
إعـــــــــــــــالن
فرص عمل رقم )١(

يســر المركز الوطني للتشــغيل ان يعلن عن توفر عدد )٢٠٢٠(من فرص العمل 
،وســوف تكــون أولويــة التقــدم للباحثيــن عــن عمل النشــطين، وســيتم االختيار 
لدخــول االختبــار التحريــري او الشــفوي او كالهمــا مــن بيــن المتقدميــن للفــرص 
المعلن عنها والمســتوفين شــروط شــغلها وفقا إلشــتراطات فرص العمل 
فــي جهــات التشــغيل واآلليــات المتبعــة. فعلــى مــن يجــد فــي نفســه الرغبــة 
للتقــدم الحــدى تلــك الفــرص ومســتوفيًا للشــروط المحــددة، زيــارة الموقــع 
ــرة   ــة القصي ــر الرســائل النصي ــم عب اإللكترونــي )jobs.nce.gov.om ( أو التقدي

وفقــا لآلتــي: 

وترســل الــى الرقــم )٨٠٠٥٧( ، وذلــك بــدًءا مــن تاريــخ ١ ينايــر ٢٠٢٠م وإلــى ١٥ ينايــر 
٢٠٢٠م. كمــا يمكنكــم االستفســار علــى الرقــم المجانــي)٨٠٠٧٧٥٧٥(.

AJ رقم الفرصة # الرقم المدني

من اليسار إلى اليمين

التقديم لفرص العمل

األربعاء - 1 يناير ٢٠٢٠م



جدول الفرص

فرص عمل رقم )١(

2

رقم 
موقع المجموعذكر/أنثىأنثىذكرالتخصصالمؤهلالمهنةاسم المنشأةالفرصة

مالحظةالعمل

صندوق تقاعد موظفي 944١
الخدمة المدنية 

رئيس قسم 
التخطيط والبحوث

ماجستير / 
جامعي 

إحصاء / 
دراسات 
اكتوارية / 

تخصص ذو 
عالقة

محافظة ٠٠١١
مسقط 

١. شهادة الماجستير في مجال اإلحصاء 
أو الدراسات االكتوارية او تخصص ذو 
عالقة مع خبرة عملية ال تقل عن ثالث 

سنوات في مجال الوظيفة .
او شهادة البكالوريوس في مجال 

اإلحصاء او الدراسات االكتوارية او 
تخصص ذو عالقة مع خبرة عملية 

ال تقل عن خمس سنوات في مجال 
الوظيفة.

٢. خبرة عملية في مجال التخطيط 
االستراتيجي وإعداد الدراسات 

والبحوث.
3. المعرفة بالدراسات االكتوارية.

4. إجادة استخدام الحاسب اآللي)نظام 
المايكروسوفت أوفس واألنظمة 

اإلحصائية(.
٥. إتقان اللغتين العربية واالنجليزية 

كتابة وقراءة وتحدثا.

صندوق تقاعد موظفي 944٢
جامعي أخصائي توعيةالخدمة المدنية 

إعالم / 
تخصص ذو 

عالقة
محافظة ١٠٠١

مسقط 

١. شهادة البكالوريوس في مجال 
اإلعالم أو تخصص ذو  عالقة بتقدير جيد 

على األقل.
٢. إجادة استخدام الحاسب االلي )نظام 

المايكروسوفت أوفيس(.
3. إجادة  اللغتين العربية واالنجليزية 

كتابة وقراءة وتحدثا.

١١٢46
الهيئة العامة لترويج 
األستثمار والصادرات 

)إثراء(

أخصائي تطوير 
إدارة موارد جامعي موارد بشرية رابع 

محافظة ١٠٠١بشرية 
مسقط 

١١٢4٧
الهيئة العامة لترويج 
األستثمار والصادرات 

)إثراء(

أخصائي شؤون 
إدارة لوجستية جامعي إدارية رابع 

محافظة ١٠٠١/إدارة 
مسقط 

١١٢4٨
الهيئة العامة لترويج 
األستثمار والصادرات 

)إثراء(
محاسبة / جامعي محاسب رابع 

محافظة ١٠٠١مالية
مسقط 

١١٢49
الهيئة العامة لترويج 
األستثمار والصادرات 

)إثراء(

أخصائي تدقيق 
محاسبة / جامعي داخلي رابع 

محافظة ١٠٠١مالية
مسقط 

١١٢٥٠
الهيئة العامة لترويج 
األستثمار والصادرات 

)إثراء(
محافظة ١٠٠١قانون / حقوقجامعي باحث قانوني 

مسقط 

١١٢٥١
الهيئة العامة لترويج 
األستثمار والصادرات 

)إثراء(
دبلوم فوق منسق رابع 

محافظة ٢٠٠٢إدارة مكاتب الثانوي
مسقط 

ان يكون لديه خبرة )3( سنوات في 
مجال التنسيق 

١١٢٥٢
الهيئة العامة لترويج 
األستثمار والصادرات 

)إثراء(

أخصائي ترويج 
محافظة ٢٠٠٢اقتصاد / مالية جامعياستثمار 

مسقط 

١١٢٥3
الهيئة العامة لترويج 
األستثمار والصادرات 

)إثراء(

أخصائي شبكات 
جامعيودعم فني 

هندسة 
كمبيوتر 
/ هندسة 
شبكات 

محافظة ١٠٠١
مسقط 

١١٢٥4
الهيئة العامة لترويج 
األستثمار والصادرات 

)إثراء(

أخصائي مكاتب 
خارجية 

ماجستير / 
جامعي 

اقتصاد / 
تجارة دولية / 
قانون دولي 

محافظة ٠٠١١
مسقط 

جامعي مع خبرة )3( سنوات في 
مجال العمل + إجادة اللغة الصينية 

واألنجليزية 

بلدية صحار9446
مفتش موقع 

)طرق(
دبلوم فوق 

١٠٠١هندسة مدنيةالثانوي
محافظة 
شمال 
الباطنة 

األولوية لذوي الخبرة )4( سنوات في 
مجال العمل 

دبلوم فوق مساح اراضي بلدية صحار944٧
الثانوي

هندسة 
١٠٠١مساحة

محافظة 
شمال 
الباطنة 

األولوية لذوي الخبرة )4( سنوات في 
مجال العمل 
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الشركة العمانية لشراء 944٨
مالية/ جامعيمساعد محاسب الطاقة والمياه )ش.م.ع.م(

جميع ٠٠١١محاسبة
المحافظات

ان يكون حاصل على معدل )٢.٨( وما 
فوق 

الشركة العمانية لشراء 9449
تقنية جامعيموظف الدعم الفني الطاقة والمياه )ش.م.ع.م(

جميع ٠٠١١معلومات
المحافظات

ان يكون حاصل على معدل )٢.٨( وما 
فوق 

الشركة العمانية لشراء 94٥٠
جامعيمهندس الطاقة والمياه )ش.م.ع.م(

هندسة 
ميكانيكية/ 
كهربائية / 
كيميائية/

ميكاترونيكس

جميع ٠٠١١
المحافظات

ان يكون حاصل على معدل )٢.٨( وما 
فوق 

الشركة العمانية لشراء 94٥١
جميع ٠٠١١اقتصاد جامعيمحلل تخطيطالطاقة والمياه )ش.م.ع.م(

المحافظات
ان يكون حاصل على معدل )٢.٨( وما 

فوق 

محافظة ٠٠١١طب اسنان دكتوراهطبيب اسنان / عاممستشفى كيمز   عمان١١٠٧١
الوسطى

مستشفى كيمز  عمان١١١١4
طبيب ممارس / 

محافظة ٠٠١١طب عام  دكتوراهعام
مسقط

 ماجستير محاضرجامعة نزوى١٠٥٥٨

فنون جميلة /
احصاء /لغة 

فرنسية /
تصميم داخلي/
هندسة عمارة 

/محاسبة

محافظة ٥٠٠٥
الداخلية

محافظة ١٠٠١صيدلة  ماجستير استاذ صيدلةجامعة نزوى١٠٥63
الداخلية

جامعة نزوى١٠٥٥9
مدرس مهني / 

صيدلة /  ماجستير تمريض
محافظة ١٠٠١تمريض

الداخلية

مدرسة السيب العالمية١٠١96
اختصاصي علم 
علم النفس /  ماجستير نفس / اجتماعي

محافظة ١٠٠١علم إجتماع
مسقط

أن تكون لديه خبرة ال تقل عن )٥( 
سنوات / أن يكون حاصل على معدل )6( 

 IELTS  في اختبار

مستشفى كيمز  عمان١١١١3
طبيب اختصاصي / 

محافظة ٠٠44طب عام  ماجستير طب عام
مسقط

 ماجستير مدرس لغاتجامعة نزوى١٠٥6٠
 لغة انجليزية / 
ادب انجليزي /

لغويات
محافظة ١٠٠١

الداخلية

محافظة ٠٠٢٢تمريض جامعيممرض عاممستشفى كيمز  عمان١١٠٧٠
الوسطى

محافظة ٠٠66تمريض جامعيممرض عاممستشفى كيمز  عمان١١١١٢
مسقط

الشركة العمانية للمشاريع ١٠9٠٨
محافظة ٥٥٠١٠تمريض جامعيممرض عامالطبية

مسقط

محافظة ١٠٠٠١٠تمريض جامعيممرض عاممركز الرسيل الصحي١٠٢٢٠
الوسطى

شركة الدقم للخدمات الفنية ١١٢3٥
المميزة

مهندس مدني / 
محافظة ٢٠٠٢هندسة مدنية  جامعيابنية

الوسطى

١١٢3٠
الشركة الصينية ألنابيب 

البترول والهندسة 
المحدودة

مهندس مدني / 
محافظة ٢٠٠٢هندسة مدنية  جامعيابنية

الوسطى

ياكوفو جي سي سي ١١٢١١
للمقاوالت

مهندس مدني / 
محافظة ١٠٠١هندسة مدنية  جامعيابنية

الوسطى

شركة تاول للخدمات ١٠3٧9
الهندسية

مهندس مدني / 
محافظة ١٠٠١هندسة مدنية  جامعيابنية

الوسطى
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آسيا الهندسية١٠449
مهندس مدني / 

محافظة ٠٠١١هندسة مدنية  جامعيابنية
مسقط

شركة الخدمات والتجارة١٠١٨٢
مهندس مدني / 

محافظة ٥٠٠٥هندسة مدنية  جامعيابنية
مسقط

شركة تاركت١٠9٢6
مهندس مدني / 

محافظة ٠٠٥٥هندسة مدنية  جامعيابنية
مسقط

ادي عمان١٠993
مهندس مدني / 

محافظة ١٠٠١هندسة مدنية  جامعيابنية
ظفـار

شركة الخدمات الفنية ١٠٨٧١
الخاصة

مهندس مدني / 
محافظة 4٠٠4هندسة مدنية  جامعيابنية

الداخلية

غنتوت للنقل والمقاوالت ١٠٠١٨
العامة

مهندس مدني / 
محافظة ٠٠١١هندسة مدنية  جامعيابنية

ظفـار

مؤسسة عوفيت للتجارة ١٠٨3٥
والمقاوالت

مهندس مدني / 
محافظة ١٠٠١هندسة مدنية  جامعيابنية

ظفـار

شركة عمان لتربية األحياء ١٠٥٠٥
محافظة ١٠٠١ادارة اعمال  جامعيكاتب اداري / عامالمائية

ظفـار

المشاريع الوطنية ١٠٧4٠
٠١٠١ادارة اعمال  جامعيكاتب اداري / عامالمتطورة للتجارة

محافظة 
شمال 
الباطنة 

محافظة ١٠٠١ادارة اعمال  جامعيكاتب اداري / عامبيرن لتأجير المعدات١٠4٨١
جنوب الباطنة 

واحة أسود للتجارة والنقل١٠٧٥١
فني ابنية )مراقب 

محافظة ١٠٠١هندسة مدنية  جامعيابنية(
الظاهـرة

تسويق/  جامعياختصاصي تسويقالندمارك للتجزئة١٠٢3٢
محافظة ٠١٠١مبيعات

مسقط

تسويق/  جامعياختصاصي تسويقالندمارك للتجزئة١٠996
محافظة ١٠٠١مبيعات

مسقط

تسويق/  جامعياختصاصي تسويقشركه برادات مطرح١٠٧6٨
محافظة ١٠٠١مبيعات

مسقط

المتحده لخدمه وسائل ١٠69٨
تسويق/  جامعياختصاصي تسويقاالعالم

محافظة ٠٠١١مبيعات
مسقط

المتحده لخدمه وسائل ١١٠٠9
تسويق/  جامعياختصاصي تسويقاالعالم

محافظة ٠٠٢٢مبيعات
مسقط

تسويق/  جامعياختصاصي تسويقديورا الين للشرق االوسط١٠6٠3
٠٠١١مبيعات

محافظة 
شمال 
الباطنة 

بيكر تيلي ام كي ام عمان ١٠3٥٨
محاسبة /  جامعيمحاسب عاملتدقيق الحسابات

محافظة ٠١٠١مالية
مسقط

محاسبة /  جامعيمحاسب عامشورم١٠٢33
محافظة ٠١٠١مالية

مسقط

مدرسة دار المستقبل ١٠396
محاسبة /  جامعيمحاسب عامالخاصة

محافظة ٠١٠١مالية
مسقط

محاسبة /  جامعيمحاسب عامصيدليه الرازي١١١6٠
محافظة ٠٠٢٢مالية

مسقط
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محاسبة /  جامعيمحاسب عامالحشار  وشركاه١٠٠٥9
محافظة ٠٠١١مالية

مسقط

المتحدة الدارة المنشآت ١٠٢٠6
محاسبة /  جامعيمحاسب عاموالخدمات

محافظة ١٠٠١مالية
مسقط

الشركة العالمية لالبداع ١٠39٨
محاسبة /  جامعيمحاسب عاموالتطوير ش م م

محافظة ٠٠١١مالية
مسقط

محاسبة /  جامعيمحاسب عامالرؤية إلدارة األصول١١١١٥
محافظة ١٠٠١مالية

مسقط

شركة ايلكو العالمية ١٠34١
محاسبة /  جامعيمحاسب عامللهندسة

محافظة ٠٠١١مالية
الداخلية

الشركة العمانية لدرفلة ١٠663
االلمنيوم 

فني مختبر / مواد 
٠١٠١مختبرات جامعيانشائية

محافظة 
شمال 
الباطنة 

الشركة العمانية العالمية ١٠4١6
هندسة نفط  جامعيمهندس نفطلخدمات النفط والطاقة

محافظة 3٠٠3وغاز 
مسقط

محافظة ١٠٠١هندسة مدنية  جامعيمهندس مشروعالمجموعة العمانية الدولية١٠٠٨9
مسقط

محافظة ٥٠٠٥هندسة مدنية  جامعيمهندس مشروعشركة الخدمات والتجارة١٠١٨١
مسقط

شركة الخدمات الفنية ١٠٨٧٢
هندسة  جامعيمهندس مشروعالخاصة

محافظة ١٠٠١ميكانيكية
الداخلية

ان يكون لديه خبرة في مجال النفط 
والغاز

غنتوت للنقل والمقاوالت ١٠٠٢٨
٠٠44هندسة مدنية  جامعيمهندس مشروعالعامة

محافظة 
شمال 
الباطنة 

محافظة ١٠٠١هندسة مدنية  جامعيمهندس مشروعأس أن سي الفاالن إنك١٠٨4١
ظفـار

محافظة ١٠٠١هندسة مدنية  جامعيمهندس مشروعالحديثة للخدمات النفطية١٠4١4
الداخلية

محافظة ٠٠١١صيدلة جامعيصيدليصيدلية ابن سيناء١١٢٠٨
الوسطى

محافظة ٠٠١١صيدلة جامعيصيدليصيدلية ابن سيناء١١٢٥9
الداخلية

محافظة ٠٠١١صيدلة جامعيصيدليصيدلية ابن سيناء١١٢6٠
ظفـار

محافظة ٠١٠١صيدلة جامعيصيدليصيدلية أفالج١١١٧٠
مسقط

محافظة ٠٠١٠١٠صيدلة جامعيصيدليدوائكم١٠9٧6
مسقط

محافظة ٠٠٢٠٢٠صيدلة جامعيصيدليمحالت وصيدلية مسقط١٠3٥١
مسقط

محافظة ١٠٠١صيدلة جامعيصيدليصيدلية طيبا الجديده١٠١٠4
مسقط

٠٠٢٢صيدلة جامعيصيدليصيدليه الرازي١١١6١
محافظة 

جنوب 
الشرقية

محافظة ٠٠١١صيدلة جامعيصيدليمستشفى كيمز عمان١١١١١
مسقط

محافظة ٥٥٠١٠صيدلة جامعيصيدليصيدلية طيبا١٠99٨
مسقط

مستشفيات ومستوصفات ١٠٨4٢
محافظة ٠٠١١صيدلة جامعيصيدليبدر السماء

ظفـار
ان يكون حاصل علي ترخيص مزاولة 

المهنه من وزارة الصحة 

الشركة العمانية للمشاريع ١٠9١١
محافظة ٠٠٢٢صيدلة جامعيصيدليالطبية

مسقط

الشركة الفنية العمانية ١٠43٧
هندسة  جامعيمهندس معماري)مسقط(

محافظة ٠١٠١معمارية
مسقط

بيكر تيلي ام كي ام عمان ١٠3٥6
محاسبة /  جامعيمدقق حساباتلتدقيق الحسابات

محافظة ٠١٠١مالية
مسقط
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محاسبة /  جامعيمدقق حساباتإرنست ويونغ١٠36٠
محافظة ٠٠٥٥مالية

مسقط
ان يكون حاصل على المعدل التراكمي 

من٢.٧ فما فوق 

محاسبة /  جامعيمدقق حساباتمور ستيفنز١٠٨٠٢
محافظة 3١٠4مالية

مسقط

محاسبة /  جامعيمدقق حساباتشركة الخدمات والتجارة١٠١٨4
محافظة ٥٠٠٥مالية

مسقط

محاسبة /  جامعيمدقق حساباتبي دي أو١١٠9٧
محافظة 4٠٠4مالية

مسقط

الشركة العمانية لألستثمار ١٠493
محاسبة /  جامعيمدقق حساباتالسياحي

محافظة ٠٠١١مالية
الداخلية

محاسبة /  جامعيمحلل ماليإرنست ويونغ١٠3٥9
محافظة ٠٠٥٥مالية

مسقط
ان يكون حاصل على المعدل التراكمي 

من٢.٧ فما فوق 

محاسبة /  جامعيمحلل ماليبي دي أو١١٠9٨
محافظة 3٠٠3مالية

مسقط

محاسبة /  جامعيمحلل ماليشركة بهوان الهندسية١٠٧٠٨
١٠٠١مالية

محافظة 
شمال 
الباطنة 

محاسبة /  جامعيمحاسب تكاليفرؤية للخدمات الطبية١١٠9٥
محافظة ١٠٠١مالية

مسقط

محاسبة /  جامعيمحاسب تكاليفشاهين أعجاز وشركاه١٠4٨6
محافظة ١٠٠١مالية

جنوب الباطنة 

الشركة العمانية لألستثمار ١٠499
محاسبة /  جامعيمحاسب تكاليفالسياحي

محافظة ٠٠١١مالية
الداخلية

محافظة ١٠٠١رياضيات  جامعيمدرس رياضياتالمهمات المتعددة١٠٠٠4
مسقط

٠١٠١لغة عربية  جامعيمعلم لغة عربيةمدرسة الباطنة العالمية١١١34
محافظة 
شمال 
الباطنة 

٠١٠١تربية فنية  جامعيمعلم تربية فنيةمدرسة صحار العالمية١٠٥١9
محافظة 
شمال 
الباطنة 

المشاريع الوطنية ١٠٧39
المتطورة للتجارة

مهندس ميكانيكي 
١٠٠١ميكانيك جامعي/ انتاج

محافظة 
شمال 
الباطنة 

شركة عمان للتجهيزات ١٠3١٢
وخدمات الصناعات البترولية

مهندس كيميائي 
هندسة  جامعي/ عام

٢٠٠٢كيميائية
محافظة 
شمال 
الباطنة 

األولوية لذوي الخبرة )سنة( ان وجد في 
قطاع النفط والغار

الهائل النتاج السيراميك١١٠63
مهندس كيميائي 

هندسة  جامعي/ عام
٠٠١١كيميائية

محافظة 
جنوب 

الشرقية

شركة بهوان الهندسية١٠٧٠٥
مهندس كيميائي 

هندسة  جامعي/ عام
١٠٠١كيميائية

محافظة 
شمال 
الباطنة 

مسقط للمشاريع وخدمات ١٠٥٧٢
البيئة

مهندس كيميائي 
هندسة  جامعي/ عام

محافظة ١٠٠١كيميائية
مسندم

شركة ريسوت لالسمنت١٠٧٠٢
مهندس كيميائي 

هندسة  جامعي/ عام
محافظة ١٠٠١كيميائية

ظفـار

مصنع أسمنت صحار١٠٥٥١
مهندس كيميائي 

هندسة  جامعي/ عام
١٠٠١كيميائية

محافظة 
شمال 
الباطنة 

تسويق/  جامعيمدير مشترياتالحديثة للخدمات النفطية١٠4١3
محافظة ١٠٠١مبيعات

الداخلية

أوكتال )منطقة صاللة ١٠4٥٧
هندسة  جامعيكيميائي عامالحره(

محافظة ٠٠١١كيميائية
ظفـار

التسنيم للمشاريع ١٠٢6٧
هندسة  جامعيكيميائي عامالمحدودة

محافظة ١٠٠١كيميائية
مسقط

التسنيم للمشاريع ١٠٢6٨
هندسة  جامعيكيميائي عامالمحدودة

محافظة ٠١٠١كيميائية
مسقط
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هندسة  جامعيكيميائي عامشركه الصناعات الدوائيه١٠٥9٨
٠٠١١كيميائية

محافظة 
شمال 
الباطنة 

١١٢٢9
الشركة الصينية ألنابيب 

البترول والهندسة 
المحدودة

مهندس كهربائي 
هندسة  جامعي/ عام

محافظة ٢٠٠٢كهربائية
الوسطى

أوكتال )منطقة صاللة ١٠46١
الحره(

مهندس كهربائي 
هندسة  جامعي/ عام

محافظة ١٠٠١كهربائية
ظفـار

كوي وشركاه١٠٢٥٥
مهندس كهربائي 

هندسة  جامعي/ عام
محافظة ٠٠١١كهربائية

مسقط

أس أن سي الفاالن إنك١١٠6١
مهندس كهربائي 

هندسة  جامعي/ عام
محافظة ٠٠١١كهربائية

الخبره في مجال العملظفـار

شركة صاللة للميثانول ) ١٠٨٢١
المنطقة الحرة (

مهندس كهربائي 
هندسة  جامعي/ عام

محافظة ٢٠٠٢كهربائية
ظفـار

شركة بهوان الهندسية١٠٧٠4
مهندس كهربائي 

هندسة  جامعي/ عام
١٠٠١كهربائية

محافظة 
شمال 
الباطنة 

الشركة الفنية العمانية ١٠43٥
)مسقط(

مهندس كهربائي 
هندسة  جامعي/ عام

محافظة ٠٠١١كهربائية
مسقط

مصنع أسمنت صحار١٠٥٥٠
مهندس كهربائي 

هندسة  جامعي/ عام
١٠٠١كهربائية

محافظة 
شمال 
الباطنة 

طيبا للخدمات الطبيه١٠٠6٥
اختصاصي 
مشتريات 

واللوجيستيات
مشتريات / جامعي

محافظة 3٠٠3لوجيستيات
مسقط

طيبا للخدمات الطبيه١٠9٨٠
اختصاصي 
مشتريات 

واللوجيستيات
مشتريات / جامعي

محافظة ١١٠٢لوجيستيات
مسقط

شركة قلهات للخدمات ١٠٥٠٢
والتجارة

مهندس تنسيق 
محافظة ١٠٠١هندسة مدنية  جامعيمواقع

مسقط

غنتوت للنقل والمقاوالت ١٠٠٢9
العامة

مهندس تنسيق 
٠٠١٠١٠هندسة مدنية  جامعيمواقع

محافظة 
شمال 
الباطنة 

ان يكون حاصل على  3(سنوات من 
الخبرة في بناء الطرق والجسور 

١٠٧6٥
ريكسون دونج سونج 

لإلستثمار واإلنشاءات 
الهندسية

فني ميكانيكي / 
٠٠١١ميكانيك جامعيانتاج

محافظة 
شمال 
الباطنة 

تصميم  جامعيمصمم رسوماتالصناعات العربية للتبطين١٠٥9٧
٠١٠١جرافيك

محافظة 
شمال 
الباطنة 

طيبا للخدمات الطبيه١٠٠6٧
مهندس الكتروني 

هندسة  جامعي/ عام
محافظة ٢٠٠٢الكترونيات

مسقط

جى فور أس للحلول االمنية١٠٥٨٠
مهندس الكتروني 

هندسة  جامعي/ عام
٢٠٠٢الكترونيات

محافظة 
شمال 
الباطنة 

مؤسسة بشارة١٠9٨٨
مهندس الكتروني 

هندسة  جامعي/ عام
محافظة ١٠٠١الكترونيات

مسقط

١١٢٢٠
الشركة الصينية ألنابيب 

البترول والهندسة 
المحدودة

إدارة ضبط  جامعيمراقب جودة
محافظة ٢٠٠٢الجودة 

الوسطى

الشركة العمانية لألستثمار ١٠٥4٠
تسويق/  جامعيمدير تسويقالسياحي

محافظة ٠٠١١مبيعات
الداخلية

ان يكون لديه خبرة عملية في مجال 
العمل

شركة صاللة للميثانول ١٠٨١9
) المنطقة الحرة (

مهندس كهربائي / 
هندسة  جامعياجهزة دقيقة

محافظة ٢٠٠٢كهربائية
ظفـار

شركة صاللة للميثانول ١٠٨٢٢
) المنطقة الحرة (

مهندس كهربائي / 
هندسة  جامعيمراقبة وتحكم

محافظة ٥٠٠٥كهربائية
ظفـار
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إدارة ضبط  جامعيضابط جودةالحديثة للخدمات النفطية١٠4٠٨
محافظة ١٠٠١الجودة 

مسقط

بهوان للمشاريع١٠٢6٥
مدير عمليات 

محافظة ١٠٠١ادارة عمليات  جامعيتشغيل
مسقط

٠٠١١ادارة اعمال جامعيمدير موارد بشريةبي اس اي مارين قلهات١٠٧٨٨
محافظة 

جنوب 
الشرقية

طيبا للخدمات الطبيه١٠٠66
فني ميكانيك / 

محافظة 3٠٠3ميكانيك جامعيصيانة عامة
مسقط

طيبا للخدمات الطبيه١٠9٨١
فني ميكانيك / 

محافظة ٢٠٠٢ميكانيك جامعيصيانة عامة
مسقط

الشركة العمانية لدرفلة ١٠66١
١٠٠١ادارة اعمال  جامعيفني موارد بشريةااللمنيوم ،

محافظة 
شمال 
الباطنة 

محافظة ٠١٠١لغة انجليزية  جامعيمعلم لغة أجنبيةالمدرسة المصرية١١٠36
مسقط

أوكتال )منطقة صاللة ١٠46٢
الحره(

مشغل حاسب 
هندسة  جامعيالكتروني

محافظة ١٠٠١الكترونيات
ظفـار

برمجة حاسب  جامعيمبرمج حاسب اليجال للتكنولوجيا١٠694
محافظة ٠١٠١آلي

مسقط

برمجة حاسب  جامعيمبرمج حاسب اليالحشار وشركاه١٠٠٥٨
محافظة ٠٠١١آلي

مسقط

شركة التقدم لبرمجة ١١394
برمجة حاسب  جامعيمبرمج حاسب اليالكمبيوتر

محافظة ٠٠٢٢آلي
مسقط

محافظة ٠٢٠٢رياضيات  جامعيمعلم رياضياتالمدرسة المصرية١١٠3٧
مسقط

محالت وصيدلية مسقط١٠٠4٠
مدير تقنية 
تقنية  جامعيالمعلومات

محافظة ١٠٠١معلومات
مسقط

األولوية لذوي الخبرة ال تقل عن )٥( 
سنوات في مجال العمل
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محافظة ١٠٠١مسح كميات جامعيمساح كمياتالحديثة للخدمات النفطية١٠4١٠
الظاهـرة

١٠443
شركه الوليد لالغذيه 
والخدمات المحدوده 

المسئوليه

اختصاصي تغذية 
محافظة ٠١٠١تغذية  جامعي/ عام

مسقط

تسويق/  جامعياختصاصي مبيعاتالبحار السبع للنفط١٠٥٢4
١٠٠١مبيعات

محافظة 
شمال 
الباطنة 

شركة شاطي صاللة للتنمية ١٠٢٧4
تسويق/  جامعياختصاصي مبيعاتالسياحية

محافظة ٢٢٠4مبيعات
ظفـار

خبرة التقل عن )3( سنوت  واجادة 
اللغة العربية واالنجليزية 

١١٢١٨
الشركة الصينية ألنابيب 

البترول والهندسة 
المحدودة

 جامعيفني صحة مهنية
امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة ٢٠٠٢

الوسطى

ديورا الين للشرق االوسط١٠6٠٢
مدير شئون 

٠٠١١ادارة اعمال جامعيموظفين
محافظة 
شمال 
الباطنة 

١١٢٢١
الشركة الصينية ألنابيب 

البترول والهندسة 
المحدودة

 جامعيمشرف أمن
امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة ٢٠٠٢

الوسطى

أوكتال )منطقة صاللة ١٠46٠
 جامعيمشرف أمنالحره(

امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة ١٠٠١

ظفـار

محاسبة /  جامعيمدير ماليبي اس اي مارين قلهات١٠٧٨٧
٠٠١١مالية

محافظة 
جنوب 

الشرقية

محافظة ١٠٠١هندسة تعدين  جامعيمهندس تعدينصخور مسندم١٠٥٥٧
مسندم

١١٢٢3
الشركة الصينية ألنابيب 

البترول والهندسة 
المحدودة

محافظة ١٠٠١ادارة اعمال  جامعيمنسق إداري
الوسطى

المشاريع الوطنية ١٠٥3٢
٠١٠١ادارة اعمال  جامعيمنسق إداريالمتطورة للتجارة

محافظة 
شمال 
الباطنة 

محافظة ٠١٠١ادارة اعمال  جامعيمنسق إداريبهوان للمشاريع١٠٢66
مسقط
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محافظة ١٠٠١ادارة اعمال  جامعيمنسق إداريشاهين أعجاز وشركاه١٠4٨٨
جنوب الباطنة 

فايبر غالس سيستمز عمان ١١٥49
١٠٠١ادارة اعمال  جامعيمنسق إداريش م م

محافظة 
شمال 
الباطنة 

فايبر غالس سيستمز عمان ١٠٧3٥
١٠٠١ادارة اعمال  جامعيمنسق إداريش م م

محافظة 
شمال 
الباطنة 

المتحده لخدمه وسائل ١٠69٧
عالقات عامة / جامعيكاتب عالقات عامةاالعالم

محافظة ٠٠٢٢اعالم 
مسقط

شركة كيمجي رامداس  ١٠464
مروج تجاري  
تسويق/  جامعيمندوب مبيعات

محافظة ٠٠33مبيعات
جنوب الباطنة 

هاودن لوسطاء التأمين ١٠٢٧6
محافظة ٠٠١١ادارة اعمال  جامعيكاتب تأمينش م م

مسقط

هاودن لوسطاء التأمين ١١393
محافظة ٠٠١١ادارة اعمال  جامعيكاتب تأمينش م م

مسقط

شركة الدقم للخدمات الفنية ١١٢34
المميزة

مهندس سالمة 
 جامعيوصحة مهنية

امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة 3٠٠3

الوسطى

١١٢٢6
الشركة الصينية ألنابيب 

البترول والهندسة 
المحدودة

مهندس سالمة 
 جامعيوصحة مهنية

امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة ١٠٠١

الوسطى

ياكوفو جي سي سي ١١٢١٠
للمقاوالت

مهندس سالمة 
 جامعيوصحة مهنية

امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة ١٠٠١

الوسطى

صخور مسندم١١٠9٠
مهندس سالمة 

 جامعيوصحة مهنية
امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة ٠١٠١

مسندم

شركة المشاريع والنقليات ١٠٠9١
العربية )عمان(

مهندس مدني / 
محافظة 3٠٠3هندسة مدنية جامعيطرق

مسقط
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غنتوت للنقل والمقاوالت ١٠٠3٥
العامة

مهندس مدني / 
٠٠٢٢هندسة مدنية جامعيطرق

محافظة 
شمال 
الباطنة 

ان يكون حاصل على )3( سنوات من 
الخبرة في بناء الطرق والجسور 

شركة صاللة للميثانول ١٠٨٢4
محافظة ١٠٠١ادارة عمليات  جامعيمحلل عمليات) المنطقة الحرة (

ان ال تقل الخبرة عن )6( سنواتظفـار

المتحده لخدمه وسائل ١٠699
محافظة ٠٠١١ادارة عمليات  جامعيمحلل عملياتاالعالم

مسقط

١١٢٢٨
الشركة الصينية ألنابيب 

البترول والهندسة 
المحدودة

مهندس كهربائي / 
هندسة  جامعيصيانة

محافظة ٢٠٠٢كهربائية 
الوسطى

الشركة العامة للتجارة ١٠٨١4
والكهرباء ) جينتكو (

مهندس كهربائي / 
هندسة  جامعيصيانة

محافظة ٢٠٠٢كهربائية 
مسقط

الشركة العامة للتجارة ١٠٢9٢
والكهرباء ) جينتكو (

مهندس كهربائي / 
هندسة  جامعيصيانة

محافظة ١٠٠١كهربائية 
مسقط

المشاريع الوطنية ١٠٥33
المتطورة للتجارة

مهندس ميكانيكي / 
هندسة  جامعيمركبات

١٠٠١ميكانيكية 
محافظة 
شمال 
الباطنة 

محاسبة /  جامعيوكيل تجاريصيدلية طيبا الجديده١٠١٠٢
محافظة ١٠٠١مالية

مسقط

بيكر تيلي ام كي ام عمان ١٠3٥٧
محافظة ١٠٠١ادارة اعمال  جامعيمدير عاملتدقيق الحسابات

مسقط

محاسبة /  جامعيمدير حساباتالمها للسيراميك١٠4٥6
٠٠١١مالية

محافظة 
شمال 
الباطنة 

الشركة العمانية لألستثمار ١٠٥٠٠
محاسبة /  جامعيمدير حساباتالسياحي

محافظة ١٠٠١مالية
الداخلية

غنتوت للنقل والمقاوالت ١٠٠3٢
٠٠٢٢ادارة نقليات  جامعيمشرف النقلياتالعامة

محافظة 
شمال 
الباطنة 

األولوية لذوي الخبرة في مجال العمل 

الشركة العمانية لألستثمار ١٠٥3٨
محافظة ٠١٠١ادارة اعمال  جامعيكاتب حجز سياحيالسياحي

األولوية لذوي الخبرة في مجال العمل الداخلية
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المجموعة العمانية الدولية١٠٠٨٨
اختصاصي زراعة 

محافظة ١٠٠١هندسة زراعية  جامعيمحمية
مسقط

١١٢٢٢
الشركة الصينية ألنابيب 

البترول والهندسة 
المحدودة

مشرف أمن 
 جامعيوسالمة

امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة ٢٠٠٢

الوسطى

شركة خالد بن احمد واوالدة١٠٧٧3
مشرف أمن 

 جامعيوسالمة
امن صحة 
وسالمة 

مهنية
١٠٠١

محافظة 
جنوب 

الشرقية

اينكو الدقم للصناعات١١٢١4
مهندس ميكانيكي 

محافظة ٢٠٠٢ميكانيك جامعيانتاج / عام
الوسطى

شركة تاول للخدمات ١٠3٧٨
الهندسية

مهندس ميكانيكي 
محافظة ٧٠٠٧ميكانيك جامعيانتاج / عام

الوسطى

شركة صاللة للميثانول ١٠٨٢٠
) المنطقة الحرة (

مهندس ميكانيكي 
محافظة 3٠٠3ميكانيك جامعيانتاج / عام

ظفـار

شركة نفل للمقاوالت ١٠634
والتجارة

مهندس ميكانيكي 
٢٠٠٢ميكانيك جامعيانتاج / عام

محافظة 
شمال 
الباطنة 

كورس لصناعة األنابيب ١٠4٧6
ش م م

مهندس ميكانيكي 
محافظة ١٠٠١ميكانيك جامعيانتاج / عام

مسقط

تغليف للصناعات ش م ع م١٠٥٧4
مهندس ميكانيكي 

١٠٠١ميكانيك جامعيانتاج / عام
محافظة 
شمال 
الباطنة 

صيدلية ابن سيناء١١٢6١
مهندس الكتروني / 

هندسة  جامعيأجهزة طبية
محافظة ٠١٠١الكترونيات

مسقط

محالت وصيدلية مسقط١٠43٢
مهندس الكتروني / 

هندسة  جامعيأجهزة طبية
محافظة ٠١٠١الكترونيات

مسقط

طيبا للخدمات الطبيه١٠9٧9
مهندس الكتروني / 

هندسة  جامعيأجهزة طبية
محافظة ١١٠٢الكترونيات

مسقط

الشركة العمانية للمشاريع ١٠9٠٧
محافظة ٠٠٢٢مختبرات طبية  جامعيفني مختبرات طبيهالطبية

مسقط
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األولى العالمية للمشروعات١٠٥43
مهندس مدني / 

محافظة ١٠٠١هندسة مدنية  جامعيسدود
مسندم

شركة فيصل الدبوس ١٠994
للتجارة واإلستثمار

اختصاصي شؤون 
محافظة ١٠٠١ادارة اعمال جامعيموظفين

ظفـار

محافظة ١٠٠١كيمياء جامعيمدرس كيمياءالمدرسة المصرية١١٠39
مسقط

محافظة ١٠٠١فيزياء جامعيمدرس فيزياءالمدرسة المصرية١٠٧9٧
مسقط

محافظة ٢٠٠٢ميكانيك جامعيمدير انتاجالحديثة للخدمات النفطية١٠4٠9
الظاهـرة

محاسبة /  جامعيمنظم ميزانيةبي دي أو١١١٠٠
محافظة 4٠٠4مالية

مسقط

شركة الدقم للخدمات الفنية ١١٢36
المميزة

مهندس ميكانيكي / 
محافظة ٥٠٠٥ميكانيك جامعيصيانة عامة

الوسطى

١١٢33
الشركة الصينية ألنابيب 

البترول والهندسة 
المحدودة

مهندس ميكانيكي / 
محافظة ٢٠٠٢ميكانيك جامعيصيانة عامة

الوسطى

شركه الرواحي الدوليه١٠١٠6
مهندس ميكانيكي / 

محافظة ١٠٠١ميكانيك جامعيصيانة عامة
مسقط

شركة كيب ايست وشركاهم١٠٧٨٥
مهندس ميكانيكي / 

١٠٠١ميكانيك جامعيصيانة عامة
محافظة 

جنوب 
الشرقية

شركة بهوان الهندسية١٠٧٠6
مهندس ميكانيكي / 

١٠٠١ميكانيك جامعيصيانة عامة
محافظة 
شمال 
الباطنة 

افضل لحلول النفط والغاز١٠64٢
مهندس ميكانيكي / 

محافظة ١٠٠١ميكانيك جامعيصيانة عامة
الداخلية

كورس لصناعة األنابيب ١٠4٧٧
ش م م

مهندس ميكانيكي / 
محافظة ١٠٠١ميكانيك جامعيصيانة عامة

الداخلية
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الشركة العمانية لدرفلة ١٠66٠
٠١٠١ادارة اعمال  جامعيمدير رقابة اداريةااللمنيوم

محافظة 
شمال 
الباطنة 

مستشفى خط الحياة١٠6٥٠
طبيب ممارس / 

٠٠٢٢طب عام جامعيعام
محافظة 
شمال 
الباطنة 

ان يكون حاصل على ترخيص مزاولة 
مهنة من وزارة الصحة

مركز الرسيل الصحي١٠٢٢١
طبيب ممارس / 

محافظة ١٠٠٠١٠طب عام جامعيعام
الظاهـرة

تسويق/  جامعيمدير مبيعاتالمجموعة العمانية الدولية١٠٠٨٧
محافظة ١٠٠١مبيعات

مسقط

تسويق/  جامعيمدير مبيعاتديورا الين للشرق االوسط١٠6٠١
٠٠١١مبيعات

محافظة 
شمال 
الباطنة 

الشركة العمانية العالمية ١٠4١٥
تسويق/  جامعيمدير مبيعاتلخدمات النفط والطاقة

محافظة 3٠٠3مبيعات
مسقط

تسويق/  جامعيمدير مبيعاتصافي العالمية١٠٥٨٥
١٠٠١مبيعات

محافظة 
شمال 
الباطنة 

مدرسة صحار العالمية١٠63٧
استاذ فنون 

٠٠١١فنون تشكيلية جامعيتشكيلية
محافظة 
شمال 
الباطنة 

تصميم  جامعيمصمم جرافيكينوافذ بانوراما ش م م١٠63٨
٠١٠١جرافيك

محافظة 
شمال 
الباطنة 

مدرسة صحار العالمية١٠٥٢٠
معلمة رياض 

٠٢٠٢رياض اطفال  جامعياطفال
محافظة 
شمال 
الباطنة 

محاسبة /  جامعيوسيط تجاريدوائكم١٠١٧٥
محافظة ٠١٠١مالية

مسقط

جال للتكنولوجيا١٠69٥
اختصاصي قواعد 

محافظة ١٠٠١قواعد بيانات  جامعيبيانات
مسقط

شركة كيب ايست وشركاهم١٠٧٨6
مهندس تخطيط 

١٠٠١هندسة مدنية  جامعيمصانع
محافظة 

جنوب 
الشرقية
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محافظة ٠٠٢٢علوم  جامعيمعلم علومالمهمات المتعددة١٠٠٠3
مسقط

مؤهل تربوي +شهادة التوفل بمعدل ال 
يقل عن )6( +خبرة ال تقل عن )سنتين( 

محافظة ٠١٠١علوم  جامعيمعلم علومالمدرسة المصرية١١٠3٨
مسقط

محالت وصيدلية مسقط١٠433
فني الكتروني / 

محافظة ١٠٠١الكترونيات جامعياجهزة طبية
مسقط

الشركة العمانية للمشاريع ١٠9١٠
الطبية

فني الكتروني / 
محافظة ١٠٠١الكترونيات جامعياجهزة طبية

مسقط

إرنست ويونغ١٠36١
اختصاصي أمن 

وحماية نظم 
المعلومات

تقنية  جامعي
محافظة 3٠٠3معلومات

مسقط
ان يكون حاصل على المعدل التراكمي 

٢.٧ فما فوق 

محاسبة /  جامعيمحلل موازنةبي دي أو١١٠99
محافظة 3٠٠3مالية

مسقط

محافظة ١٠٠١احياء جامعيمدرس احياءالمدرسة المصرية١١٠4٢
مسقط

المدرسة المصرية١١٠43
استاذ نظم 

محافظة ٠١٠١نظم معلومات  جامعيمعلومات
مسقط

غنتوت للنقل والمقاوالت ١٠٠3٠
العامة

مهندس مدني / 
٠٠٢٢هندسة مدنية  جامعيجسور

محافظة 
شمال 
الباطنة 

ان يكون حاصل على خبرة )3(سنوات 
في بناء الطرق والجسور 

محافظة ١٠٠١ادارة اعمال  جامعيمدير مخازنمحالت وصيدلية مسقط١٠٠43
مسقط

األولوية لذوي الخبرة ال تقل عن )٥( 
سنوات في مجال العمل 

محافظة ٠٠١١ادارة اعمال  جامعيمدير مخازنصيدليه الرازي١١١6٢
مسقط

١١٢٢٧
الشركة الصينية ألنابيب 

البترول والهندسة 
المحدودة

مهندس كهربائي / 
هندسة  جامعيتمديدات

محافظة 3٠٠3كهربائية
الوسطى

شركة الخدمات والتجارة١٠١٨3
مهندس كهربائي / 

هندسة  جامعيتمديدات
محافظة 6٠٠6كهربائية

مسقط
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شركة ايلكو العالمية ١٠34٢
للهندسة

رسام ميكانيكي / 
محافظة ١٠٠١ميكانيك جامعيعام

الداخلية

مدرسة ابن خلدون الخاصة١٠٢4٧
أخصائي أنشطة 

تخصصات  جامعيطالبية
محافظة ٠٢٠٢تربوية 

مسقط

هاودن لوسطاء التأمين ١٠٢٧9
محافظة ٠٠١١تأمين  جامعيوسيط تامين / عامش م م

مسقط

هاودن لوسطاء التأمين ١١39٢
محافظة ٠٠١١تأمين  جامعيوسيط تامين / عامش م م

مسقط

هاودن لوسطاء التأمين ١٠٢٨٠
ش م م

اختصاصي اعادة 
محافظة ٠٠١١تأمين  جامعيتأمين

مسقط

هاودن لوسطاء التأمين ١١39١
ش م م

اختصاصي اعادة 
محافظة ٠٠١١تأمين  جامعيتأمين

مسقط

الشركه الخليجيه لحفظ ١٠٢١٢
محافظة ٠٠١١ادارة اعمال  جامعينائب مدير عاماالوراق الماليه

مسقط

دار الصحراء للخدمات ١٠39٢
جيولوجيا / جامعيجيولوجي / عامالهندسية

محافظة ٢٠٠٢علوم األرض
الداخلية

شركة إدارة التعليم ١٠4١9
محافظة ٠٥٠٥لغة انجليزية  جامعيمساعد معلماإلنجليزي

مسقط

الزواوي لتقنية الطاقة ١١٢٠9
الهندسية

أخصائي - سالمة 
 جامعيالمخاطر

امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة 4٠٠4

الوسطى

١١٢١9
الشركة الصينية ألنابيب 

البترول والهندسة 
المحدودة

مدرب مهني / 
هندسة  جامعيصناعي

محافظة ١٠٠١صناعية 
الوسطى

١١٢٢4
الشركة الصينية ألنابيب 

البترول والهندسة 
المحدودة

محافظة ١٠٠١ادارة اعمال جامعيمنسق تنفيذي
الوسطى

١١٢٢٥
الشركة الصينية ألنابيب 

البترول والهندسة 
المحدودة

محافظة ١٠٠١هندسة بيئية  جامعيمهندس بيئة
الوسطى
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١١٢3١
الشركة الصينية ألنابيب 

البترول والهندسة 
المحدودة

مهندس مدني / 
محافظة 3٠٠3هندسة مدنية  جامعيموانيء

الوسطى

١١٢3٢
الشركة الصينية ألنابيب 

البترول والهندسة 
المحدودة

مهندس مراقبة 
محافظة ١٠٠١هندسة جودة  جامعيجودة

الوسطى

الطاؤوس للخدمات ١١3٥٢
الصناعيه

اختصاصي تغذية 
محافظة ٠٠١١تغذية  جامعيمرضي

مسقط

شبكة عمان ألنظمة ١١٢3٧
الحاسب اآللي ش م م

مهندس حاسب 
تقنية  جامعيالكتروني

محافظة ٠٠١١معلومات
مسقط

شركة تاول تيك سليوشنز١٠١٧6
مهندس حاسب 

تقنية  جامعيالكتروني
محافظة ١٠٠١معلومات

مسقط

مؤسسة بشارة١٠4٥4
مهندس حاسب 

تقنية  جامعيالكتروني
محافظة ١٠٠١معلومات

مسقط

الشركة العمانية لألستثمار ١٠494
السياحي

مهندس حاسب 
تقنية  جامعيالكتروني

محافظة ٠٠١١معلومات
الداخلية

دبلوم فوق منسقآسيا الهندسية١٠44٨
محافظة ٠٠١١ادارة اعمالالثانوي

مسقط

الشركة العمانية لألستثمار ١٠٥39
دبلوم فوق منسقالسياحي

محافظة ٠١٠١ادارة اعمالالثانوي
االولوية لذوي الخبرة في مجال العملالداخلية

دبلوم فوق مدخل بياناتشركة كيمجي رامداس  -١٠46٥
محافظة ١٠٠١ادارة اعمالالثانوي

جنوب الباطنة 

١٠439
شركه الوليد لالغذيه 
والخدمات المحدوده 

المسئوليه
دبلوم فوق مدخل بيانات

محافظة ٠١٠١ادارة اعمالالثانوي
مسقط

شركة تاول للخدمات ١٠3٧٧
دبلوم فوق مدخل بياناتالهندسية

محافظة ٨٠٠٨ادارة اعمالالثانوي
الوسطى

دبلوم فوق مدخل بياناتمحالت وصيدلية مسقط١٠43٠
محافظة ٠١٠١ادارة اعمالالثانوي

مسقط
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دبلوم فوق ممرض عامستاركير الصحية١١٢93
محافظة ٠٢٠٢تمريضالثانوي

الداخلية

دبلوم فوق ممرض عاممجمع ابن الهيثم الطبي١١٠٨3
٠١٠١تمريضالثانوي

محافظة 
شمال 
الشرقية

دبلوم فوق ممرض عامصخور مسندم١٠٥44
محافظة ٠٠١١تمريضالثانوي

مسندم

دبلوم فوق ممرض عاممستشفى خط الحياة١٠6٥٢
٠٠٢٢تمريضالثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

ان يكون حاصل على خبره عملية )سنه( 
وان يكون حاصل على ترخيص من وزارة 

الصحة

الشركة الوطنية العمانية ١٠٥١٠
دبلوم فوق فني مياه / شبكاتللهندسة واالستثمار

محافظة ١٠٠١تقنيات مياه الثانوي
مسندم

دبلوم فوق امين مخزنالهائل النتاج السيراميك١١٠6٥
٠٠١١ادارة اعمالالثانوي

محافظة 
جنوب 

الشرقية

دبلوم فوق امين مخزنشركه برادات مطرح١١٠6٧
محافظة ٢٠٠٢ادارة اعمالالثانوي

جنوب الباطنة 

دبلوم فوق امين مخزنشركه برادات مطرح١١٠69
محافظة ٢٠٠٢ادارة اعمالالثانوي

مسقط

دبلوم فوق امين مخزنشركه برادات مطرح١٠9٠١
١٠٠١ادارة اعمالالثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

دبلوم فوق امين مخزنشركه برادات مطرح١٠9٠٢
محافظة ١٠٠١ادارة اعمالالثانوي

مسقط

شركة الخدمات الفنية ١٠٧9٥
الخاصة

مهندس مدني / 
ابنية

دبلوم فوق 
محافظة ١٠٠١هندسة مدنيةالثانوي

الظاهـرة

دبلوم فوق كاتب استقبال عامسويس بورت عمان١١٢٧٨
محافظة ٠٠١١ادارة اعمالالثانوي

مسقط

١١٢9١
الشركة الصينية ألنابيب 

البترول والهندسة 
المحدودة

دبلوم فوق كاتب استقبال عام
محافظة ٠١٠١ادارة اعمالالثانوي

الوسطى
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خطيب وعلمي وشركاهم ١٠9٢٥
دبلوم فوق كاتب استقبال عاملإلستشارات الهندسية

محافظة ٠٠١١ادارة اعمالالثانوي
مسقط

دبلوم فوق كاتب استقبال عاممدرسة السيب العالمية١٠١9٧
محافظة ٠١٠١ادارة اعمالالثانوي

مسقط
 أن يكون المتقدم حاصل على معدل )6( 

 IELTS  في اختبار

١٠446
شركه الوليد لالغذيه 
والخدمات المحدوده 

المسئوليه

فني تكييف  وتبريد 
/ تركيب

دبلوم فوق 
محافظة ١٠٠١تكييف وتبريدالثانوي

مسندم

التسنيم للمشاريع ١٠6٢٥
المحدودة

فني تكييف  وتبريد 
/ تركيب

دبلوم فوق 
3٠٠3تكييف وتبريدالثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

شركة االثنين١١436
مشرف خدمات 

طعام
دبلوم فوق 

محافظة ١٠٠٠١٠تغذية الثانوي
مسقط

يشترط الحصول على جواز PDO + فحص 
طبي + خبرة

شركة االثنين١١43٧
مشرف خدمات 

طعام
دبلوم فوق 

محافظة ٥٠٠٥تغذية الثانوي
مسقط

١١٢9٠
الشركة الصينية ألنابيب 

البترول والهندسة 
المحدودة

دبلوم فوق كاتب اداري / عام
محافظة ١٠٠١ادارة اعمالالثانوي

الوسطى

شركة المقاوالت المصريه ١٠4٥٥
دبلوم فوق كاتب اداري / عامفرع مسقط

محافظة ٠١٠١ادارة اعمالالثانوي
الداخلية

١٠٥١6
شركه الوليد لالغذيه 
والخدمات المحدوده 

المسئوليه
دبلوم فوق كاتب اداري / عام

محافظة ٠١٠١ادارة اعمالالثانوي
مسقط

دبلوم فوق كاتب اداري / عامميرة لالستثمار١٠34٨
محافظة ٠١٠١ادارة اعمالالثانوي

مسقط

دبلوم فوق كاتب اداري / عامآسيا الهندسية١٠44٧
محافظة ٠٠١١ادارة اعمالالثانوي

مسقط

دبلوم فوق كاتب اداري / عامشركه برادات مطرح١٠٧٧٠
محافظة ١٠٠١ادارة اعمالالثانوي

مسقط

دبلوم فوق كاتب اداري / عامجامعة الشرقية١١٥43
١٠٠١ادارة اعمالالثانوي

محافظة 
شمال 
الشرقية
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شركه الرواحي الدوليه١٠١٠٥
كهربائي تمديدات 

كهربائية / عام
دبلوم فوق 

محافظة ٢٠٠٢كهرباءالثانوي
مسقط

المتحدة الدارة المنشآت ١٠٢٠٨
والخدمات

كهربائي تمديدات 
كهربائية / عام

دبلوم فوق 
محافظة ٢٠٠٢كهرباءالثانوي

مسقط

المتحدة الدارة المنشآت ١٠9٧٠
والخدمات

كهربائي تمديدات 
كهربائية / عام

دبلوم فوق 
محافظة ٢٠٠٢كهرباءالثانوي

مسقط

جال للخدمات الهندسية١٠٨٠٥
كهربائي تمديدات 

كهربائية / عام
دبلوم فوق 

٥٠٠٥كهرباءالثانوي
محافظة 
شمال 
الباطنة 

١٠44٠
شركه الوليد لالغذيه 
والخدمات المحدوده 

المسئوليه

مشرف خدمات 
غرف

دبلوم فوق 
محافظة 6٠٠6ادارة اعمال الثانوي

الظاهـرة

فالكون لالستثمارات ١١٠٥9
السياحيه

مشرف خدمات 
غرف

دبلوم فوق 
محافظة ٠٠٢٢ادارة اعمال الثانوي

جنوب الباطنة 

الطاؤوس للخدمات ١١3٥٠
الصناعيه

مشرف خدمات 
غرف

دبلوم فوق 
محافظة ٠٠44ادارة اعمال الثانوي

مسقط

شركة الخليج المتحدة ١١٢٨٠
لالنشاء - فرع عمان

منفذ صحة وسالمة 
مهنية

دبلوم فوق 
الثانوي

امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة ١٠٠١

الوسطى

شركة ابو حاتم١٠٧٥٧
منفذ صحة وسالمة 

مهنية
دبلوم فوق 

الثانوي

امن صحة 
وسالمة 

مهنية
١٠٠١

محافظة 
شمال 
الباطنة 

شركه درايه للخدمات ١١٢3٨
والتموين

منفذ صحة وسالمة 
مهنية

دبلوم فوق 
الثانوي

امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة ٢٠٠٢

مسقط

شركة حي الرحبة للتجارة ١٠3٨9
والمقاوالت

منفذ صحة وسالمة 
مهنية

دبلوم فوق 
الثانوي

امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة ١٠٠١

مسقط

ايشيان بينتس للشرق ١٠٧٥6
االوسط

منفذ صحة وسالمة 
مهنية

دبلوم فوق 
الثانوي

امن صحة 
وسالمة 

مهنية
١٠٠١

محافظة 
شمال 
الباطنة 

زوايـــا لإلنشــــاء١٠٢4٥
فني ابنية )مراقب 

ابنية(
دبلوم فوق 

محافظة ١٠٠١هندسة مدنيةالثانوي
مسقط
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الصقور لألعمار١٠٢٧٠
فني ابنية )مراقب 

ابنية(
دبلوم فوق 

محافظة ١٠٠١هندسة مدنيةالثانوي
جنوب الباطنة 

شركة الخدمات والتجارة١٠١٨6
فني ابنية )مراقب 

ابنية(
دبلوم فوق 

محافظة ١٢٠٠١٢هندسة مدنيةالثانوي
مسقط

غنتوت للنقل والمقاوالت ١٠٠3٧
العامة

فني ابنية )مراقب 
ابنية(

دبلوم فوق 
٠٠١١هندسة مدنيةالثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

األولوية لذوي الخبرة ال تقل عن )3( 
سنوات 

التسنيم للمشاريع ١٠٠١3
المحدودة

فني ابنية )مراقب 
ابنية(

دبلوم فوق 
محافظة ٠٠٥٥هندسة مدنيةالثانوي

مسقط

التسنيم للمشاريع ١٠٠١4
المحدودة

فني ابنية )مراقب 
ابنية(

دبلوم فوق 
محافظة ٠٠٢٢هندسة مدنيةالثانوي

ظفـار

التسنيم للمشاريع ١٠٠١٥
المحدودة

فني ابنية )مراقب 
ابنية(

دبلوم فوق 
محافظة ٠٠٧٧هندسة مدنيةالثانوي

الداخلية

التسنيم للمشاريع ١٠٠١6
المحدودة

فني ابنية )مراقب 
ابنية(

دبلوم فوق 
محافظة 3٠٠3هندسة مدنيةالثانوي

مسندم

التسنيم للمشاريع ١٠٠١٧
المحدودة

فني ابنية )مراقب 
ابنية(

دبلوم فوق 
3٠٠3هندسة مدنيةالثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

التسنيم للمشاريع ١٠63٢
المحدودة

فني ابنية )مراقب 
ابنية(

دبلوم فوق 
٢٠٠٢هندسة مدنيةالثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

الشركة العمانية لألستثمار ١٠49٥
السياحي

فني ابنية )مراقب 
ابنية(

دبلوم فوق 
محافظة ١٠٠١هندسة مدنيةالثانوي

الداخلية

بيركلي لالستشارت ١٠١١6
دبلوم فوق اختصاصي تسويقالهندسية

الثانوي
تسويق/ 
محافظة ٠٠١١مبيعات

مسقط

دبلوم فوق اختصاصي تسويقالندمارك للتجزئة١٠99٧
الثانوي

تسويق/ 
محافظة ١٠٠١مبيعات

مسقط

دبلوم فوق اختصاصي تسويقاالجراس لالتصاالت١٠934
الثانوي

تسويق/ 
٠٠٢٢مبيعات

محافظة 
شمال 
الباطنة 
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دبلوم فوق اختصاصي تسويقمؤسسة بشارة١٠4٥٠
الثانوي

تسويق/ 
محافظة ٢٠٠٢مبيعات

مسقط

دبلوم فوق اختصاصي تسويقمؤسسة بشارة١٠9٨٧
الثانوي

تسويق/ 
محافظة ١٠٠١مبيعات

مسقط

١٠٥١3
شركه الوليد لالغذيه 
والخدمات المحدوده 

المسئوليه
دبلوم فوق محاسب عام

الثانوي
محاسبة / 

محافظة ٠١٠١مالية
مسقط

دبلوم فوق محاسب عامميرة لالستثمار١٠34٧
الثانوي

محاسبة / 
محافظة ١٠٠١مالية

مسقط

دبلوم فوق محاسب عاموكاالت عمان الفنية ش م م١٠344
الثانوي

محاسبة / 
محافظة ٠١٠١مالية

مسقط

١٠٢٢٥
الشقصي للخدمات 

الكهربائية والميكانيكيه 
ش م م

دبلوم فوق محاسب عام
الثانوي

محاسبة / 
محافظة ٠١٠١مالية

مسقط

ساتشين لتقنية المعلومات ١٠٢4٠
دبلوم فوق محاسب عامش م م

الثانوي
محاسبة / 

محافظة ١٠٠١مالية
مسقط

دبلوم فوق محاسب عامجوستو للتوزيع ش م م١٠٢3١
الثانوي

محاسبة / 
محافظة ٠٠١١مالية

مسقط

هاودن لوسطاء التأمين ١١39٠
دبلوم فوق محاسب عامش م م

الثانوي
محاسبة / 

محافظة ٠٠١١مالية
مسقط

دبلوم فوق محاسب عاممحالت وصيدلية مسقط١٠43١
الثانوي

محاسبة / 
محافظة ٠٠٢٢مالية

مسقط

شركة المشاريع والنقليات ١٠٠93
دبلوم فوق محاسب عامالعربية )عمان(

الثانوي
محاسبة / 

محافظة ٢٠٠٢مالية
مسقط

دبلوم فوق محاسب عامصيدلية طيبا الجديده١٠١٠١
الثانوي

محاسبة / 
محافظة ١٠٠١مالية

مسقط

دبلوم فوق محاسب عامسعود بهوان للسيارات١٠٨44
الثانوي

محاسبة / 
محافظة ١٠٠١مالية

مسقط
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الشركة العمانية لدرفلة ١٠66٢
دبلوم فوق محاسب عامااللمنيوم

الثانوي
محاسبة / 

٠١٠١مالية
محافظة 
شمال 
الباطنة 

شركة ماستر بن كرم ١٠٥٨3
دبلوم فوق محاسب عاملألستثمار

الثانوي
محاسبة / 

محافظة ١٠٠١مالية
البريمي

دبلوم فوق محاسب عامشاهين أعجاز وشركاه١٠4٨٥
الثانوي

محاسبة / 
محافظة ١٠٠١مالية

جنوب الباطنة 

الشركة الفنية العمانية ١٠436
دبلوم فوق محاسب عام)مسقط(

الثانوي
محاسبة / 

محافظة ٠٠١١مالية
مسقط

الشركة الفنية العمانية ١١٠٢٧
دبلوم فوق محاسب عام)مسقط(

الثانوي
محاسبة / 

محافظة ٠٠٢٢مالية
مسقط

دبلوم فوق محاسب عامافكو للتوزيع١١١٠١
الثانوي

محاسبة / 
٠٠١١مالية

محافظة 
شمال 
الباطنة 

دبلوم فوق محاسب عامافكو للتوزيع١١٠١9
الثانوي

محاسبة / 
محافظة ٠٠١١مالية

مسقط

دبلوم فوق محاسب عامالتموين المتحدة١٠3٠9
الثانوي

محاسبة / 
محافظة ٠١٠١مالية

مسقط

الشركة العامة للتجارة ١٠٨١١
دبلوم فوق محاسب عاموالكهرباء ) جينتكو (

الثانوي
محاسبة / 

محافظة ٠٠٢٢مالية
مسقط

دبلوم فوق رسام معماريشركة الخدمات والتجارة١٠١٨٥
الثانوي

هندسة 
محافظة ٢٠٠٢معمارية 

مسقط

شركة تاول للخدمات ١٠3٨٢
دبلوم فوق مراقب عمالالهندسية

محافظة ٧٠٠٧ادارة اعمال الثانوي
الوسطى

اينكو الدقم للصناعات١١٢٨٢
فني امن وسالمة 

مهنية
دبلوم فوق 

الثانوي

امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة 3٠٠3

الوسطى

١٠44٢
شركه الوليد لالغذيه 
والخدمات المحدوده 

المسئوليه

فني امن وسالمة 
مهنية

دبلوم فوق 
الثانوي

امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة ٢٠٠٢

مسقط
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شركة تاول للخدمات ١٠3٧6
الهندسية

فني امن وسالمة 
مهنية

دبلوم فوق 
الثانوي

امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة ٢4٠٠٢4

الوسطى

زوايـــا لإلنشــــاء١٠٢44
فني امن وسالمة 

مهنية
دبلوم فوق 

الثانوي

امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة ٠٠٢٢

مسقط

غنتوت للنقل والمقاوالت ١٠٨4٥
العامة

فني امن وسالمة 
مهنية

دبلوم فوق 
الثانوي

امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة ١٠٠١

الوسطى
ان يكون حاصل على شهادة نيبوش او 

ايوش 

األولى العالمية للمشروعات١١٠٠3
فني امن وسالمة 

مهنية
دبلوم فوق 

الثانوي

امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة ٢٠٠٢

الظاهـرة

١١٢٨9
الشركة الصينية ألنابيب 

البترول والهندسة 
المحدودة

فني الكتروني / 
اجهزة تحكم

دبلوم فوق 
محافظة ١٠٠١الكترونياتالثانوي

الوسطى

أوكتال )منطقة صاللة ١٠4٥9
الحره(

فني الكتروني / 
اجهزة تحكم

دبلوم فوق 
محافظة ١٠٠١الكترونياتالثانوي

ظفـار

شركة صاللة للميثانول ١٠٨٢٧
) المنطقة الحرة (

فني الكتروني / 
اجهزة تحكم

دبلوم فوق 
محافظة ٢٠٠٢الكترونياتالثانوي

ظفـار

صخور مسندم١٠٢٨١
فني الكتروني / 

اجهزة تحكم
دبلوم فوق 

محافظة ١٠٠١الكترونياتالثانوي
مسندم

الخط االقليمي١٠٧٢9
فني مختبر / مواد 

انشائية
دبلوم فوق 

١٠٠١مختبراتالثانوي
محافظة 
شمال 
الباطنة 

دبلوم فوق مدقق حساباتشركة تاول تيك سليوشنز١٠١٧٨
الثانوي

محاسبة / 
محافظة ١٠٠١مالية

مسقط

شركه درايه للخدمات ١١4٧9
دبلوم فوق محاسب تكاليفوالتموين

الثانوي
محاسبة / 

محافظة ٢٠٠٢مالية
مسقط

شركه درايه للخدمات ١١١١9
دبلوم فوق محاسب تكاليفوالتموين

الثانوي
محاسبة / 

محافظة 3٠٠3مالية
مسقط
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غنتوت للنقل والمقاوالت ١٠٠36
دبلوم فوق محاسب تكاليفالعامة

الثانوي
محاسبة / 

٠٠١١مالية
محافظة 
شمال 
الباطنة 

األولوية لذوي الخبرة ال تقل عن ثالث 
سنوات في مجال العمل

شركة سامكو للتجاره ١٠٧6٧
دبلوم فوق محاسب تكاليفوالمقاوالت

الثانوي
محاسبة / 

٠١٠١مالية
محافظة 
شمال 
الباطنة 

شركة المشاريع والنقليات ١٠٠9٥
دبلوم فوق مساح طرقالعربية )عمان(

محافظة ٢٠٠٢مسح اراضي الثانوي
مسقط

بهوان سايبرتك١٠4٧٠
فني صيانة أجهزة 

حاسب آلي
دبلوم فوق 

الثانوي
تقنية 

محافظة ١٠٠١معلومات
ظفـار

بهوان سايبرتك١٠4٧١
فني صيانة أجهزة 

حاسب آلي
دبلوم فوق 

الثانوي
تقنية 

محافظة ١٠٠١معلومات
الداخلية

بهوان سايبرتك١٠4٧٢
فني صيانة أجهزة 

حاسب آلي
دبلوم فوق 

الثانوي
تقنية 

محافظة ١٠٠١معلومات
مسندم

بهوان سايبرتك١٠4٧3
فني صيانة أجهزة 

حاسب آلي
دبلوم فوق 

الثانوي
تقنية 

١٠٠١معلومات
محافظة 

جنوب 
الشرقية

بهوان سايبرتك١٠4٧4
فني صيانة أجهزة 

حاسب آلي
دبلوم فوق 

الثانوي
تقنية 

١٠٠١معلومات
محافظة 
شمال 
الشرقية

بهوان سايبرتك١٠4٧٥
فني صيانة أجهزة 

حاسب آلي
دبلوم فوق 

الثانوي
تقنية 

محافظة ١٠٠١معلومات
الوسطى

دبلوم فوق مساعد صيدليصيدلية ابن سيناء١١٢٥٥
محافظة ٠٢٠٢صيدلةالثانوي

مسقط
ان يكون حاصل  على ترخيص مزاولة 

المهنة من وزارة الصحة  

دبلوم فوق مساعد صيدليصيدلية ابن سيناء١١٢٥٨
محافظة ٠١٠١صيدلةالثانوي

مسقط

دبلوم فوق مساعد صيدليدوائكم١٠9٧٧
محافظة 6٠٠6صيدلةالثانوي

مسقط

دبلوم فوق مساعد صيدليمحالت وصيدلية مسقط١٠3٥٢
محافظة ٠٠١٥١٥صيدلةالثانوي

مسقط
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دبلوم فوق مساعد صيدليصيدلية طيبا١٠999
محافظة 4٥٠9صيدلةالثانوي

مسقط

جال للخدمات الهندسية١٠٠٧6
كهربائي صيانة 
مفاتيح واجهزة 

تحكم

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
٥٠٠٥كهربائية 

محافظة 
شمال 
الباطنة 

أوكتال )منطقة صاللة ١٠4٥٨
الحره(

فني كهربائي / 
تمديدات

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
محافظة ١٠٠١كهربائية 

ظفـار

شركة الخدمات والتجارة١٠١٨٧
فني كهربائي / 

تمديدات
دبلوم فوق 

الثانوي
هندسة 

محافظة ١٠٠١كهربائية 
مسقط

شركة السرين العالمية ١١٠4٧
للتجارة والمقاوالت

فني كهربائي / 
تمديدات

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
محافظة ١٠٠١كهربائية 

مسقط
ان يكون حاصل على خبره ال تقل عن )4(

سنوات 

ادي عمان١٠99١
فني كهربائي / 

تمديدات
دبلوم فوق 

الثانوي
هندسة 

محافظة ٥٠٠٥كهربائية 
ظفـار

الشركة العمانية البرتغالية ١٠6٧١
للمنتجات االسمنتية

فني كهربائي / 
تمديدات

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
١٠٠١كهربائية 

محافظة 
شمال 
الباطنة 

النهضة لما وراء البحار ١٠٥٢3
فني كهربائي / 

تمديدات
دبلوم فوق 

الثانوي
هندسة 

١٠٠١كهربائية 
محافظة 
شمال 
الباطنة 

التسنيم للمشاريع ١٠١4٢
المحدودة

فني كهربائي / 
تمديدات

دبلوم فوق 
محافظة 3٠٠3كهرباءالثانوي

الوسطى

التسنيم للمشاريع ١٠١43
المحدودة

فني كهربائي / 
تمديدات

دبلوم فوق 
محافظة ٢٠٠٢كهرباءالثانوي

ظفـار

التسنيم للمشاريع ١٠١44
المحدودة

فني كهربائي / 
تمديدات

دبلوم فوق 
محافظة 4٠٠4كهرباءالثانوي

الداخلية

التسنيم للمشاريع ١٠63١
المحدودة

فني كهربائي / 
تمديدات

دبلوم فوق 
١٠٠١كهرباءالثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

الطاؤوس للخدمات ١١3٥١
الصناعيه

فني كهربائي / 
تمديدات

دبلوم فوق 
محافظة ٠٠٢٢كهرباءالثانوي

مسقط



فرص عمل رقم )١(

27

شركة خدمات الجمهور١٠٧99
فني كهربائي / 

تمديدات
دبلوم فوق 

١٠٠١كهرباءالثانوي
محافظة 
شمال 
الشرقية

ان يكون حاصل على خبرة التقل عن 
)سنتين(

الشركة العمانية لألستثمار ١٠496
السياحي

فني كهربائي / 
تمديدات

دبلوم فوق 
محافظة ١٠٠١كهرباءالثانوي

الداخلية

نظم المعلومات العالمية١٠49١
الكتروني صيانة 

االت مبرمجة
دبلوم فوق 

محافظة ٠٠١١الكترونيات الثانوي
مسقط

مؤسسة بشارة١٠4٥١
الكتروني صيانة 

االت مبرمجة
دبلوم فوق 

محافظة ٢٠٠٢الكترونيات الثانوي
مسقط

مؤسسة بشارة١٠4٥3
فني الكتروني  / 

اتصاالت
دبلوم فوق 

محافظة ١٠٠١الكترونيات الثانوي
مسقط

الشركةالعمانيةالعالمية ١٠٠39
لمحطات الخدمة

مدير محطة تعبئة 
وقود

دبلوم فوق 
محافظة 4٠٠4نفط وغاز الثانوي

مسقط

الشركة الفنية العمانية ١١٠٢٨
دبلوم فوق رسام كهربائي)مسقط(

الثانوي
هندسة 

محافظة ١٠٠١كهربائية 
مسقط

جال للخدمات الهندسية١٠٨٠3
ميكانيكي اجهزة 

قياس
دبلوم فوق 

الثانوي
هندسة 

٥٠٠٥ميكانيكية 
محافظة 
شمال 
الباطنة 

شركة المشاريع والنقليات ١٠٠96
دبلوم فوق مدير صيانةالعربية )عمان(

الثانوي
هندسة 

محافظة ١٠٠١ميكانيكية 
مسقط

جال للخدمات الهندسية١١١3٧
مهندس كهربائي 

/ عام
دبلوم فوق 

١٠٠١كهرباءالثانوي
محافظة 
شمال 
الباطنة 

الشركة الفنية العمانية ١١٠٢9
)مسقط(

مهندس كهربائي 
/ عام

دبلوم فوق 
محافظة ١٠٠١كهرباءالثانوي

مسقط

األولى العالمية للمشروعات١٠٥٧3
فني صيانة مركبات 

خفيفة
دبلوم فوق 

محافظة ١٠٠١ميكانيكالثانوي
مسندم

غنتوت للنقل والمقاوالت ١٠٠33
دبلوم فوق مشرف مشاريعالعامة

٠٠44هندسة مدنيةالثانوي
محافظة 
شمال 
الباطنة 

ان يكون حاصل على خبرة )سنتين( في 
بناء الطرق والجسور 
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جى فور أس للحلول االمنية١٠٥٧9
فني الكتروني / االت 

مبرمجة
دبلوم فوق 

3٠٠3الكترونيات الثانوي
محافظة 
شمال 
الباطنة 

أس أن سي الفاالن إنك١٠٨3٨
كاتب استالم 

بضائع
دبلوم فوق 

محافظة ١٠٠١ادارة اعمال الثانوي
ظفـار

ادي عمان١٠99٠
فني تكييف وتبريد / 

تشغيل وصيانة
دبلوم فوق 

محافظة ٥٠٠٥تكييف وتبريدالثانوي
ظفـار

شركة حي الرحبة للتجارة ١٠96٧
والمقاوالت

فني تكييف وتبريد / 
تشغيل وصيانة

دبلوم فوق 
محافظة ١٠٠١تكييف وتبريدالثانوي

مسقط
أن يكون حاصل على خبرة عملية في 

نفس المجال 

١٠٥١4
شركه الوليد لالغذيه 
والخدمات المحدوده 

المسئوليه

اختصاصي 
مشتريات 

واللوجيستيات

دبلوم فوق 
الثانوي

مشتريات /
محافظة ١٠٠١لوجيستيات

مسقط

يوني موني للصرافة١٠4٠٠
اختصاصي موارد 

بشرية
دبلوم فوق 

محافظة ١٠٠١ادارة اعمال الثانوي
مسقط

المتحدة الدارة المنشآت ١٠٢٠٥
والخدمات

اختصاصي موارد 
بشرية

دبلوم فوق 
محافظة ١٠٠١ادارة اعمال الثانوي

مسقط

عمان بولوكن١٠٨4٨
اختصاصي صحة 

وسالمة مهنية
دبلوم فوق 

الثانوي

امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة ١٠٠١

الداخلية
ان يكون حاصل على شهادة ايوش+ 

النيبوش

مستشفى خط الحياة١٠6٥3
فني مختبر كيمياء 

اغذية
دبلوم فوق 

٠٠١١مختبراتالثانوي
محافظة 
شمال 
الباطنة 

ان يكون حاصل على خبره عملية )سنه( 
وترخيص من وزارة الصحة

أوكتال )منطقة صاللة ١٠463
الحره(

فني ميكانيكي / 
انتاج

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
محافظة ١٠٠١ميكانيكية 

ظفـار

شركة الخدمات والتجارة١٠١٨٨
فني ميكانيكي / 

انتاج
دبلوم فوق 

الثانوي
هندسة 

محافظة ١٠٠١ميكانيكية 
مسقط

أس أن سي الفاالن إنك١٠٨39
فني ميكانيكي / 

انتاج
دبلوم فوق 

الثانوي
هندسة 

محافظة ١٠٠١ميكانيكية 
ظفـار

صخور مسندم١٠٥46
فني ميكانيكي / 

انتاج
دبلوم فوق 

الثانوي
هندسة 

محافظة ١٠٠١ميكانيكية 
مسندم
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كي جي بور هاوس١٠639
فني ميكانيكي / 

انتاج
دبلوم فوق 

الثانوي
هندسة 

٠١٠١ميكانيكية 
محافظة 
شمال 
الباطنة 

شركة تاول للخدمات ١٠3٨٠
دبلوم فوق مراقب جودةالهندسية

الثانوي
إدارة ضبط 

محافظة ١4٠٠١4الجودة 
الوسطى

دبلوم فوق مراقب جودةشركة تاركت١٠9٢9
الثانوي

إدارة ضبط 
محافظة ١٠٠١الجودة 

مسقط

الشركة العمانية للمشاريع ١٠9٠9
دبلوم فوق مراقب جودةالطبية

الثانوي
إدارة ضبط 

محافظة ١٠٠١الجودة 
مسقط

شركة صاللة للميثانول ١٠٨٢6
دبلوم فوق فني غرفة العمليات) المنطقة الحرة (

الثانوي
ادارة 

محافظة ٢٠٠٢العمليات 
ظفـار

ان يكون حاصل على خبرة من )6( 
سنوات

دبلوم فوق مدير تسويقصخور مسندم١١٠66
الثانوي

تسويق/ 
محافظة ١٠٠١مبيعات

مسندم

١٠44٥
شركه الوليد لالغذيه 
والخدمات المحدوده 

المسئوليه
دبلوم فوق مشرف عمليات

الثانوي
ادارة 

محافظة 3٠٠3العمليات 
الوسطى

شركة صاللة للميثانول ١٠٨٢3
دبلوم فوق مشرف عمليات) المنطقة الحرة (

الثانوي
ادارة 

محافظة ١٠٠١العمليات 
ظفـار

ان يكون حاصل على خبرة ال تقل عن )4( 
سنوات

التسنيم للمشاريع ١٠١4٠
المحدودة

فني كهربائي / 
صيانة االت

دبلوم فوق 
محافظة ١٠٠٠١٠كهرباءالثانوي

مسقط

التسنيم للمشاريع ١٠١4١
المحدودة

فني كهربائي / 
صيانة االت

دبلوم فوق 
١٠٠١كهرباءالثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

شركه الصناعات الدوائيه١٠6٠٠
فني كهربائي / 

صيانة االت
دبلوم فوق 

١٠٠١كهرباءالثانوي
محافظة 
شمال 
الباطنة 

شركة التموين والتجهيزات١٠٢٧٥
فني كهربائي / 

صيانة االت
دبلوم فوق 

محافظة ١٠٠١كهرباءالثانوي
الظاهـرة
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دبلوم فوق مدير عالقات عامةالريان للخدمات واإلستثمار١١٠4١
الثانوي

عالقات عامة /
محافظة ١٠٠١اعالم 

مسقط

شركة نخل لإلنماء والتعمير١١١٠٥
فني كهربائي / 

كبالت ارضية
دبلوم فوق 

الثانوي
هندسة 

محافظة ١٠٠١كهربائية 
جنوب الباطنة 

شركة الخدمات والتجارة١٠١٨9
فني ميكانيك / 

صيانة عامة
دبلوم فوق 

محافظة ٢٠٠٢ميكانيكالثانوي
مسقط

فالكون لالستثمارات ١١٠6٠
السياحيه

فني ميكانيك / 
صيانة عامة

دبلوم فوق 
محافظة ١٠٠١ميكانيكالثانوي

جنوب الباطنة 

شركة تاركت١٠9٢٨
فني ميكانيك / 

صيانة عامة
دبلوم فوق 

محافظة ١٠٠١ميكانيكالثانوي
مسقط

شركة مسقط اوفرسيز ١٠٨٥٠
لتجارة المعدات

فني ميكانيك / 
صيانة عامة

دبلوم فوق 
محافظة ١٠٠١ميكانيكالثانوي

الداخلية

أس أن سي الفاالن إنك١٠٨4٠
فني ميكانيك / 

صيانة عامة
دبلوم فوق 

محافظة ١٠٠١ميكانيكالثانوي
ظفـار

شركة صاللة للميثانول ١٠٨٢٨
) المنطقة الحرة (

فني ميكانيك / 
صيانة عامة

دبلوم فوق 
محافظة ٢٠٠٢ميكانيكالثانوي

ظفـار

الشركة العمانية البرتغالية ١٠6٧٢
للمنتجات االسمنتية

فني ميكانيك / 
صيانة عامة

دبلوم فوق 
٢٠٠٢ميكانيكالثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

العمانية لصناعات ١٠٧36
األلمنيوم التحويلية

فني ميكانيك / 
صيانة عامة

دبلوم فوق 
١٠٠١ميكانيكالثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

الخط االقليمي١٠٧3٠
فني ميكانيك / 

صيانة عامة
دبلوم فوق 

١٠٠١ميكانيكالثانوي
محافظة 
شمال 
الباطنة 

شركة بهوان الهندسية١٠٥64
فني ميكانيك / 

صيانة عامة
دبلوم فوق 

٥٢٠٠٥٢ميكانيكالثانوي
محافظة 
شمال 
الباطنة 

افضل لحلول النفط والغاز١٠643
فني ميكانيك / 

صيانة عامة
دبلوم فوق 

محافظة ١٠٠١ميكانيكالثانوي
الداخلية
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التسنيم للمشاريع ١٠١٥٥
المحدودة

فني ميكانيك / 
صيانة عامة

دبلوم فوق 
محافظة ١٠٠٠١٠ميكانيكالثانوي

مسقط

التسنيم للمشاريع ١٠١٥6
المحدودة

فني ميكانيك / 
صيانة عامة

دبلوم فوق 
محافظة ٢٠٠٢ميكانيكالثانوي

ظفـار

التسنيم للمشاريع ١٠١٥٧
المحدودة

فني ميكانيك / 
صيانة عامة

دبلوم فوق 
محافظة ٢٠٠٢ميكانيكالثانوي

مسندم

التسنيم للمشاريع ١٠١٥٨
المحدودة

فني ميكانيك / 
صيانة عامة

دبلوم فوق 
٢٠٠٢ميكانيكالثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

التسنيم للمشاريع ١٠6٢9
المحدودة

فني ميكانيك / 
صيانة عامة

دبلوم فوق 
٢٠٠٢ميكانيكالثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

بيرن لتأجير المعدات١٠4٨٢
فني ميكانيك / 

صيانة عامة
دبلوم فوق 

محافظة ١٠٠١ميكانيكالثانوي
جنوب الباطنة 

شركة بالد بونت١٠١٠٨
فني ميكانيك / 

صيانة عامة
دبلوم فوق 

محافظة ١٠٠١ميكانيكالثانوي
ظفـار

الحديثة للخدمات النفطية١٠4١١
فني ميكانيك / 

صيانة عامة
دبلوم فوق 

محافظة ١٠٠٠١٠ميكانيكالثانوي
الداخلية

شركة ايلكو العالمية ١٠١٢٧
للهندسة

فني ميكانيك / 
صيانة عامة

دبلوم فوق 
محافظة ٢٠٠٢ميكانيكالثانوي

الداخلية

دبلوم فوق محلل نظم / عامشركة تاول تيك سليوشنز١٠١٧٧
الثانوي

تقنية 
محافظة ١٠٠١معلومات

مسقط

دبلوم فوق محلل نظم / عامشركة تاركت١٠9٢٧
الثانوي

تقنية 
محافظة ٠٠٢٢معلومات

مسقط

شركة ايلكو العالمية ١٠33٨
دبلوم فوق محلل نظم / عامللهندسة

الثانوي
تقنية 

محافظة ١٠٠١معلومات
الداخلية
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شركة المشاريع والنقليات ١٠٠9٢
العربية )عمان(

رسام انشائي / 
طرق

دبلوم فوق 
محافظة 3٠٠3هندسة مدنية الثانوي

مسقط

غنتوت للنقل والمقاوالت ١٠٠34
العامة

رسام انشائي / 
طرق

دبلوم فوق 
٠٠٥٥هندسة مدنية الثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

ان يكون حاصل على خبرة )3( سنوات 
3D Auto CAD / Civil في

غنتوت للنقل والمقاوالت ١٠٠3١
العامة

فني طرق )مراقب  
طرق(

دبلوم فوق 
٠٠44هندسة مدنية الثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

ان يكون حاصل على خبرة )3( سنوات 

دبلوم فوق مبرمج حاسب اليشركه برادات مطرح١٠٧69
الثانوي

برمجة حاسب 
محافظة ١٠٠١آلي

مسقط

دبلوم فوق مبرمج حاسب اليمستشفى خط الحياة١٠6٥4
الثانوي

برمجة حاسب 
٠٠١١آلي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

دبلوم فوق مبرمج حاسب الينظم المعلومات العالمية١٠4٨9
الثانوي

برمجة حاسب 
محافظة ٠٠٢٢آلي

مسقط

دبلوم فوق مبرمج حاسب اليشركة بالد بونت١٠١١3
الثانوي

برمجة حاسب 
محافظة ١٠٠١آلي

ظفـار

المركز االلماني للعيون ١٠4٠٢
دبلوم فوق فاحص نظروالطب العام

الثانوي
نظريات 

محافظة ٠٢٠٢وبصريات 
مسقط

دبلوم فوق مساح كمياتأس أن سي الفاالن إنك١٠٨3٧
محافظة ١٠٠١مسح كمياتالثانوي

ظفـار

التسنيم للمشاريع ١١٠٨4
دبلوم فوق مساح كمياتالمحدودة

محافظة ٠١٠١مسح كمياتالثانوي
مسقط

شركة المشاريع والنقليات ١٠٠94
دبلوم فوق حاسب كمياتالعربية )عمان(

محافظة ٢٠٠٢مسح كمياتالثانوي
مسقط

دبلوم فوق حاسب كمياتشركة تاركت١٠93٠
محافظة ١١٠٢مسح كمياتالثانوي

مسقط



فرص عمل رقم )١(

33

دبلوم فوق حاسب كمياتادي عمان١٠9٨9
محافظة 4٠٠4مسح كمياتالثانوي

ظفـار

شركة تاركت١٠93١
رسام انشائي / 

ابنية
دبلوم فوق 

محافظة ١٠٠١هندسة مدنية الثانوي
مسقط

شركة انترناشيونال ١١٠9١
دبلوم فوق فني صحة مهنيةانسبكشن سيرفيسز

الثانوي

امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة ٢٠٠٢

مسقط
ان يكون حاصل على خبرة ال تقل عن 

)سنتين(

شركة ريام للهندسة ١١٠٢4
دبلوم فوق فني صحة مهنيةوالخدمات  ش ٠م٠م

الثانوي

امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة ١٠٠١

مسقط

دبلوم فوق فني صحة مهنيةالتموين المتحدة١٠3١٠
الثانوي

امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة ١٠٠١

ظفـار

التقدم لحقول النفط ١٠٢6٠
والتجهيزات الصناعية

مدير شئون 
موظفين

دبلوم فوق 
محافظة ٠٠١١ادارة اعمال الثانوي

مسقط

المحورية للمشاريع ١٠٢٠٢
والخدمات

مهندس ميكانيكي 
/ لحام

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
١٠٠١ميكانيكية 

محافظة 
شمال 
الباطنة 

الشركة الوطنية العمانية ١٠٥١١
للهندسة واالستثمار

كهربائي شبكات 
توزيع كهرباء

دبلوم فوق 
محافظة 4٠٠4كهرباءالثانوي

مسندم

شركة خدمات الجمهور١٠٨٠٠
كهربائي شبكات 

توزيع كهرباء
دبلوم فوق 

١٠٠١كهرباءالثانوي
محافظة 
شمال 
الشرقية

ان يكون حاصل على خبرة ال تقل عن 
)سنتين(

شـركة مجــان للمفـاتيح ١٠٨66
دبلوم فوق منسق إداريالكهــربائية ش م م

١٠٠١ادارة اعمال الثانوي
محافظة 
شمال 
الباطنة 

الشركة الفنية العمانية ١١٠33
دبلوم فوق منسق إداري)مسقط(

محافظة ٠٠٢٢ادارة اعمال الثانوي
مسقط

سويس بورت عمان١١٢٧6
مشرف خدمة 

الزبائن
دبلوم فوق 

محافظة ٠٠٢٢ادارة اعمال الثانوي
مسقط
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جوستو للتوزيع ش م م١٠٢3٠
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم فوق 
الثانوي

تسويق/ 
محافظة ٠٠١١مبيعات

مسقط

الندمارك للتجزئة١٠466
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم فوق 
الثانوي

تسويق/ 
محافظة ٠٠33مبيعات

مسقط

صيدلية طيبا الجديده١٠١٠3
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم فوق 
الثانوي

تسويق/ 
محافظة ١٠٠١مبيعات

مسقط

صيدليه الرازي١١١٥9
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم فوق 
الثانوي

تسويق/ 
محافظة ٢٠٠٢مبيعات

مسقط

شركة ريام للهندسة ١٠9١٧
والخدمات  ش م م

مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم فوق 
الثانوي

تسويق/ 
محافظة ١٠٠١مبيعات

مسقط

الشـركـة الوطنيـة للمنظفـات ١٠٧٧٨
الصنـاعيـة

مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم فوق 
الثانوي

تسويق/ 
محافظة ٢٠٠٢مبيعات

مسقط

التسنيم للمشاريع ١١٠49
المحدودة

مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم فوق 
الثانوي

تسويق/ 
١٠٠١مبيعات

محافظة 
شمال 
الباطنة 

الشركة الفنية العمانية ١١٠3٢
)مسقط(

مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم فوق 
الثانوي

تسويق/ 
محافظة 3٠٠3مبيعات

مسقط

شركة بالد بونت١٠١١٢
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم فوق 
الثانوي

تسويق/ 
محافظة ١٠٠١مبيعات

ظفـار

دبلوم فوق محصل ديونصيدلية ابن سيناء١١٢٥6
الثانوي

محاسبة / 
١٠٠١مالية

محافظة 
شمال 
الباطنة 

دبلوم فوق محصل ديونصيدلية ابن سيناء١١٢٥٧
الثانوي

محاسبة / 
محافظة ١٠٠١مالية

مسقط

١٠٥١٧
شركه الوليد لالغذيه 
والخدمات المحدوده 

المسئوليه
دبلوم فوق محصل ديون

الثانوي
محاسبة / 

محافظة ١٠٠١مالية
مسقط
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الشركة الوطنية العمانية ١٠٥٠٨
للهندسة واالستثمار

فني محطات توليد / 
تشغيل وصيانة

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
محافظة ١٠٠١ميكانيكية 

مسندم

شركة صاللة للميثانول ١٠٨3١
) المنطقة الحرة (

فني محطات توليد / 
تشغيل وصيانة

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
محافظة ١٥٠٠١٥ميكانيكية 

ظفـار

الشركة الوطنية العمانية ١٠٥٠9
دبلوم فوق فني اجهزة مخبريةللهندسة واالستثمار

محافظة ١٠٠١الكترونيات الثانوي
مسندم

شركة خالد بن احمد واوالدة١٠٧٧4
مهندس مدني / 

طرق
دبلوم فوق 

١٠٠١هندسة مدنية الثانوي
محافظة 

جنوب 
الشرقية

الخط االقليمي١٠٧3١
فني كهربائي / 

اجهزة دقيقة
دبلوم فوق 

١٠٠١كهرباءالثانوي
محافظة 
شمال 
الباطنة 

دبلوم فوق مراقب ماليمحالت وصيدلية مسقط١٠٠4٢
الثانوي

محاسبة / 
محافظة ١٠٠١مالية

مسقط
األولوية لذوي الخبرة ال تقل عن )١٠( 

سنوات 

دبلوم فوق وكيل تجاريمحالت وصيدلية مسقط١٠٠4٨
الثانوي

محاسبة / 
محافظة ١١٠٢مالية

مسقط

شركة الخدمات والتجارة١٠١9١
كهربائي تمديدات 

صناعية
دبلوم فوق 

محافظة ١٢٠٠١٢كهرباءالثانوي
مسقط

جال للخدمات الهندسية١٠٨٠4
كهربائي تمديدات 

صناعية
دبلوم فوق 

٥٠٠٥كهرباءالثانوي
محافظة 
شمال 
الباطنة 

التسنيم للمشاريع ١٠6٢٨
المحدودة

كهربائي تمديدات 
صناعية

دبلوم فوق 
3٠٠3كهرباءالثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

الشركة العمانية العالمية ١٠٠6١
لمحطات الخدمة

ميكانيكي مركبات 
خفيفة

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
محافظة ١٠٠٠١٠ميكانيكية 

مسقط

شركة بهوان الهندسية١٠٧٨4
فني تمديدات صحية 

وتدفئة / تركيب
دبلوم فوق 

الثانوي
تمديدات 

١٠٠١صحية
محافظة 

جنوب 
الشرقية
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الشركة العامة للتجارة ١٠9٥9
والكهرباء ) جينتكو (

فني تمديدات صحية 
وتدفئة / تركيب

دبلوم فوق 
الثانوي

تمديدات 
محافظة ٥٠٠٥صحية

مسقط

دبلوم فوق فني مختبر علومصخور مسندم١٠٥4٥
الثانوي

مختبرات /
محافظة ٠٠١١علوم

مسندم

شركة مسقط أوفرسيز ١٠933
للمشاريع والخدمات 

ميكانيكي صيانة 
ميكانيكية / عام

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
محافظة ١٠٠١ميكانيكية 

مسقط

المتحدة الدارة المنشآت ١٠969
والخدمات

ميكانيكي صيانة 
ميكانيكية / عام

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
محافظة ٢٠٠٢ميكانيكية 

مسقط

الشركة العمانية العالمية ١١١١٧
للمعدات البحرية

ميكانيكي صيانة 
ميكانيكية / عام

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
محافظة ١٠٠١ميكانيكية 

مسندم

شركة المشاريع والنقليات ١٠٠9٧
العربية )عمان(

فني مختبر/ 
ميكانيكا التربة

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
محافظة ١٠٠١ميكانيكية 

مسقط

١٠64٠
ريكسون دونج سونج 

لإلستثمار واإلنشاءات 
الهندسية

دبلوم فوق فني كهربائي/ عام
٢٠٠٢كهرباءالثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

١٠٧64
ريكسون دونج سونج 

لإلستثمار واإلنشاءات 
الهندسية

دبلوم فوق فني كهربائي/ عام
٢٠٠٢كهرباءالثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

دبلوم فوق فني كهربائي/ عاماينكو الدقم للصناعات١١٢٨3
محافظة ٠٠33كهرباءالثانوي

الوسطى

شركة صاللة للميثانول ١٠٨٢9
دبلوم فوق فني كهربائي/ عام) المنطقة الحرة (

محافظة ٢٠٠٢كهرباءالثانوي
ظفـار

دبلوم فوق فني كهربائي/ عامشركة بهوان الهندسية١٠٧٠٧
١٠٠١كهرباءالثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

التسنيم للمشاريع ١٠6٢6
دبلوم فوق فني كهربائي/ عامالمحدودة

٢٠٠٢كهرباءالثانوي
محافظة 
شمال 
الباطنة 
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الشركة العمانية لألستثمار ١٠49٨
دبلوم فوق فني كهربائي/ عامالسياحي

محافظة ١٠٠١كهرباءالثانوي
الداخلية

اوفيوليت  عمان١٠3٠٨
مشرف أمن 

وسالمة
دبلوم فوق 

الثانوي

امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة ١٠٠١

الداخلية

المحورية للمشاريع ١٠69٢
والخدمات

مهندس ميكانيكي 
انتاج / عام

دبلوم فوق 
١٠٠١ميكانيكالثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

مجمع األسرة والطفل ١٠394
الطبي تضامنية

فني مختبرات طبية 
/ عام

دبلوم فوق 
محافظة ٠٠١١مختبرات طبية الثانوي

الظاهـرة

نظم المعلومات العالمية١٠49٢
الكتروني صيانة 

حاسبات
دبلوم فوق 

محافظة ٠٠١١الكترونيات الثانوي
مسقط

الشركة العمانية لألستثمار ١٠49٧
السياحي

فني كهربائي/ 
مراقبة وتحكم

دبلوم فوق 
محافظة ١٠٠١كهرباءالثانوي

الداخلية

التسنيم للمشاريع ١٠633
المحدودة

فني ميكانيكي/ 
هياكل مركبات

دبلوم فوق 
١٠٠١ميكانيكالثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

مركز  البروج الطبي ١٠٧9٠
دبلوم فوق فني تصوير شعاعيالتخصصي

الثانوي
تصوير 
محافظة ٠٠١١شعاعي

جنوب الباطنة 

دبلوم فوق فني تصوير شعاعيمستشفى خط الحياة١٠6٥١
الثانوي

تصوير 
١٠٠١شعاعي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

ان يكون حاصل على خبره )سنه( في 
مجال العمل وترخيص مزاولة مهنة من 

وزارة الصحة

جال للخدمات الهندسية١٠٨٠6
الكتروني صناعي 

/ عام
دبلوم فوق 

٢٠٠٢الكترونياتالثانوي
محافظة 
شمال 
الباطنة 

الشركة العمانية العالمية ١٠4١٧
دبلوم فوق فني نفطلخدمات النفط والطاقة

محافظة ٥٠٠٥نفط وغاز الثانوي
مسقط

الهائل النتاج السيراميك١١٠64
فني محطات تحويل 

/ تشغيل  وصيانة
دبلوم فوق 

٠٠١١كهرباءالثانوي
محافظة 

جنوب 
الشرقية
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نظم المعلومات العالمية١٠49٠
الكتروني صيانة 

مقاسم / عام
دبلوم فوق 

محافظة ٠٠١١الكترونياتالثانوي
مسقط

نظم المعلومات العالمية١١١63
الكتروني صيانة 

مقاسم / عام
دبلوم فوق 

محافظة ٢٠٠٢الكترونياتالثانوي
مسقط

شركة بهوان الهندسية١٠٧٠3
ميكانيكي اليات 

ثقيلة / عام
دبلوم فوق 

٢٠٠٠٢٠ميكانيكالثانوي
محافظة 
شمال 
الباطنة 

التسنيم للمشاريع ١٠6٢٧
المحدودة

ميكانيكي اليات 
ثقيلة / عام

دبلوم فوق 
٥٠٠٥ميكانيكالثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

دبلوم فوق مدير مبيعاتالندمارك للتجزئة١٠٧٧٧
الثانوي

تسويق/ 
١٠٠١مبيعات

محافظة 
جنوب 

الشرقية

شركة الخدمات والتجارة١٠١9٠
كهربائي تمديدات  

منزلية
دبلوم فوق 

الثانوي
هندسة 

محافظة ٢4٠٠٢4كهربائية 
مسقط

المتحدة الدارة المنشآت ١٠9٧٥
والخدمات

كهربائي تمديدات  
منزلية

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
محافظة ٢٠٠٢كهربائية 

مسقط

شركة بهوان الهندسية١٠٥6٥
كهربائي تمديدات  

منزلية
دبلوم فوق 

الثانوي
هندسة 

99٠٠99كهربائية 
محافظة 
شمال 
الباطنة 

دبلوم فوق مندوب مشترياتالريان للخدمات واإلستثمار١١١46
الثانوي

مشتريات /
محافظة ٠٠٢٢مبيعات 

مسقط

شركة ريسوت لالسمنت١٠٨١٥
فني مختبر كيمياء 

عامة
دبلوم فوق 

محافظة ١٠٠١مختبراتالثانوي
ظفـار

شركة صاللة للميثانول ١٠٨٢٥
) المنطقة الحرة (

مهندس تخطيط 
مصانع

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
محافظة ١٠٠١صناعية 

ظفـار
ان يكون حاصل على خبرة ال تقل من )٢( 

الي )4( سنوات في مجال العمل

شركة صاللة للميثانول ١٠٨3٠
دبلوم فوق فني اختزال) المنطقة الحرة (

محافظة ١٠٠١ادارة اعمالالثانوي
ظفـار
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أس أن سي الفاالن إنك١٠٨36
امين وثائق 
ومخطوطات

دبلوم فوق 
الثانوي

وثائق 
محافظة ٢٠٠٢ومحفوظات

ظفـار

مستشفى كيمز  عمان١٠٢٥9
كاتب استقبال 

مرضى
دبلوم فوق 

محافظة ١٠٠١ادارة اعمالالثانوي
مسقط

دبلوم فوق مشرف مخازنشركة كيمجي رامداس١٠٧9١
محافظة ١٠٠١ادارة مخازن الثانوي

الظاهـرة

الشركة العامة للتجارة ١٠9٥٨
والكهرباء ) جينتكو (

ميكانيكي اجهزة 
تبريد مركزي

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
محافظة ٥٠٠٥ميكانيكية 

مسقط

الشركة العامة للتجارة ١٠٢٨4
والكهرباء ) جينتكو (

ميكانيكي اجهزة 
تبريد مركزي

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
محافظة ٥٠٠٥ميكانيكية 

مسقط

١٠٢٢3
الشقصي للخدمات 

الكهربائية والميكانيكيه 
ش م م

دبلوم فوق مساح ابنية
محافظة ٠٠٢٢مسح كمياتالثانوي

مسقط

دبلوم فوق مساح ابنيةادي عمان١٠99٢
محافظة ١٠٠١مسح كمياتالثانوي

ظفـار

محالت وصيدلية مسقط١٠٠4٧
فني الكتروني / 

اجهزة طبية
دبلوم فوق 

محافظة ١٠٠١الكترونيات الثانوي
مسقط

غنتوت للنقل والمقاوالت ١١٠٥١
دبلوم فوق كاتب دوامالعامة

محافظة ٠١٠١ادارة اعمالالثانوي
ظفـار

التسنيم للمشاريع ١٠٠٠٧
دبلوم فوق كاتب دوامالمحدودة

محافظة ٢٠٠٢ادارة اعمالالثانوي
الوسطى

التسنيم للمشاريع ١٠٠٠٨
دبلوم فوق كاتب دوامالمحدودة

محافظة ٢٠٠٢ادارة اعمالالثانوي
مسقط

التسنيم للمشاريع ١٠٠٠9
دبلوم فوق كاتب دوامالمحدودة

محافظة ١٠٠١ادارة اعمالالثانوي
ظفـار
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التسنيم للمشاريع ١٠٠١٠
دبلوم فوق كاتب دوامالمحدودة

محافظة 3٠٠3ادارة اعمالالثانوي
الداخلية

التسنيم للمشاريع ١٠٠١١
دبلوم فوق كاتب دوامالمحدودة

محافظة ١٠٠١ادارة اعمالالثانوي
مسندم

التسنيم للمشاريع ١٠٠١٢
دبلوم فوق كاتب دوامالمحدودة

١٠٠١ادارة اعمالالثانوي
محافظة 
شمال 
الباطنة 

شركة حي الرحبة للتجارة ١٠3٨٧
والمقاوالت

ميكانيكي تكييف / 
عام

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
محافظة ١٠٠١ميكانيكية 

مسقط

شركة حي الرحبة للتجارة ١٠966
والمقاوالت

ميكانيكي تكييف / 
عام

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
محافظة ١٠٠١ميكانيكية 

مسقط
أن يكون حاصل على خبرة في نفس 

مجال العمل 

المتحدة الدارة المنشآت ١٠9٧٢
والخدمات

ميكانيكي تبريد / 
عام

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
محافظة ٢٠٠٢ميكانيكية 

مسقط

شركة انترناشيونال ١١٠93
انسبكشن سيرفيسز

مشغل مضخات 
خطوط االنابيب

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
محافظة ١٠٠١ميكانيكية 

مسقط
ان يكون حاصل على خبرة التقل عن 

)سنتين( في مجال العمل 

محالت وصيدلية مسقط١٠٠4١
مدير شئون مالية 

ومحاسبية
دبلوم فوق 

الثانوي
محاسبة / 

محافظة ١٠٠١مالية
مسقط

األولوية لذوي الخبرة ال تقل عن )٢٠( 
سنه في مجال العمل الحد األدنى 

للعمر )4٥( الى )٥٠( سنه

محالت وصيدلية مسقط١٠٠44
ميكانيكي تمديد 

شبكات انابيب غاز
دبلوم فوق 

الثانوي
هندسة 

محافظة ٢٠٠٢ميكانيكية 
مسقط

األولوية لذوي الخبرة ال تقل عن )سنه( 
في مجال العمل 

الحشار وشركاه١٠٠٥6
كهربائي سيارات 

/ عام
دبلوم فوق 

الثانوي
هندسة 

محافظة ١٠٠١كهربائية 
مسقط

الحشار وشركاه١٠٠٥٧
ميكانيكي مركبات 

خفيفة / عام
دبلوم فوق 

الثانوي
هندسة 

محافظة ١٠٠١ميكانيكية 
مسقط

دبلوم فوق اختصاصي حشراتالمجموعة العمانية الدولية١٠٠٨6
الثانوي

هندسة 
محافظة ١٠٠١كيميائية

مسقط
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بيركلي لالستشارت ١٠١١٧
الهندسية

رسام ميكانيكي / 
عام

دبلوم فوق 
محافظة ١٠٠١ميكانيكالثانوي

مسقط

شركة ايلكو العالمية ١٠336
للهندسة

رسام ميكانيكي / 
عام

دبلوم فوق 
محافظة ٠٠١١ميكانيكالثانوي

الداخلية

هاودن لوسطاء التأمين ١٠٢٧٨
ش م م

وسيط تامين 
مركبات

دبلوم فوق 
الثانوي

تسويق/ 
محافظة ٠٠١١مبيعات

مسقط

هاودن لوسطاء التأمين ١١3٨9
ش م م

وسيط تامين 
مركبات

دبلوم فوق 
الثانوي

تسويق/ 
محافظة ٠٠١١مبيعات

مسقط

شركة بخا لإلنماء والتطوير١٠٢٨٢
مشغل/ وحدة 

تعبئة الغاز 
المسال

دبلوم فوق 
محافظة ١٠٠١نفط وغاز الثانوي

مسندم

الشركة العامة للتجارة ١٠٢٨3
والكهرباء ) جينتكو (

فني تمديدات صحية 
وتدفئة تشغيل 

وصيانة

دبلوم فوق 
محافظة ٥٠٠٥ميكانيكالثانوي

مسقط

تقنية ادارة المشاريع ١٠٢9٨
والخدمات

مشغل مقاسم 
الكترونية / عام

دبلوم فوق 
محافظة ١٠٠١الكترونياتالثانوي

مسقط

ساتشين لتقنية المعلومات ١٠٢4١
ش م م

ميكانيكي اجهزة 
دقيقة

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
محافظة ٠٠١١ميكانيكية 

مسندم

شركة حي الرحبة للتجارة ١٠3٨٨
والمقاوالت

وسيط اراضى 
وعقارات

دبلوم فوق 
١٠٠١ادارة اعمال الثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

الشركة العالمية لالبداع ١٠39٧
والتطوير ش م م

اختصاصي مبيدات 
حشرية

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
محافظة ٠٠١١كيميائية

مسقط

دبلوم فوق فني انشاءاتالحديثة للخدمات النفطية١٠4١٢
محافظة 4٠٠4هندسة مدنيةالثانوي

الداخلية

وكاالت عمان الفنية ش م م١٠34٥
ميكانيكي اليات 

زراعية / عام
دبلوم فوق 

الثانوي
هندسة 

محافظة ١٠٠١ميكانيكية 
األولوية لذوي الخبرة في مجال العملمسقط
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معهد التدريب الصناعي ١١6٧٧
والطاقة

مدرب مهني / 
صناعي

دبلوم فوق 
الثانوي

امن صحة 
وسالمة 

مهنية
محافظة ٠٠١١

مسقط

 ان يكون حاصل على شهادة النيبوش 
IGC او دبلوم في النيبوش مع أجادة 
اللغة االنجليزية ولديها/لديه خبرة 

عملية بالتدريب التقل عن )3( سنوات 

دبلوم فوق مرشد طيرانسويس بورت عمان١١٢٧٧
محافظة ١٠٠١ادارة طيرانالثانوي

مسقط

مضمدالمسك العالمية١١١4١
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠4٠4ال يوجد
ظفـار

مضمدمركز الرسيل الصحي١٠٢١9
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
الوسطى

مركز االحسان الطبي ١٠٢6١
منسقالعالمي

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
مسقط

منسقشركة ريسوت لالسمنت١٠٨١٧
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
مسقط

مدخل بياناتصيدلية ابن سيناء١١6٧٨
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠٢٠٢ال يوجد
مسقط

كاتب حساباتأبعاد الدولية القابضة١٠4٨٠
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٢٠٠٢ال يوجد
جنوب الباطنة 

سيف وي للخدمات ١٠343
خازنالهندسية

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
األولوية لذوي الخبرة في مجال العملمسقط

١٠44١
شركه الوليد لالغذيه 
والخدمات المحدوده 

المسئوليه
امين مخزن

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٥٠٠٥ال يوجد
مسقط

١٠9٨6
شركه الوليد لالغذيه 
والخدمات المحدوده 

المسئوليه
امين مخزن

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٢٠٠٢ال يوجد
مسقط

امين مخزنالحشار وشركاه١٠٠٥3
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة 3٠٠3ال يوجد
مسقط
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١١٥٢٧
شركة الحصن اللوجستية 

وخدمات المستودعات 
)شركة منطقة حرة(

امين مخزن
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

١٠٠١ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

شركة المدينة للخدمات ١٠٥٢٥
امين مخزناللوجستية

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
جنوب الباطنة 

الشركة العامة للتجارة ١٠9٥4
امين مخزنوالكهرباء ) جينتكو (

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٢٠٠٢ال يوجد
مسقط

الشركة العامة للتجارة ١٠٢٨٨
امين مخزنوالكهرباء ) جينتكو (

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

كاتب تذاكر سفرسفريات المدينه١١٢99
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٢١٠3ال يوجد
الداخلية

كاتب تذاكر سفرسفريات المدينه١١3٠٠
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٢١٠3ال يوجد
الظاهـرة

كاتب تذاكر سفرسفريات المدينه١١3٠١
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

٢١٠3ال يوجد
محافظة 

جنوب 
الشرقية

كاتب تذاكر سفرسفريات المدينه١١3٠٢
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

٢١٠3ال يوجد
محافظة 

جنوب 
الشرقية

كاتب تذاكر سفرسفريات المدينه١١3٠3
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

٢١٠3ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

لولو مسقط للتسوق ١٠٧6٠
صرافالسريع ) القيد مرهون (

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

٢٠٠٢ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

١٠٥١٥
شركه الوليد لالغذيه 
والخدمات المحدوده 

المسئوليه
كاتب استقبال عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
مسقط

كاتب استقبال عاماوفيوليت عمان١٠4٢٨
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
الداخلية
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شركة تاول للخدمات ١٠3٨١
كاتب استقبال عامالهندسية

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
الوسطى

كاتب استقبال عامزوايـــا لإلنشــــاء١٠3٥4
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
مسقط

كاتب استقبال عامرؤية للخدمات الطبية١١٠96
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
مسقط

كاتب استقبال عاممركز زين الطبي١٠٨93
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

١٠٠١ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

كاتب استقبال عاممركز صحار الطبي الحديث١٠٧6١
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

٠١٠١ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

كاتب استقبال عاممستشفى خط الحياة١٠٥١٨
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

٠٠66ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

كاتب استقبال عامالمجمع الذهبي الطبي١٠4٧٨
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
جنوب الباطنة 

كاتب استقبال عامشركة ريسوت لالسمنت١٠٨١٨
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
مسقط

١٠43٨
شركه الوليد لالغذيه 
والخدمات المحدوده 

المسئوليه

مشرف خدمات 
طعام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة 6٠٠6ال يوجد
الظاهـرة

١٠9٨4
شركه الوليد لالغذيه 
والخدمات المحدوده 

المسئوليه

مشرف خدمات 
طعام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٥٠٠٥ال يوجد
الظاهـرة

المتحدة الدارة المنشآت ١٠٢٠٧
والخدمات

مشرف خدمات 
طعام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٥٠٠٥ال يوجد
مسقط

المتحدة الدارة المنشآت ١٠9٧3
والخدمات

مشرف خدمات 
طعام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٥٠٠٥ال يوجد
مسقط
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التموين المتحدة١٠3١١
مشرف خدمات 

طعام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٥٠٠١٥ال يوجد
مسقط

الشركة العمانية لألستثمار ١٠٥36
السياحي

مشرف خدمات 
طعام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
األولوية لذوي الخبرة في مجال العملالداخلية

مركز عمان للعيون١١٥36
كاتب استقبال 

فندقي

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
ظفـار

شركة تاول للخدمات ١٠3٨3
كاتب اداري / عامالهندسية

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة 3٠٠3ال يوجد
الوسطى

كاتب اداري / عامآسيا الهندسية١١٠٠١
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

العمانيه للمبيعات ١٠٢٧١
كاتب اداري / عاموالخدمات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

مركز االحسان الطبي ١٠٢6٢
كاتب اداري / عامالعالمي

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
مسقط

المحورية للمشاريع ١٠693
كاتب اداري / عاموالخدمات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

١٠٠١ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

الشركة العالمية لالبداع ١٠399
كاتب اداري / عاموالتطوير ش م م

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠٠١١ال يوجد
مسقط

كاتب اداري / عامصافي العالمية١٠٥٨٨
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

٢٠٠٢ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

شركة الدانوب لمواد البناء ١٠46٨
كاتب اداري / عاموالتجارة

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠٠١١ال يوجد
جنوب الباطنة 

دار الصحراء للخدمات ١٠393
كاتب اداري / عامالهندسية

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠٠١١ال يوجد
مسقط

ان يكون حاصل على خبره عملية اليقل 
عن )3(سنوات وقراءه وكتابه اللغه 
االنجليزية وإجادة استخدام الحاسب 

اآللي 
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مؤسسة الحبي للتجارة ١٠649
كاتب اداري / عاموالمقاوالت

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

٠١٠١ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

شركة المشروعات البترولية ١١١٨٥
سائق شاحنة- بتروجيت و شركائها

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

٥٠٠٥ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

الشركة العمانية البرتغالية ١١١99
سائق شاحنةللمنتجات االسمنتية

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

٢٠٠٢ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

سائق شاحنةصافي العالمية١١١9٧
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

3٠٠3ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

التسنيم للمشاريع ١٠١6٥
المحدودة

كهربائي تمديدات 
كهربائية / عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة 6٠٠6ال يوجد
الوسطى

التسنيم للمشاريع ١٠١66
المحدودة

كهربائي تمديدات 
كهربائية / عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٢٠٠٢ال يوجد
مسقط

التسنيم للمشاريع ١٠١6٧
المحدودة

كهربائي تمديدات 
كهربائية / عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٢٠٠٢ال يوجد
ظفـار

التسنيم للمشاريع ١٠١6٨
المحدودة

كهربائي تمديدات 
كهربائية / عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة 4٠٠4ال يوجد
الداخلية

التسنيم للمشاريع ١٠١69
المحدودة

كهربائي تمديدات 
كهربائية / عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٢٠٠٢ال يوجد
مسندم

التسنيم للمشاريع ١٠١٧٠
المحدودة

كهربائي تمديدات 
كهربائية / عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

٢٠٠٢ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

جى فور أس للحلول االمنية١٠٥٧٨
كهربائي تمديدات 

كهربائية / عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

3٠٠3ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

الشركة الفنية العمانية ١٠434
)مسقط(

كهربائي تمديدات 
كهربائية / عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة 4٠٠4ال يوجد
مسقط
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الشركة الفنية العمانية ١١٠3٠
)مسقط(

كهربائي تمديدات 
كهربائية / عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٥٠٠٥ال يوجد
مسقط

العنقاء لخدمات حقول ١١٢٧4
النفط و المقاوالت

سائق عموم 
المركبات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

شركة المشروعات البترولية ١١١٨4
- بتروجيت و شركائها

سائق عموم 
المركبات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

٥٠٠٥ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

المتحدة للصناعات ١١٥١٠
المعدنية

سائق عموم 
المركبات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

٢٠٠٢ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

سيف وي للخدمات ١١٢6٢
الهندسية

سائق عموم 
المركبات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

شركة تاول للخدمات ١١4٨٨
الهندسية

سائق عموم 
المركبات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٢٠٠١٢ال يوجد
الوسطى

زوايـــا لإلنشــــاء١١449
سائق عموم 

المركبات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

بيركلي لالستشارت ١١٢63
الهندسية

سائق عموم 
المركبات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

محالت وصيدلية مسقط١١3١4
سائق عموم 

المركبات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

المتحدة الدارة المنشآت ١١49١
والخدمات

سائق عموم 
المركبات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٥٠٠٥ال يوجد
مسقط

اقصى للتكنولوجيا العالمية١١٢9٧
سائق عموم 

المركبات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠٠١١ال يوجد
مسقط

الشركة العمانية لألستثمار ١١٥٠3
السياحي

سائق عموم 
المركبات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٢٠٠٢ال يوجد
الداخلية



فرص عمل رقم )١(

48

الشركة العمانية للمشاريع ١٠9٠6
الطبية

مشرف خدمات 
غرف

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
مسقط

مسقط للصناعات الغذائية ١٠64٥
المتحدة

منفذ صحة وسالمة 
مهنية

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

٠١٠١ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

مراقب عمالشركة ابو حاتم١٠٧٥9
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

٢٠٠٢ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

المتحدة الدارة المنشآت ١٠9٧4
مراقب عمالوالخدمات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٢٠٠٢ال يوجد
مسقط

شـركة مجــان للمفـاتيح ١٠٨6٧
مراقب عمالالكهــربائية ش م م

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

١٠٠١ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

مراقب عمالالدقم لخدمات حقول النفط١٠66٥
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

٢٠٠٢ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

مراقب عمالاقصى للتكنولوجيا العالمية١٠٠٨٢
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٢٠٠٢ال يوجد
مسقط

مراقب عمالصافي العالمية١٠٥٨٧
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

4٠٠4ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

مدرسة ابن خلدون الخاصة١٠١٠٠
فني امن وسالمة 

مهنية

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

مسقط العالمية للشحن ١٠٥٥3
والتخزين ش م م

كاتب تخليص 
جمركي

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

٢٠٠٢ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

١٠9٨٥
شركه الوليد لالغذيه 
والخدمات المحدوده 

المسئوليه
مشرف عمليات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
الوسطى

١٠٢63
الشقصي للخدمات 

الكهربائية والميكانيكيه 
ش م م

ضابط جودة
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط



فرص عمل رقم )١(

49

الحشار وشركاه١٠٠٥4
فني ميكانيك / 

صيانة عامة

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٢٠٠٢ال يوجد
مسقط

شركة الصناعات العربية ١١٠٧3
للدعم الفني

فني ميكانيك / 
صيانة عامة

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠٠١٠ال يوجد
األولوية لذوي الخبرة في مجال العملمسقط

شركة الصناعات العربية ١٠4٠٥
للدعم الفني

فني ميكانيك / 
صيانة عامة

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

٨٠٠٨ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

الشركة الفنية العمانية ١١٠34
)مسقط(

فني ميكانيك / 
صيانة عامة

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٢٠٠٢ال يوجد
مسقط

خدمات التموين والتوصيل ١١١٠9
منسق إداريللتجارة

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
مسقط

العمانيه للمبيعات ١٠٢٧٢
والخدمات

كاتب شئون 
الموظفين

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

االدراك العالمية للتجارة١٠١٢٥
كاتب شئون 

الموظفين

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

طريق الخير لتقنية ١٠3٨6
كاتب عالقات عامةالمعلومات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠٠١١ال يوجد
مسقط

كاتب عالقات عامةشركة ابو حاتم١٠٧٥٨
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

١٠٠١ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

كاتب عالقات عامةرؤية للخدمات الطبية١١٠94
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
مسقط

كاتب عالقات عامةمشاريع اليقين المتميزة١٠٠٢٠
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
مسقط

كاتب عالقات عامةمشاريع اليقين المتميزة١٠3٢3
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
ان تكون حاصلة على رخصة قيادةمسقط
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شركة سرايا للمشاريع ١١٠٥٢
كاتب عالقات عامةالصناعية والخدمات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
مسقط

كاتب عالقات عامةأزدية تريندز وشركاهم١١٠٥٠
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

خدمات التموين والتوصيل ١١١١٠
كاتب عالقات عامةللتجارة

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠٢٠٢ال يوجد
مسقط

كاتب عالقات عامةطيبا للخدمات الطبيه١٠9٨3
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

شرف للخدمات المالحية ١٠٧٠١
كاتب عالقات عامةوشركاه

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

كاتب عالقات عامةالموجة للخدمات الهندسية١٠664
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

١٠٠١ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

المحورية للمشاريع ١٠٢٠١
كاتب عالقات عامةوالخدمات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

١٠٠١ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

كاتب عالقات عامةشركه الصناعات الدوائيه١٠٥99
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

١٠٠١ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

كاتب عالقات عامةلدائن عمان١١٥34
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
الداخلية

كاتب عالقات عامةاالستثمارات العربية١٠369
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٢٠٠٢ال يوجد
مسقط

كاتب عالقات عامةاقصى للتكنولوجيا العالمية١٠33٢
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠٠١١ال يوجد
مسقط

شركة بهوان الهندسية١٠٥66
مساعد ميكانيكي 

صيانة

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

٥٠٠٥ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 
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مؤسسة الحبي للتجارة ١٠64٧
والمقاوالت

مساعد ميكانيكي 
صيانة

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

3٠٠3ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

سفريات المدينه١١3٠4
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠3٠3ال يوجد
مسقط

صيدلية أفالج١١١69
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠3٠3ال يوجد
مسقط

شركة كيمجي رامداس  -١١٥٠4
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
الظاهـرة

مؤسسة الناجي الدوليه١٠3٨٥
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٢٠3ال يوجد
مسقط

آسيا الهندسية١١٠٠٢
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

١٠٢٢4
الشقصي للخدمات 

الكهربائية والميكانيكيه 
ش م م

مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

ساتشين لتقنية المعلومات ١٠٢39
ش م م

مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠٠١١ال يوجد
مسقط

محالت وصيدلية مسقط١٠4٢9
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة 6٠٠6ال يوجد
مسقط

الشركة العالمية للتجهيزات ١٠٠63
الفنية

مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠٠١١ال يوجد
مسقط

الحشار وشركاه١٠٠٥٢
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٥٠٠٥ال يوجد
مسقط

شركه برادات مطرح١١٠6٨
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

١٠٠٠١٠ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 
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شركه برادات مطرح١٠٨94
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة 9٠٠9ال يوجد
مسقط

شركه برادات مطرح١٠٨9٥
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة 3٠٠3ال يوجد
مسقط

شركه برادات مطرح١٠٨96
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٢٠٠٢ال يوجد
مسقط

شركه برادات مطرح١٠٨9٧
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

3٠٠3ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

شركه برادات مطرح١٠٨9٨
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

3٠٠3ال يوجد
محافظة 

جنوب 
الشرقية

شركه برادات مطرح١٠٨99
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة 3٠٠3ال يوجد
مسقط

شركه برادات مطرح١٠9٠٠
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة 3٠٠3ال يوجد
مسقط

الشركة الدولية الحديثة ١٠٥٥4
لالجهزه االلكترونية ش م م 

مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

٠٠١٧١٧ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

أبعاد الدولية القابضة١٠٧٧٢
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٥٠٠٥ال يوجد
جنوب الباطنة 

الشركة العمانية العالمية ١١١١6
للمعدات البحرية

مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

افكو للتوزيع١١٠٢٠
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٢٠٠٢ال يوجد
مسقط

افكو للتوزيع١١٠٢١
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

١٠٠١ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 
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افكو للتوزيع١١٠٢٢
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
ظفـار

شركة ريسوت لالسمنت١٠٨١6
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
ظفـار

صافي العالمية١٠٥٨6
مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

٨٠٠٨ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

كاتب تأمينالمسك العالمية١١١44
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
ظفـار

الشركة الدولية الحديثة ١٠٥٥6
محصل ديونلالجهزه االلكترونية ش م م 

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

٠4٠4ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

الطاؤوس للخدمات ١١349
الصناعيه

فني محطات توليد / 
تشغيل وصيانة

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠٠١١ال يوجد
مسقط

التسنيم للمشاريع ١٠١٥١
المحدودة

كهربائي تمديدات 
صناعية

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة 4٠٠4ال يوجد
الوسطى

التسنيم للمشاريع ١٠١٥٢
المحدودة

كهربائي تمديدات 
صناعية

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٥٠٠٥ال يوجد
مسقط

التسنيم للمشاريع ١٠١٥3
المحدودة

كهربائي تمديدات 
صناعية

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة 6٠٠6ال يوجد
الداخلية

التسنيم للمشاريع ١٠١٥4
المحدودة

كهربائي تمديدات 
صناعية

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

١٠٠١ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

التسنيم للمشاريع ١٠١٧١
مشرف النقلياتالمحدودة

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٥٠٠٥ال يوجد
مسقط

التسنيم للمشاريع ١٠١٧٢
مشرف النقلياتالمحدودة

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٢٠٠٢ال يوجد
ظفـار
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التسنيم للمشاريع ١٠١٧3
مشرف النقلياتالمحدودة

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٢٠٠٢ال يوجد
الداخلية

التسنيم للمشاريع ١٠١٧4
مشرف النقلياتالمحدودة

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠٠١٠ال يوجد
ظفـار

التسنيم للمشاريع ١٠63٠
مشرف النقلياتالمحدودة

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

3٠٠3ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

شركة مسقط اوفرسيز  ١٠٨٥١
لتجارة المعدات

ميكانيكي صيانة 
ميكانيكية / عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
الداخلية

مصنع أسمنت صحار١٠٥٥٢
كاتب استعالمات 

عامة

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

١٠٠١ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

التسنيم للمشاريع ١٠١٢٨
المحدودة

ميكانيكي اجهزة 
تكييف  مركزي

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٧٠٠٧ال يوجد
مسقط

التسنيم للمشاريع ١٠١٢9
المحدودة

ميكانيكي اجهزة 
تكييف  مركزي

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠٠١٠ال يوجد
الداخلية

جال للخدمات الهندسية١١١3٥
مساعد كهربائي 

تمديدات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

3٠٠3ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

الشركة الدولية الحديثة ١٠٥٥٥
لالجهزه االلكترونية ش م م 

مساعد ميكانيكي 
تكييف

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

٠9٠9ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

شرف للخدمات المالحية ١٠٧٠٠
وشركاه

وسيط تخليص 
جمركي

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
الوسطى

شركة مسقط ١٠٨49
اوفرسيزلتجارةالمعدات

بائع قطع غيار 
جديدة للمركبات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
الداخلية

تقنية ادارة المشاريع ١٠٢99
والخدمات

مركب مقاسم 
الكترونية / عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٢٠٠٢ال يوجد
مسقط
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التسنيم للمشاريع ١٠١49
المحدودة

ميكانيكي اليات 
ثقيلة / عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة 3٠٠3ال يوجد
الوسطى

التسنيم للمشاريع ١٠١٥٠
المحدودة

ميكانيكي اليات 
ثقيلة / عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١4٠٠١4ال يوجد
مسقط

مؤسسة الحبي للتجارة ١٠64٨
والمقاوالت

مساعد مركب 
تمديدات صحية

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

6٠٠6ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

زوايـــا لإلنشــــاء١٠3٥3
كهربائي تمديدات  

منزلية

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٢٠٠٢ال يوجد
مسقط

أركان مجان العالمية١٠9٢4
كهربائي تمديدات  

منزلية

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

ان يكون حاصل على خبرة )سنتين( في 
مجال العمل 

المحورية للمشاريع ١٠٧63
والخدمات

مشغل في معمل 
تكرير

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

٠٢٠٢ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

مجمع الفاروق الطبي ١٠36٢
التخصصي

كاتب استقبال 
مرضى

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
مسقط

مجمع الفاروق الطبي ١٠363
التخصصي

كاتب استقبال 
مرضى

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
جنوب الباطنة 

شركة الخليج للخدمات ١١١4٥
الطبية المتكاملة

كاتب استقبال 
مرضى

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠٠٢٢ال يوجد
مسقط

مجمع ليا الطبي١٠٨43
كاتب استقبال 

مرضى

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
ظفـار

المركز العماني الطبي١١4٠٥
كاتب استقبال 

مرضى

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
ظفـار

١٠٢64
الشقصي للخدمات 

الكهربائية والميكانيكيه 
ش م م

رسام بمساندة 
الحاسب االلي ) 

االتوكاد (

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
مسقط
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شركة تاول للخدمات ١٠3٨4
مشرف مخازنالهندسية

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٥٠٠٥ال يوجد
الوسطى

شركة تاركت١٠93٢
ميكانيكي حافالت 

وشاحنات / عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

شركة الخدمات الفنية ١١٥٠٠
كاتب دوامالخاصة

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
الظاهـرة

١٠٢٢٢
الشقصي للخدمات 

الكهربائية والميكانيكيه 
ش م م

ميكانيكي تكييف / 
عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة 3٠٠3ال يوجد
مسقط

التسنيم للمشاريع ١٠٠٠٥
المحدودة

ميكانيكي تكييف / 
عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة 4٠٠4ال يوجد
مسقط

التسنيم للمشاريع ١٠٠٠6
المحدودة

ميكانيكي تكييف / 
عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١4٠٠١4ال يوجد
الداخلية

التسنيم للمشاريع ١٠6٢4
المحدودة

ميكانيكي تكييف / 
عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

٢٠٠٢ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

التسنيم للمشاريع ١٠١3٥
المحدودة

ميكانيكي تبريد / 
عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة 6٠٠6ال يوجد
مسقط

التسنيم للمشاريع ١٠١36
المحدودة

ميكانيكي تبريد / 
عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٧٠٠٧ال يوجد
ظفـار

التسنيم للمشاريع ١٠١3٧
المحدودة

ميكانيكي تبريد / 
عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٥٠٠٥ال يوجد
الداخلية

التسنيم للمشاريع ١٠١3٨
المحدودة

ميكانيكي تبريد / 
عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٥٠٠٥ال يوجد
مسندم

التسنيم للمشاريع ١٠١39
المحدودة

ميكانيكي تبريد / 
عام

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

6٠٠6ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 
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مجموعة الصاروج١٠٠٨٠
ميكانيكي خدمة 

سريعة

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

الشركة العمانية العالمية ١٠٠3٨
لمحطات الخدمة

ميكانيكي خدمة 
سريعة

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٢٠٠٢ال يوجد
مسقط

جال للخدمات الهندسية١١١36
مساعد كهربائي 

لحام كبالت

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

4٠٠4ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

مدرسة ابن خلدون الخاصة١٠٠99
مشرف مركز مصادر 

التعلم

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

مربية اطفالمدرسة ابن خلدون الخاصة١٠٢4٨
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠٢٠٢ال يوجد
مسقط

يوني موني للصرافة١٠4٠١
متعامل بالقطع 

االجنبي

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠٠١٥١٥ال يوجد
مسقط

الشركة العمانية العالمية ١٠4١٨
لخدمات النفط والطاقة

ميكانيكي تركيب 
معدات صناعية

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة 6٠٠6ال يوجد
مسقط

شركة تاول للخدمات ١١4٨٧
حارسالهندسية

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٨٠٠٨ال يوجد
الوسطى

حارسرؤية للخدمات الطبية١١3٥4
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

حارسشركه برادات مطرح١١4٠١
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

التسنيم للمشاريع ١١١٧٢
حارسالمحدودة

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

٢٠٠٠٢٠ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

حارسلدائن عمان١١49٧
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
الداخلية
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حارسصافي العالمية١١٥١١
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

٢٠٠٢ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

شركة المشروعات البترولية ١١١٧6
- بتروجيت و شركائها

سائق عموم اليات 
الطرق

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

١٠٠٠١٠ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

معهد التدريب الصناعي ١١6٧6
حارس أمنوالطاقة

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

ان يكون حاصل على خبرة عملية من )٢( 
الى )3( سنوات كحارس امن او بمهنة 

ذات عالقة 

حارس أمنمستشفى كيمز عمان١١4٨٢
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
الوسطى

الطاؤوس للخدمات ١١34٨
حارس أمنالصناعيه

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠٠44ال يوجد
مسقط

العنقاء لخدمات حقول ١١٢٧3
النفط و المقاوالت

سائق سيارة 
خصوصي

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

يزن الصحراء١١٥١٢
سائق سيارة 

خصوصي

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

٢٠٠٢ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

طابع عامصيدلية ابن سيناء١١6٧9
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠٢٠٢ال يوجد
مسقط

سويس بورت عمان١١٢٧٥
سائق_ ساحة 

المطار

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٥٠٠٥ال يوجد
مسقط

شركة الخليج للخدمات ١١٠4٠
مضمدالطبية المتكاملة

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠٢٠٢ال يوجد
"ان يكون حاصل مسقط

دون الدبلوم سائق شاحنةافيردا إلدارة النفايات١١634
محافظة ١6٠٠١6ال يوجدالتعليم العام 

مسقط

التسنيم للمشاريع ١١٥69
دون الدبلوم سائق شاحنةالمحدودة

محافظة ١٨٠٠١٨ال يوجدالتعليم العام 
الوسطى
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التقدم لحقول النفط ١١6١4
والتجهيزات الصناعية

سائق عموم 
المركبات

دون الدبلوم 
محافظة ٢٠٠٢ال يوجدالتعليم العام 

مسقط

مركز الرسيل الصحي١١3١٠
سائق عموم 

المركبات
دون الدبلوم 

محافظة ٢٠٠٢ال يوجدالتعليم العام 
الظاهـرة

دون الدبلوم كاتب عالقات عامةافيردا إلدارة النفايات١١639
محافظة ١٠٠١ال يوجدالتعليم العام 

مسقط

التقدم لحقول النفط ١١3٢٨
والتجهيزات الصناعية

مروج تجاري  
مندوب مبيعات

دون الدبلوم 
محافظة ٠٠٢٢ال يوجدالتعليم العام 

مسقط

دون الدبلوم حارسخدمات درع الصحراء١١٥64
محافظة ١٠٠١ال يوجدالتعليم العام 

مسقط

دون الدبلوم حارس أمنافيردا إلدارة النفايات١١6٠9
محافظة ٢٠٠٢ال يوجدالتعليم العام 

مسقط

شركة البحيحي العالمية ١٠96٥
محافظة ٠١٠١ادارة اعمال   جامعيمنسق)توصية(

مسقط

٠١٠١ادارة اعمال   جامعيمنسقاتقان العالمية ش م م١٠6١9
محافظة 
شمال 
الباطنة 

المتحدة للصناعات ١٠٧٢٢
٢٠٠٢قانون / حقوق  جامعيباحث قانونيالمعدنية

محافظة 
شمال 
الباطنة 

١٠٠١تمريض  جامعيممرض عامصحار العالمية المتميزة١٠٧١١
محافظة 
شمال 
الباطنة 

المكنة للهندسةوالخدمات ١٠3٢٧
والتجاره والمقاوالت

مهندس مدني / 
محافظة ٢٠٠٢هندسة مدنية  جامعيابنية

مسقط

ابتهاج مسقط للتجارة ١٠3٢٢
والمقاوالت

مهندس مدني / 
محافظة ٠١٠١هندسة مدنية  جامعيابنية

مسقط
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مركز زيتون لطب األسنان ١٠٢٢٧
مضمدوالتقويم

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠٢٠٢ال يوجد
مسقط

نجوم عبر البحار للتجارة و ١٠٥94
مضمدالمقاوالت

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

٠٠٢٢ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

مشاريع الحلم الذهبي ١١٠44
منسقالرائدة

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
مسقط

البوابات المتقدمة ١٠٢3٨
منسقلالستثمارات

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠٠٢٢ال يوجد
مسقط

منسقشركة بتيل للتجارة١١١٠٧
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
ظفـار

محمود بن خميس بن سليم ١١٠٧٢
منسقالرزيقي للتجارة والمقاوالت

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

١٠٠١ال يوجد
محافظة 

جنوب 
الشرقية

تاج الفلج للتجارة ١٠٧3٧
مدخل بياناتوالمقاوالت

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

١٠٠١ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

مشاريع أبو تركي العوفي ١١٠١٢
مدخل بياناتالبرونزية

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ١١٠٢ال يوجد
جنوب الباطنة 

مشاريع الدار الثمينة ١٠٢46
كاتب حساباتاالهلية

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
مسقط

خازنالمكارم للتموين والخدمات١٠٢١١
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

١٠٠١ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

امين مخزنبهالء الدولية ش م م١٠٠9٨
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط

امين مخزنبهجة الواحة١٠3١3
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
مسقط



فرص عمل رقم )١(

61

امين مخزنصحار ألعمدة األنارة ش م م١١٥3٢
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

١٠٠١ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

كاتب تذاكر سفرجوهرة البحيرة للتجارة ١٠٥٢١
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
جنوب الباطنة 

صرافالليمون للتسوق١٠٧6٢
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

٠٢٠٢ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

صرافميساء الوطنية الحديثة١٠٧٥4
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠١٠١ال يوجد
الظاهـرة

صرافبوابة الخليج الرائدة١٠٧٥3
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ١٠٠١ال يوجد
الظاهـرة

صرافطاقة الدارة الفنادق١٠٢٧3
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

محافظة ٠٠١١ال يوجد
ظفـار

صرافأسواق هدايا صحار١٠6١3
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

٠١٠١ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

صرافمركز التخفيضات الدولي١٠6١٠
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

٠١٠١ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

شركة السفير العربية ١٠٥34
صرافالدولية

دبلوم التعليم 
العام وما 
يعادلها 

٠١٠١ال يوجد
محافظة 
شمال 
الباطنة 

صرافمركز الشاهين للتخفيضات١٠٨٨9
دبلوم التعليم 

العام وما 
يعادلها 

٠4٠4ال يوجد
محافظة 

جنوب 
الشرقية

المتحدة للصناعات ١٠٧٢٧
دبلوم فوق منسقالمعدنية

٠٢٠٢ادارة اعمال الثانوي
محافظة 
شمال 
الباطنة 

دبلوم فوق منسقالبيت االنيق العمال الديكور١١٠٨٧
محافظة ٠١٠١ادارة اعمال الثانوي

مسقط
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النسيم االبيض للتجارة ١٠94٥
دبلوم فوق مدخل بياناتوالمقاوالت

محافظة ١٢٠3ادارة اعمال الثانوي
مسقط

مناهل الشرق االوسط ١٠٢49
دبلوم فوق كاتب حساباتللتجارة والمقاوالت

الثانوي
محاسبة / 

محافظة ٠٠١١مالية
مسقط

دبلوم فوق ممرض عامابناء فريش المتحدة١٠69٠
٠٠١١تمريضالثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة 

نجوم عبر البحار للتجارة و ١٠٥9٢
دبلوم فوق ممرض عامالمقاوالت

٠١٠١تمريضالثانوي
محافظة 
شمال 
الباطنة 

ابراهيم للمشاريع ١٠33٥
دبلوم فوق امين مخزنالهندسيه والخدمات

محافظة ١٠٠١ادارة اعمال الثانوي
الداخلية

المكنة للهندسة و الخدمات ١٠3٢9
والتجاره والمقاوالت

كهربائي تمديدات 
كهربائية / عام

دبلوم فوق 
محافظة ٢٠٠٢كهرباءالثانوي

مسقط

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

)jobs.nce.gov.om(
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كمــا يســر المركــز الوطنــي للتشــغيل أن يقــدم مــع اإلعــالن عــدداً مــن الخدمــات التــي تهــم 

الباحــث عــن عمــل:

جدول الخدمات للتقدم لفرص العمل عبر الرسائل النصية القصيرة

الخدمةالرقموصف الخدمةت

رقم الفرصة # الرقم المدني ٨٠٠٥٧AJطلب التقدم لفرص العمل ١

رقم الفرصة # الرقم المدني ٨٠٠٥٧XJإللغاء الطلب٢

الرقم المدني ٨٠٠٥٧LJلالستفسار عن فرص العمل التي تتناسب مع الرقم المدني للمتقدم٣

الرقم المدني ٨٠٠٥٧QJلالستفسار عن الفرص 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 الرقم )٨٠٠٥٧( )P مســافة 

الرقــم المدنــي فــي حالــة التأكــد مــن بياناتــه الشــخصية( ورمــز )E مســافة الرقــم المدنــي وذلــك 

للتأكــد مــن مؤهالته(.

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق 

التقدم لفرص العمل

رمز الفرصة

من اليسار إلى اليمينمن اليسار إلى اليمين

الرقم المدنيالرقم المدني
مسافة

لالستفسار عن البيانات األساسية 

للمسجل

#**************** ****JA P 


