م تعليم مرتب غرف )م�صقط(

 حم�فظة م�صقط1001_الع�م

فندق رام�دا �ص�طي القرم 7394
دبل�م تعليم م�ص�عد ط�هي  )م�صقط(

 حم�فظة م�صقط1001_الع�م

فندق رام�دا �ص�طي القرم 7396
دبل�م تعليم ن�دل طع�م )م�صقط(

 حم�فظة م�صقط0101_الع�م

دبل�م تعليم ك�تب اإ�صتقب�ل فندق اأم�اج الدويل7398
 حم�فظة م�صقط1001_الع�م

دبل�م تعليم خدمة عمالء فندق اأم�اج الدويل7400
 حم�فظة م�صقط0101_الع�م

دبل�م تعليم حم��صبفندق اأم�اج الدويل7401
 حم�فظة م�صقط1001_الع�م

دبل�م تعليم جن�ر مب�ين التن�صيم للم�ص�ريع املحدودة 7390
 جميع املح�فظ�ت500050_الع�م
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دبل�م تعليم م�ص�عد بن�ء  التن�صيم للم�ص�ريع املحدودة 7393
 جميع املح�فظ�ت500050_الع�م

م�جد الفطيم 7395
دبل�م تعليم �صرافه�يربم�ركت�ص

 حم�فظة م�صقط100010_الع�م

م�جد الفطيم 7399
دبل�م تعليم ب�ئعه�يربم�ركت�ص

 حم�فظة م�صقط100010_الع�م

م�جد الفطيم 7402
دبل�م تعليم خب�ز فرن ه�يربم�ركت�ص

 حم�فظة م�صقط100010_الع�م

�صركة املط�عم ال�صي�حية 7380
دبل�م تعليم �صرافالع�ملية

 حم�فظة م�صقط002020_الع�م

�صركة املط�عم ال�صي�حية 7382
دبل�م تعليم ط�َه ع�م   الع�ملية

 حم�فظة م�صقط001010_الع�م

دبل�م تعليم �صرافالنجمة امللكية الع�ملية 7385
 حم�فظة م�صقط120012_الع�م

حم�فظة ظف�ر 1001هند�صة كيمي�ئيةج�معيفني خمترب كيمي�ء ع�ممي�ه املزن7376
 )ري�ص�ت(

دبل�م تعليم �ص�ئق خفيف�صركة الروبي�ن الطبيعي7366
2002_الع�م

حم�فظة جن�ب 
ال�صرقية )جعالن بني 

ب�ح�صن /قرون(
 اأن يك�ن ح��صاًل على رخ�صة قي�دة 

ال تقل عن )5( �صن�ات 

دبل�م تعليم ح�ر�ص�صركة الروبي�ن الطبيعي7370
1001_الع�م

حم�فظة جن�ب 
ال�صرقية )جعالن بني 

ب�ح�صن /قرون(

 االأول�ية لذوي اخلربة ال تقل عن 
)�صنتني( 

 اأال يك�ن العمر من )35 اىل 50(

دبل�م تعليم م�ص�عد مراقب عم�ل�صركة الروبي�ن الطبيعي7373
1001_الع�م

حم�فظة جن�ب 
ال�صرقية )جعالن بني 

ب�ح�صن /قرون(
 اأن يك�ن ح��صاًل على خربة ال تقل 

عن )3( �صن�ات

1001هند�صة مدنيةج�معيمهند�ص م�قع�صركة الروبي�ن ال�صرقي7362
حم�فظة جن�ب 

ال�صرقية )جعالن بني 
ب�ح�صن /خ�ميه(

 اأن يك�ن ح��صاًل على خربة ال تقل 
عن )3( �صن�ات

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 )64(
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