
إعـــــــــــــــالن
فرص عمل رقم )٦٧(

ملحق خاص تصدره

األربعاء - ٢٢ 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 )8005٧(، وذلــك ابتــداًء مــن اليــوم )األربعــاء( 
الموافــق 2019/5/22م وحتــى يــوم )الثالثــاء( الموافــق 2019/5/28م 



جدول الوظائف

فرص عمل رقم )٦٧(

2

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

م�قع املجم�عاأنثى
مالحظةالعمل

م�لية / دكت�راهاأ. حم��صبةكلية �ص�ر اجل�معية7696
0011حم��صبة

حم�فظة 
جن�ب 

ال�صرقية

الأول�ية لذوي اخلربة 
)3( �صن�ات

 يف جم�ل العمل 

اإدارة اأعم�ل دكت�راهاأ. اإدارة وت�ص�يقكلية �ص�ر اجل�معية7697
0011/ ت�ص�يق

حم�فظة 
جن�ب 

ال�صرقية

الأول�ية لذوي اخلربة 
)3( �صن�ات 

يف جم�ل العمل 

اأ. هند�صة كلية �ص�ر اجل�معية7698
هند�صة دكت�راهميك�نيكية

0022�صن�عية
حم�فظة 

جن�ب 
ال�صرقية

الأول�ية لذوي اخلربة 
)3( �صن�ات

 يف جم�ل العمل 

0011اإح�ص�ءم�ج�صترياأ. اإح�ص�ءكلية �ص�ر اجل�معية7699
حم�فظة 

جن�ب 
ال�صرقية

الأول�ية لذوي اخلربة 
)3( �صن�ات

 يف جم�ل العمل 

 7701
جريم�ني�صت�صر ل�يد 

دبل�م ف�ق مفت�ص مدينم�صقط �ص.م.م
الث�ن�ي

هند�صة 
حم�فظة 002020مدنية 

م�صقط

اأن يك�ن العمر من 18 
اإىل 27 + اأن ل يقل 
التقدير عن جيد + 
احل�ص�ل على �صه�دة 

IELTS بحيث 
ل يقل عن )4.5(

 7702
جريم�ني�صت�صر ل�يد 

دبل�م ف�ق مفت�ص ميك�نيكيم�صقط �ص.م.م
الث�ن�ي

هند�صة 
حم�فظة 220022ميك�نيكية

م�صقط

اأن يك�ن العمر من 18 
اإىل 27 + اأن ل يقل 
التقدير عن جيد + 
احل�ص�ل على �صه�دة 

IELTS بحيث
 ل يقل عن )4.5(
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3

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

م�قع املجم�عاأنثى
مالحظةالعمل

 7703
جريم�ني�صت�صر ل�يد 

دبل�م ف�ق مفت�ص كهرب�ئيم�صقط �ص.م.م
الث�ن�ي

هند�صة 
حم�فظة 200020كهرب�ئية 

م�صقط

اأن يك�ن العمر من 18 
اإىل 27 + اأن ل يقل 
التقدير عن جيد + 
احل�ص�ل على �صه�دة 

IELTS بحيث
 ل يقل عن )4.5(

7684
اأوكت�ل )منطقة 

�صاللة احلرة(
م�صغل اآلة بثق 

اللدائن 
دبل�م ف�ق 

الث�ن�ي
هند�صة 

حم�فظة 1001ميك�نيكية
 ظف�ر 

7687
اأوكت�ل )منطقة 

دبل�م ف�ق م�صغل اأجهزة�صاللة احلرة(
الث�ن�ي

هند�صة 
حم�فظة 1001ميك�نيكية

 ظف�ر 

7688
�صركة الثن�ء الع�ملية 

للتج�رة
مهند�ص مدين/

هند�صة ج�معياأبنية
حم�فظة 0011مدنية

 ظف�ر 

7689
�صركة الثن�ء الع�ملية 

للتج�رة
فني ميك�نيكي / 

�صي�نة ع�مة
دبل�م ف�ق 

حم�فظة 2002ميك�نيكالث�ن�ي
 ظف�ر 

7692
�صركة الثن�ء الع�ملية 

حم�فظة 0011م�صح كمي�تج�معيم�ص�ح كمي�تللتج�رة
 ظف�ر 

7693
�صركة الثن�ء الع�ملية 

دبل�م التعليم ك�تب اإداري/ع�مللتج�رة
حم�فظة 0077_الع�م

 ظف�ر 

7695
�صركة الثن�ء الع�ملية 

للتج�رة
ك�تب عالق�ت 

ع�مة
دبل�م التعليم 

حم�فظة 0055_الع�م
 ظف�ر 

7654
�صت�ل املتحدة 

الهند�صية الع�ملية 
�ص.م.م                      

دبل�م ف�ق ك�تب اإداري
الث�ن�ي

اإدارة اأعم�ل 
/اإدارة/
عالق�ت 

ع�مة
1001

حم�فظة 
جن�ب 

الب�طنة 
)برك�ء(
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4

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

م�قع املجم�عاأنثى
مالحظةالعمل

7655
�صت�ل املتحدة 

الهند�صية الع�ملية 
�ص.م.م                      

ميك�نيكي 
مركب�ت ثقيلة

دبل�م ف�ق 
1001 ميك�نيكالث�ن�ي

حم�فظة 
جن�ب 

الب�طنة 
)برك�ء(

 

دبل�م ف�ق م�ص�عد �صيديل�صركة �صجى ال�طنية7656
1001�صيدلةالث�ن�ي

حم�فظة 
الظ�هرة 
)عربي(

 

دبل�م ف�ق م�ص�ح كمي�تامل�ص�ريع الغربية7657
1001م�صح كمي�تالث�ن�ي

حم�فظة 
م�صندم 
)دب�(

 

7658
العم�نية الع�ملية 
دبل�م ف�ق فني ميك�نيكيللمعدات البحرية

1001ميك�نيكالث�ن�ي
حم�فظة 
م�صندم 
)خ�صب(

 

7662
ال�ص�ق ال�صيني 

�ص.م.م
ك�تب عالق�ت 

ع�مة
دبل�م التعليم 

150015-الع�م
حم�فظة 

�صم�ل 
الب�طنة

 

7663
ال�ص�ق ال�صيني 

دبل�م التعليم ح�ر�ص اأمن�ص.م.م
200020-الع�م

حم�فظة 
�صم�ل 

الب�طنة
 

7664
ال�ص�ق ال�صيني 

�ص.م.م
م�ظف خدمة 

العمالء
دبل�م التعليم 

7007-الع�م
حم�فظة 

�صم�ل 
الب�طنة

 

7665
ال�ص�ق ال�صيني 

دبل�م التعليم مروج جت�ري�ص.م.م
0202-الع�م

حم�فظة 
�صم�ل 

الب�طنة
 

7666
ال�ص�ق ال�صيني 

دبل�م التعليم م�ظف ا�صتقب�ل�ص.م.م
2202-الع�م

حم�فظة 
�صم�ل 

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

م�قع املجم�عاأنثى
مالحظةالعمل

7669
ال�ص�ق ال�صيني 

�ص.م.م
ك�تب �ص�ؤون 

م�ظفني
دبل�م التعليم 

0202-الع�م
حم�فظة 

�صم�ل 
الب�طنة

 

7671
املتحدة للخدم�ت 

هند�صة ج�معيمهند�ص ميك�نيكال�صن�عية
4004ميك�نيكية

حم�فظة 
�صم�ل 

الب�طنة
 

7674
املتحدة للخدم�ت 

ال�صن�عية
فني ميك�نيكي 

اإنت�ج
دبل�م ف�ق 

الث�ن�ي
هند�صة 

3003ميك�نيكية
حم�فظة 

�صم�ل 
الب�طنة

 

7675
املتحدة للخدم�ت 

دبل�م ف�ق ممر�ص/ م�صعفال�صن�عية
الث�ن�ي

اإ�صع�ف�ت 
1001اولية

حم�فظة 
�صم�ل 

الب�طنة
 

7678
املتحدة للخدم�ت 

300030حل�مدبل�م مهنيفني حل�مال�صن�عية
حم�فظة 

�صم�ل 
الب�طنة

 

7679
املتحدة للخدم�ت 

دبل�م التعليم فني امن و�صالمهال�صن�عية
250025-الع�م

حم�فظة 
�صم�ل 

الب�طنة
 

7681
النه�صة مل� وراء 
دبل�م التعليم �ص�ئق خفيفالبح�ر  �ص.م.م

1001-الع�م
حم�فظة 

�صم�ل 
الب�طنة

اأن يك�ن ح��صاًل على 
رخ�صة قي�دة خفيفة

7659
اينك� للهند�صة 

والت�صنيع والتج�رة 
واملق�ولت

هند�صة ج�معيمهند�ص ميك�نيك
150015ميك�نيكية

حم�فظة 
�صم�ل 

الب�طنة
 

7660
اينك� للهند�صة 

والت�صنيع والتج�رة 
واملق�ولت

4004اإدارة اأعم�لج�معيك�تب اإداري
حم�فظة 

�صم�ل 
الب�طنة
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6

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

م�قع املجم�عاأنثى
مالحظةالعمل

7661
اينك� للهند�صة 

والت�صنيع والتج�رة 
واملق�ولت

دبل�م ف�ق اأمني خمزن
4004اإدارة اأعم�لالث�ن�ي

حم�فظة 
�صم�ل 

الب�طنة
 

7667
اينك� للهند�صة 

والت�صنيع والتج�رة 
واملق�ولت

دبل�م ف�ق فني ميك�نيك
الث�ن�ي

هند�صة 
5005ميك�نيكية

حم�فظة 
�صم�ل 

الب�طنة
 

7668
اينك� للهند�صة 

والت�صنيع والتج�رة 
واملق�ولت

250025حل�مدبل�م مهنيفني حل�م
حم�فظة 

�صم�ل 
الب�طنة

 

7670
اينك� للهند�صة 

والت�صنيع والتج�رة 
واملق�ولت

فني اأمن و�صالمة 
اأمن و�صالمة دبل�م مهنيمهنية

250025مهنية
حم�فظة 

�صم�ل 
الب�طنة

 

7673
اينك� للهند�صة 

والت�صنيع والتج�رة 
واملق�ولت

دبل�م التعليم �ص�ئق ثقيل 
100010-الع�م

حم�فظة 
�صم�ل 

الب�طنة
اأن يك�ن ح��صاًل على 

رخ�صة قي�دة ثقيل

7676
اينك� للهند�صة 

والت�صنيع والتج�رة 
واملق�ولت

دبل�م التعليم �ص�ئق خفيف
100010-الع�م

حم�فظة 
�صم�ل 

الب�طنة
اأن يك�ن ح��صاًل على 
رخ�صة قي�دة خفيفة

7677
اينك� للهند�صة 

والت�صنيع والتج�رة 
واملق�ولت

�ص�ئق رافعة 
�ص�كية

دبل�م التعليم 
150015-الع�م

حم�فظة 
�صم�ل 

الب�طنة
اأن يك�ن ح��صاًل على 
رخ�صة قي�دة معدات

7680
اينك� للهند�صة 

والت�صنيع والتج�رة 
واملق�ولت

دبل�م التعليم �ص�ئق كرين
200020-الع�م

حم�فظة 
�صم�ل 

الب�طنة
اأن يك�ن ح��صاًل على 
رخ�صة قي�دة معدات

7683
اينك� للهند�صة 

والت�صنيع والتج�رة 
واملق�ولت

دبل�م التعليم م�ص�عد حداد
4004-الع�م

حم�فظة 
�صم�ل 

الب�طنة
 

7685
اينك� للهند�صة 

والت�صنيع والتج�رة 
واملق�ولت

دبل�م التعليم م�ص�عد ميك�نيك
4004-الع�م

حم�فظة 
�صم�ل 

الب�طنة
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فرص عمل رقم )٦٧(

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

(advert.pamr.gov.om)

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

م�قع املجم�عاأنثى
مالحظةالعمل

7686
اينك� للهند�صة 

والت�صنيع والتج�رة 
واملق�ولت

دبل�م التعليم ح�ر�ص
200020-الع�م

حم�فظة 
�صم�ل 

الب�طنة
 

دبل�م التعليم قبط�ن�ص�يرتز �صح�ر �ص.م.م7690
2002-الع�م

حم�فظة 
�صم�ل 

الب�طنة

- اأن يك�ن ح��صاًل على 
دورة تدريبية يف نف�ص 

 املج�ل
- اأن يك�ن ح��صاًل على 
�صه�دة الأمن وال�صالمة 

 البحرية
- اأن يك�ن ح��صاًل على 

�صه�دة الأهلية من وزارة 
النقل والت�ص�لت

�ص�يرتز �صح�ر �ص م م7691
مهند�ص 

ميك�نيك/ �صي�نة 
�صفن

هند�صة ج�معي
1001ميك�نيكية

حم�فظة 
�صم�ل 

الب�طنة

- اأن يك�ن ح��صاًل على 
�صه�دة الأمن وال�صالمة 

 البحرية
- اأن يك�ن ح��صاًل على 

�صه�دة الأهلية من وزارة 
النقل والت�ص�لت

7694
دار ال�صحراء 

م�اقع 5005جي�ل�جي�ج�معي جي�ل�جي /ع�م للخدم�ت الهند�صية 
 المتي�ز 

7672
برج�تي جال�ص 

دبل�م التعليم خمل�ص جمركي اخلليج 
1001_الع�م

حم�فظة 
الداخلية 
)نزوى( 

 

7682
برج�تي جال�ص 

اخلليج 
�ص�ئق رافعة 

�ص�كية 
دبل�م التعليم 

1001_الع�م
حم�فظة 
الداخلية 
)نزوى( 

اأن يك�ن ح��صاًل على 
رخ�صة قي�دة معدات

دبل�م التعليم ك�تب ا�صتقب�ل فندق العيجة بالزا7700
0101_الع�م

حم�فظة 
جن�ب 

ال�صرقية
اإج�دة اللغة 
الإجنليزية

دبل�م التعليم م�صيف ج�يالطريان العم�ين7643
حم�فظة 02000200_الع�م

م�صقط
من��صب الط�ل 156 مع 

ال�زن



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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