
إعـــــــــــــــالن
فرص عمل رقم )٣٨(

ملحق خاص تصدره

الثالثاء - 16 أكتوبر 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   ،)٨0057( الرقــم  إلــى  وترســل 
ــق  201٨/10/22م  ــن المواف ــوم اإلثني ــى ي ــق 201٨/10/16م وحت المواف



جدول الوظائف

فرص عمل رقم )٣٨(

2

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

احت�د ال�صرح الع�ملية 4614
حم�فظة �صم�ل 0022هند�صة مدنيةج�معيمهند�ص مدين�ص.م.م 

 الب�طنة

احت�د ال�صرح الع�ملية 4615
حم�فظة �صم�ل 0011هند�صة ميك�نيكيةج�معيمهند�ص ميك�نيكي�ص.م.م 

 الب�طنة

احت�د ال�صرح الع�ملية 4616
حم�فظة �صم�ل 0011هند�صة كهرب�ئيةج�معيمهند�ص كهرب�ئي�ص.م.م 

 الب�طنة

احت�د ال�صرح الع�ملية 4617
دبل�م ف�ق ر�ص�م معم�ري�ص.م.م 

حم�فظة �صم�ل 0011هند�صة معم�ريةالث�ن�ي
 الب�طنة

احت�د ال�صرح الع�ملية 4618
دبل�م ف�ق م�ص�ح كمي�ت�ص.م.م 

حم�فظة �صم�ل 0011هند�صة م�صح كمي�تالث�ن�ي
 الب�طنة

احت�د ال�صرح الع�ملية 4619
دبل�م ف�ق ك�تب اإداري�ص.م.م 

الث�ن�ي
اإدارة اعم�ل / م�ارد 

حم�فظة �صم�ل 0101ب�صرية
 الب�طنة

احت�د ال�صرح الع�ملية 4620
دبل�م ف�ق من�صق اإداري�ص.م.م 

الث�ن�ي
اإدارة اعم�ل/ م�ارد 

حم�فظة �صم�ل 0101ب�صرية
 الب�طنة

احت�د ال�صرح الع�ملية 4621
�ص.م.م 

منفذ �صحة 
و�صالمة مهنية

دبل�م ف�ق 
الث�ن�ي

منفذ �صحة و�صالمة 
حم�فظة �صم�ل 0033مهنية

 الب�طنة

�صركة ات�ص�الت والتج�رة 4654
واخلدم�ت 

مهند�ص كهرب�ئي 
 حم�فظة م�صقط1001هند�صة كهرب�ئيةج�معيع�م 



فرص عمل رقم )٣٨(
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رقم 
ذكر/اأنثىذكرالتخ�ص�صامل�ؤهلاملهنةا�صم املن�ص�أةالفر�صة

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

�صركة ات�ص�الت والتج�رة 4655
واخلدم�ت 

فني كهرب�ء 
متديدات

دبل�م ف�ق 
 حم�فظة م�صقط2002هند�صة كهرب�ئيةالث�ن�ي

�صركة ات�ص�الت والتج�رة 4656
واخلدم�ت 

مهند�ص اأمن 
 حم�فظة م�صقط1001امن و�صالمة مهنية ج�معيو�صالمة مهنية 

التم�م احلديثة للخدم�ت 4622
الفنية والتج�رية 

فني تربيد 
حم�فظة �صم�ل 1001تربيد وتكييفدبل�م مهنيوتكييف 

 الب�طنة

دبل�م ف�ق اأمني خمزنت�ول للخدم�ت الهند�صية4623
الث�ن�ي

اإدارة اعم�ل / م�ارد 
حم�فظة ال��صطى 6006ب�صرية

 )الدقم( 

دبل�م ف�ق فني ح��صب اآيلت�ول للخدم�ت الهند�صية4624
حم�فظة ال��صطى 4004تقنية معل�م�تالث�ن�ي

 )الدقم( 

فني �صحة ت�ول للخدم�ت الهند�صية4625
و�صالمة مهنية

دبل�م ف�ق 
حم�فظة ال��صطى 100010�صحة و�صالمة مهنيةالث�ن�ي

 )الدقم( 

4626
حمم�د بن حممد بن 
العبد حممد ع��ص 

للتج�رة
دبل�م ف�ق ف�ح�ص نظر

حم�فظة �صم�ل 0022ب�صري�ت الث�ن�ي
 الب�طنة

مدرب مهني/ معهد �صح�ر الدويل 4627
�صن�عي

دبل�م ف�ق 
1001�صحة و�صالمة مهنيةالث�ن�ي

 االأول�ية لذوي 
اخلربة عدد )3( 
�صن�ات يف جم�ل 

التدريب مع وج�د 
م�افقة فنية

مدرب مهني/ معهد �صح�ر الدويل 4628
1001هند�صة ميك�نيكيةج�معي�صن�عي

 االأول�ية لذوي 
اخلربة عدد )3( 
�صن�ات يف جم�ل 

التدريب مع وج�د 
م�افقة فنية
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فرص عمل رقم )٣٨(

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

اإدارة من�ص�آت ج�معيمدير فندق الب�ارق الدولية 4629
حم�فظة الداخلية 1001�صي�حية 

)نزوى(

الأول�ية لذوي اخلربة 
على اأن ل تقل عن 

�صنة يف اإدارة من�ص�آت 
�صي�حية 

مركز رواء للت�أهيل 4635
�ص.م.م

اإخت�ص��صي  
ت�جيه واإر�ص�د 

وظيفي 
ج�معي

اإدارة/  م�ارد 
ب�صرية/ ت�جيه 

واإر�ص�د /علم اجتم�ع
حم�فظة 1001

 ال��صطى)حم�ت( 

مركز رواء للت�أهيل 4639
�ص.م.م

اإخت�ص��صي  
ت�جيه واإر�ص�د 

وظيفي 
ج�معي

اإدارة /م�ارد 
ب�صرية/ ت�جيه 

واإر�ص�د /علم اجتم�ع
 حم�فظة م�صقط0011

ال�طنية للم�اد الغذائية 4630
دبل�م ف�ق اأمني خمزن والتج�رة 

حم�فظة الداخلية 1001اإدارة اأعم�ل الث�ن�ي 
 )نزوى(

�صركة املر�صى لل�صفر 4631
دبل�م ف�ق اأمني خمزن وال�صي�حة

حم�فظة م�صندم 1001اإدارة اأعم�ل الث�ن�ي 
)دب�(

 

 

 

�صركة ت�ول مل�ص�ريع 4632
حم�فظة �صم�ل 4004هند�صة مدنيةج�معيمهند�ص مدينالبنية التحتية �ص.م.م 

ال�صرقية )بدية(

�صركة ت�ول مل�ص�ريع 4633
دبل�م ف�ق فني مدينالبنية التحتية �ص.م.م

حم�فظة �صم�ل 4004هند�صة مدنيةالث�ن�ي
ال�صرقية )بدية(

ط�قة لإدارة الفن�دق 4634
�ص.م.م 

م�ص�عد مدير 
حم�فظة 0011م�لية / حم��صبة ج�معيامل�لية 

ظف�ر)�صاللة(
الأول�ية لذوي اخلربة 

يف جم�ل العمل  

ط�قة لإدارة الفن�دق 4636
�ص.م.م 

م�ص�عد مدير 
ت�ص�يق 

والت�ص�لت 
حم�فظة 0011ت�ص�يق وات�ص�لتج�معي

ظف�ر)�صاللة(
الأول�ية لذوي اخلربة 

جم�ل العمل 
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فرص عمل رقم )٣٨(

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

ط�قة لإدارة الفن�دق 4637
�ص.م.م 

تنفيذي تدريب 
حم�فظة 0011م�ارد ب�صريةج�معيوتط�ير

 ظف�ر)�صاللة(

ط�قة لإدارة الفن�دق 4638
�ص.م.م 

تنفيذي ت�ص�يق 
حم�فظة 0011ت�ص�يق  ج�معيوات�ص�لت 

ظف�ر)�صاللة(
الأول�ية لذوي اخلربة 

يف جم�ل العمل

�صركة األف� للكهرب�ء 4640
واملق�ولت �ص.م.م 

فني اأمن و�صالمة 
مهنية 

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

 ظف�ر)�صاللة(

مدر�صة القرم اخل��صة 4641
�ص.م.م

معلم م�دة 
الفيزي�ء )لغري 

الن�طقني ب�للغة 
العربية( 

حم�فظة م�صقط0011فيزي�ءج�معي
اأن يك�ن ح��صل على 

ت�أهيل ترب�ي +  
الأول�ية لذوي اخلربة

مدر�صة القرم اخل��صة 4642
�ص.م.م

معلم م�دة 
الكيمي�ء )لغري 

الن�طقني ب�للغة 
العربية( 

حم�فظة م�صقط0011كيمي�ءج�معي
اأن يك�ن ح��صل على 

ت�أهيل ترب�ي +  
الأول�ية لذوي اخلربة

مدر�صة القرم اخل��صة 4643
�ص.م.م

معلم م�دة العل�م 
)لغري الن�طقني 
ب�للغة العربية( 

حم�فظة م�صقط0011عل�مج�معي
اأن يك�ن ح��صل على 

ت�أهيل ترب�ي +  
الأول�ية لذوي اخلربة

مدر�صة القرم اخل��صة 4645
�ص.م.م

معلم م�دة 
الري��صي�ت )لغري 
الن�طقني ب�للغة 

العربية(  
حم�فظة م�صقط0011ري��صي�تج�معي

اأن يك�ن ح��صل على 
ت�أهيل ترب�ي +  

الأول�ية لذوي اخلربة

�صركة جرنال اإلكرتيك 4648
الدولية �ص.م.م 

مهند�ص 
 حم�فظة م�صقط1001هند�صة ميك�نيكيةج�معيميك�نيكي/ ع�م 

�صركة جرنال اإلكرتيك 4649
الدولية �ص.م.م 

مهند�ص كهرب�ئي/ 
 حم�فظة م�صقط2002ميك�ترونك�صج�معياأجهزة دقيقة 
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فرص عمل رقم )٣٨(

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

مالحظةم�قع العملاملجم�عاأنثى

ج�هرة العروبة احلديثة 4652
دبل�م التعليم حم�صل دي�ن �ص.م.م 

حم�فظة م�صقط5005_الع�م

اإج�دة اللغة 
الإجنليزية بطالقة 

+ خربة يف خدمة 
العمالء + ا�صتخدام 

احل��صب الآيل

ت�جيه واإر�ص�د كلية مزون �ص.م.ع.م4644
حم�فظة م�صقط0011ت�جيه واإر�ص�دج�معيوظيفي 

الأول�ية لذوي اخلربة 
يف جم�ل العمل ل تقل 

عن )�صنتني( 

حم�فظة م�صقط0011علم مكتب�تج�معياأمني مكتبة كلية مزون �ص.م.ع.م4646
الأول�ية لذوي اخلربة 
يف جم�ل العمل ل تقل 

عن )�صنتني( 

انرتن��ص�ن�ل ان�صبك�صن 4647
�صريفي�صز �ص.م.م 

فني اأمن و�صالمة 
مهنية 

دبل�م ف�ق 
حم�فظة م�صقط5005اأمن و�صالمة مهنية الث�ن�ي

اأن يك�ن ح��صل على 
�صه�دة )النيب��ص( + 

الأول�ية لذوي اخلربة 
ل تقل عن )�صنتني( 

بنف�ص املج�ل

4650
عرب الع�مل للت�ص�يق 

 التج�رة �ص.م.م
�صيدلية الع��صمة 

حم�فظة م�صقط0033�صيدلةج�معي�صيديل
الأول�ية لذوي اخلربة 

يف جم�ل العمل + 
ترخي�ص املزاولة 

4651
عرب الع�مل للت�ص�يق 

 التج�رة �ص.م.م
�صيدلية الع��صمة 

مروج جت�ري/ 
حم�فظة م�صقط3003�صيدلةج�معيمندوب مبيع�ت 

 الأول�ية لذوي 
اخلربة يف جم�ل العمل 

+ ترخي�ص املزاولة 

ترك عم�ن ال�صم�لية 4653
�ص.م.م

فني اأمن و�صالمة 
مهنية 

دبل�م ف�ق 
 اأن يك�ن ح��صل على حم�فظة م�صقط1001اأمن و�صالمة مهنية الث�ن�ي

�صه�دة )النيب��ص( 

�صركة عم�ن للمرطب�ت 4601
دبل�م ف�ق مراقب خم�زن�ص.م.ع.ع              

الث�ن�ية
اإدارة عملي�ت / 

حم��صبة/ م�لية/ 
اإدارة املخ�زن

حم�فظة جن�ب 1001
الب�طنة )برك�ء(

اأن ل يقل املعدل عن 
 جيد جدًا

+ الأول�ية لذوي  
اخلربه يف جم�ل العمل

�صركة عم�ن للمرطب�ت 4602
�ص.م.ع.ع              

خمطط عملي�ت 
اإدارة عملي�ت / ج�معيالت��صيل 

حم�فظة جن�ب 1001حم��صبة/ م�لية
الب�طنة )امل�صنعة(

اأن ل يقل املعدل عن 
 جيد جدًا

+ الأول�ية لذوي 
اخلربة يف جم�ل العمل



مالحظة: يرجى االطالع على تفاصيل اإلعالن والشروط العامة عبر زيارة الموقع اإللكتروني:
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فرص عمل رقم )٣٨(
رقم 

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

�صركة عم�ن للمرطب�ت 4603
�ص.م.ع.ع              

�ص�ئق رافعة 
حم�فظة جن�ب 1001-دبل�م تعليم الع�م�ص�كية

الب�طنة )برك�ء(
رخ�صة قي�دة رافعة 
�ص�كية+ اأال يزيد 
عمره عن 35 �صنة

حم�فظة جن�ب 1001�صيدلةج�معي�صيدالينمركز ال�صم��ص الطبي                                  4604
الب�طنة )برك�ء(

االأول�ية لذوي اخلربة 
مدة )3( �صن�ات يف 

جم�ل العمل  

حم�فظة جن�ب 0101متري�صج�معيممر�صةمركز ال�صم��ص الطبي                                  4605
الب�طنة )برك�ء(

االأول�ية لذوي اخلربة 
مدة )3( �صن�ات يف 

جم�ل العمل

دكت�ر طبيب مركز ال�صم��ص الطبي                                  4606
حم�فظة جن�ب 0011اأ�صن�نج�معياأ�صن�ن

الب�طنة )برك�ء(
االأول�ية لذوي اخلربة 

يف جم�ل العمل

حم�فظة جن�ب 0101ا�صعة مقطعيةج�معيفني اأ�صعةمركز ال�صم��ص الطبي                                  4607
الب�طنة )برك�ء(

االأول�ية لذوي اخلربة 
مدة )3( �صن�ات 
يف جم�ل اال�صعة 

املح�رية

حم�فظة جن�ب 1001-دبل�م تعليم الع�مك�تب ا�صتقب�لمركز ال�صم��ص الطبي                                  4608
 الب�طنة )برك�ء(

حم�فظة جن�ب 0101طب ع�مج�معيطبيب ع�ممركز ال�صم��ص الطبي                                  4609
الب�طنة )برك�ء(

االأول�ية لذوي اخلربه 
مدة )3(�صن�ات يف 

جم�ل الط�ارىء

م�ص�عدة طبيبة مركز ال�صم��ص الطبي                                  4610
حم�فظة جن�ب 0101-دبل�م تعليم الع�ماأ�صن�ن

الب�طنة )برك�ء(
االأول�ية لذوي اخلربة 

يف جم�ل العمل

حم�فظة جن�ب 0101تغذيةج�معياخ�ص�ئية تغذية مركز ال�صم��ص الطبي                                  4611
الب�طنة )برك�ء(

االأول�ية لذوي اخلربة 
يف جم�ل العمل

جمم�عة اأ�ص جي ع�بد 4612
وال�صليمي للتم�ين

كهرب�ئي متديدات 
حم�فظة الظ�هرة 2002 كهرب�ءدبل�م مهنيمنزلية

 )عربي(

4613
ال�صركة ال�طنية االأوىل 

خلدم�ت الت�صغيل وال�صي�نة 
�ص.م.م )ن�م�ك عم�ن(

�صكرتري /مراقب 
هند�صة  ميك�نيك /   ج�معيوث�ئق

حم�فظة الظ�هرة 0011هند�صة كهرب�ء
)عربي(

اأن ال يقل املعدل 
الرتاكمي عن )3(



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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