�إعالن عن وظائف �شاغرة رقم «2019/1م»
السلطاني بالتنسيق مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة عن رغبته في قبول طلبات التوظيف
يسر ديوان البالط ُّ
لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بوحدات ديوان البالط السلطاني بكل من [مسقط و صاللة] ،وذلك وفق الشروط الخاصة
بكل وظيفـــــــــــة على النحــــــــو المبين أدناه ،وسيتم استقبــــــــال الطلبـــــــــــات من يوم األحد الموافق  17مارس2019م
وحتى يوم السبت الموافق 30مارس2019م ،فعلى من يجد في نفسه الرغبة لشغل إحدى الوظائف ومستوفيًا للشروط
التقدم عبر إرسال الرسالة النصية القصيرة التالية:
المحددة
ّ
( رقم الفرصة  #الرقم المدني )AJ
وترسل على الرقم ()80057
رقم الفر�صة

الوظيفة

الدرجة

طبيب
6060

ا�ست�شـــــــــــــاري
(�أنف و�أذن
وحنجرة)

الثانية

(ذكر �أو �أنثى)

�أو ً
ال  :م�ســــــــــــــــــــــــــــقط :
�شروط �شغل الوظيفــــــــــــــة
�أوالً  :بكالوريو�س الطب واجلرحة � +شهادة �إكمال فرتة االمتياز  ،بالإ�ضافة �إلى �شهادة االخت�صا�ص من املجل�س العماين
لالخت�صا�صات الطبية �أو �شهادة البورد التخ�ص�صي يف التخ�ص�صات الطبية  .بالإ�ضافة �إلى زمالة يف التخ�ص�ص ال تقل فرتة
التدريب فيها عن (�سنتني) � +سنة خربة يف التخ�ص�ص بعد الزمالة � .أو زمالة يف التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فيها
عن (�سنة) � )3( +سنوات خربة يف التخ�ص�ص بعد الزمالة� ،أو (� )7سنوات خربة يف التخ�ص�ص بعد �شهادة االخت�صا�ص
�أو �شهادة االخت�صا�ص من املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية �أو �شهادة البورد التخ�ص�صي مثل البورد الأمريكي �أو
ما يعادلها يف التخ�ص�صات الطبية  .بالإ�ضافة �إلى زمالة يف التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فيها عن (�سنتني) � +سنة
خربة بعد الزمالة � .أو زمالة يف التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فيها عن (�سنة) � )3( +سنوات خربة يف التخ�ص�ص
بعد الزمالة �أو (� )6سنوات خربة يف التخ�ص�ص بعد �شهادة االخت�صا�ص �أو �شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين
لالخت�صا�صات الطبية يف التخ�ص�صات الطبية �أو مايعادلها � +شهادة الع�ضوية مثل (� )MRCPأو البورد العربي �أو ما
يعادلهما بالإ�ضافة �إلى زمالة يف التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فيها عن (�سنتني) �( +سنتني) خربة يف التخ�ص�ص
� .أو زمالة يف التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فيها عن (�سنة) � )4( +سنوات خربة يف التخ�ص�ص �أو (� )10سنوات
خربة يف التخ�ص�ص بعد �آخر م�ؤهل (�إكمال التدريب �أو الع�ضوية/البورد) �أو �شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين
لالخت�صا�صات الطبية يف التخ�ص�صات الطبية � +شهادة الع�ضوية مثل (� )MRCOG &MRCSأو البورد العربي
�أو ما يعادلهما بالإ�ضافة �إلى زمالة يف التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فيها عن (�سنتني) � +سنة خربة بعد الزمالة �أو
زمالة يف التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فيها عن �سنة � )3( +سنوات خربة يف التخ�ص�ص بعد الزمالة �أو (� )7سنوات
خربة يف التخ�ص�ص بعد �آخر م�ؤهل (�إكمال التدريب �أو الع�ضوية/البورد) �أو �شهادة البورد التخ�ص�صي الذي ال تقل فرتة
التدريب فيها عن (�سنتني) مثل �شهادة البورد الأمريكي �أو ما يعادلها بالإ�ضافة �إلى زمالة يف التخ�ص�ص ال تقل فرتة
التدريب فيها عن (�سنتني) � )6( +سنوات خربة بعد الزمالة � .أو زمالة يف التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فيها عن
�سنة � )9( +سنوات خربة يف التخ�ص�ص بعد الزمالة �أو (� )12سنة خربة يف التخ�ص�ص بعد البورد �أو �شهادة الع�ضوية مثل
(� )MRCPأو مايعادلها بالإ�ضافة �إلى زمالة يف التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فيها عن (�سنتني) � )6( +سنوات
خربة يف التخ�ص�ص بعد الزمالة �أو زمالة يف التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فيها عن �سنة � )8( +سنوات خربة بعد
الزمالة �أو (� )12سنة خربة يف التخ�ص�ص بعد الع�ضوية �أو (� )15سنة خربة �إجمالية يف التخ�ص�ص منها (� )12سنة يف
التخ�ص�ص ذاته �أو �شهادة املاج�ستري يف التخ�ص�ص الإكلينيكي مثل ( )M.D&M.Sمن الهند �أو مايعادلها والتي
ال تقل فرتة التدريب فيها عن (� )3سنوات � )12( +سنة خربة يف التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل �أو زمالة يف التخ�ص�ص ال
تقل فرتة التدريب فيها عن (�سنتني) � )6( +سنوات خربة يف التخ�ص�ص بعد الزمالة � .أو زمالة يف التخ�ص�ص ال تقل
فرتة التدريب فيها عن �سنة � )8( +سنوات خربة بعد الزمالة �أو (� )12سنة خربة يف التخ�ص�ص بعد الع�ضوية �أو ()15
�سنة خربة �إجمالية يف التخ�ص�ص منها (� )12سنة يف التخ�ص�ص ذاته � .أو �شهادة املاج�ستري ( )MScدبلوم عال يف
التخ�ص�ص �أو مايعادلهما والذي ال تقل فرتة الدرا�سة/التدريب فيه عن �سنة بالإ�ضافة �إلى (� )15سنة خربة يف التخ�ص�ص
بعد امل�ؤهل �أو (� )18سنة خربة �إجمالية منها (� )15سنة يف التخ�ص�ص ذاته �أو دكتوراه يف التخ�ص�صات غري ال�سريرية
�أو ما يعادلها � )9( +سنوات خربة يف التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل .

تابع �أو ً
ال  :م�ســــــــــــــــــــــــــــقط :
رقم الفر�صة
6069

6070

الوظيفة
م�ساعد �صحي
(ذكر �أو �أنثى)

الدرجة
3/6

م�ساعد حما�سب
(ذكر �أو �أنثى)

احلادية
ع�شـــــرة

6061

(�أنف و�أذن
وحنجرة)
(ذكر �أو �أنثى)

6062

طبيب اخت�صا�صي
(�أ�شعة)
(ذكر �أو �أنثى)

6063

6064

6065

6066

فني �أ�شعة
(�أنثى)
فني (�أ) خمتربات
طبية
(ذكر �أو �أنثى)
فني عالج طبيعي
(ذكر �أو �أنثى)
فني (�أ) تخطيط
قلب
(�أنثى)

6067

6068

حتدد الحقاً
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حتدد الحقاً

(.)Laravel,Codeigniter/PHP,ASP.NET,JSP
6071

-برجمة املواقع الإلكرتونية با�ستخدام �أطر الويب املختلفة مثل :

مطوّر مواقع
�إلكرتونية
العا�شرة
(ذكر �أو �أنثى)

(ذكر �أو �أنثى)

(. )Dreamweaver/NetBeans/Visual Studio
�إجادة اللغة العربية والإجنليزية حتدثاً وكتاب ًة .ماج�ستري يف املحا�سبة �أو �إدارة الأعمال  +خربة (� )7سنوات بعد امل�ؤهل � .أو بكالوريو�س يف املحا�سبة �أو �إدارةالأعمال  +خربة (� )10سنوات بعد امل�ؤهل .
�أخ�صائي ا�ستثمار
حتدد الحقاً

حتدد الحقا

�إجادة اللغتني العربية واالجنليزية حتدثاً وكتاب ًة .�-إجادة ا�ستخدام احلا�سب الآيل (املايكرو�سوفت والأك�سل والأنظمة املالية) .

(ذكر)

لدية اخلربة يف اال�ستثمار بالأ�سواق املالية .املاج�ستري يف �إدارة الأعمال �أو الإدارة املالية �أو التمويل الدويل �أو يف �أي جمال ذات �صلة  +خربة عمليةال تقل عن (� )9سنوات بعد امل�ؤهل يف جمال التخ�ص�ص .
يف�ضل �أن يكون لديه (� )15سنة خربة يف جمال القطاعات اال�ستثمارية املختلفة .يف�ضل من ميتلك �شهادات تخ�ص�صية يف جمال اال�ستثمار مثل حملل مايل معتمد (� )CFAأو (. )CIAميتلك اخلربة العملية يف املجاالت الآتية :حتليل الدورة االقت�صادية ودورة الأعمال التجارية .-ر�سم خطط اال�ستثمار وعر�ضها وتنفيذها  ،وتقييم امل�شاريع يف خمتلف القطاعات اال�ستثمارية.

6073
مدير �إدارة
اال�ستثمار

حتدد الحقاً

القدرة على ر�صد وقيا�س املخاطر ملختلف فئات الأ�صول اال�ستثمارية واقرتاح البدائل لتوزيع وتنويعاال�ستثمارات .
كيفية احل�صول على الفر�ص اال�ستثمارية وحتليلها وتقييمها واختيار املنا�سب منها .�إجادة ا�ستخدام �أنظمة احلا�سب الآيل (حزمة مايكرو�سوفت �أوف�س) والربامج اال�ستثمارية الأخرى مثل(بلوومربج/رويرتز).

(ذكر)

�إجادة اللغة الإجنليزية �إجادة تامة حتدثاً وكتاب ًة .وميكن التعيني بنظام املكاف�أة �إذا كان املتقدم من فئة املتقاعدين العمانيني .دكتوراه يف وقاية النباتات بخربة عملية ال تقل عن � 6سنوات � ،أو املاج�ستري يف وقاية النباتات بخربة عمليةال تقل عن � 9سنوات � ،أو البكالوريو�س يف نف�س التخ�ص�ص بخربة عملية ال تقل عن � 12سنة .

-دبلوم �أو بكالوريو�س يف التخ�ص�ص .

لدية اخلربة الكافية يف �إدارة وت�شغيل خمتربات وقاية النباتات .-الإملام بكافة �أنواع التحاليل واملواد املخربية الزراعية وعمليات جمع العينات وفح�صها خمتربياً .

-بكالوريو�س الطب واجلراحة .

ممر�ض عام
(ذكر �أو �أنثى)

6072

-خربة يف التحليل املايل ودرا�سة امل�شاريع ملدة ال تقل عن (� )7سنوات .

-اجتياز اختبار الربومرتك.

�-أن يكون قد اجتاز اختبار الربومرتك .

القدرة على حتليل وت�صميم و�إن�شاء قواعد البيانات :-القدرة على التعامل مع خمتلف بيئات الربجمة مثل

اجتياز اختبار الربومرتك .بكالوريو�س يف التخ�ص�ص �أو دبلوم يف التخ�ص�ص ال تقل مدته عن �سنتني  +دبلوم �شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9�أ�شهر �أو ما يعادلها �أو دبلوم يف التخ�ص�ص ال تقل مدته عن �سنتني � )3( +سنوات خربة.

اجتياز اختبار الربومرتك .-دبلوم �أو بكالوريو�س يف التمري�ض .

(. )NET,MVC HMVC.
(. )Oracle MS-SQL-MYSQL
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التا�سعة

لديه القدرة على التعامل مع قواعد وبيانات احلا�سب الآيل .ً
-بكالوريو�س يف علوم احلا�سب الآيل مبعدل ال يقل عن (جيد جدا) .

-برجمة املواقع الإلكرتونية با�ستخدام:

-بكالوريو�س العلوم ال�صحية .

طبيب عام

-يجيد اللغة الإجنليزية حتدثاً وقراء ًة وكتاب ًة .

()CSS3,Bootstrap,JavaScript,JQuery,HTML5

-خربة يف �أ�شعة الرنني املغناطي�سي و�أ�شعة الثدي .

�-أن يكون قد �أكمل فرتة االمتياز .

�أن يكون لديه دورة تدريبية ال تقل مدتها عن ثالثة �أ�شهر .-دبلوم اكادميي يف املحا�سبة/املالية  +خربة (� )3سنوات يف جمال املحا�سبة بعد امل�ؤهل .

-تطويـر واجهات املواقع الإلكرتونية با�ستخدام:

ثالثا :اجتياز مقابلة التقييم ال�شخ�صية .

طبيب اخت�صا�صي

-دبلوم التعليم العام .

-يف�ضل من لديه خربة عمـل معتمدة ال تقل عن �سنتني يف جمال وتطوير املواقع الإلكرتونية .

ثانياً  :تقدمي عدد ( )3-1ورقة علمية من�شورة على �أن تكون واحدة منها نتيجة بحث علمي على الأقل يف �أثناء �شغله
وظيفة طبيب اخت�صا�صي �أول و�أن تكون من�شورة حملياً �أو دولياً باملجالت الطبية املحكمة .

بكالوريو�س الطب واجلرحة � +شهادة �إكمال فرتة االمتياز  ،بالإ�ضافة �إلى � -1شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين
لالخت�صا�صات الطبية �أو مايعادلها � -2أو �شهادة البورد التخ�ص�صي الذي ال تقل فرتة التدريب فيها عن (�سنتني) مثل
�شهادة البورد الأمريكي �أو مايعادلها � -3أو �شهادة الع�ضوية مثل (� )MRCPأو ما يعادلها � )3( +سنوات خربة
�إجمالية يف التخ�ص�ص ذاته � -4أو �شهادة املاج�ستري يف التخ�ص�ص الإكلينيكي مثل (M.Sو )M.Dمن الهند �أو
مايعادلها  ،والتي ال تقل فرتة التدريب فيها عن (� )3سنوات � -5أو �شهادة املاج�ستري ( )MScدبلوم عال يف
ال�ساد�سة التخ�ص�ص �أو ما يعادلهما والذي ال تقل فرتة الدرا�سة /التدريب فيه عن �سنة بالإ�ضافة �إلى (� )3سنوات خربة يف
التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل � .أو (� )6سنوات خربة يف التخ�ص�ص �إجمالية بعد االمتياز منا (� )3سنوات يف التخ�ص�ص ذاته.
بكالوريو�س الطب واجلرحة � +شهادة �إكمال فرتة االمتياز  ،بالإ�ضافة �إلى � -1شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين
لالخت�صا�صات الطبية �أو مايعادلها � -2أو �شهادة البورد التخ�ص�صي الذي ال تقل فرتة التدريب فيها عن (�سنتني) مثل
�شهادة البورد الأمريكي �أو مايعادلها � -3أو �شهادة الع�ضوية مثل (� )MRCPأو ما يعادلها � )3( +سنوات خربة
�إجمالية يف التخ�ص�ص ذاته � -4أو �شهادة املاج�ستري يف التخ�ص�ص الإكلينيكي مثل (M.Sو )M.Dمن الهند �أو ما
ال�ساد�سة يعادلها  ،والتي ال تقل فرتة التدريب فيها عن (� )3سنوات � -5أو �شهادة املاج�ستري ( )MScدبلوم عال يف التخ�ص�ص
�أو ما يعادلهما والذي ال تقل فرتة الدرا�سة /التدريب فيه عن �سنة بالإ�ضافة �إلى (� )3سنوات خربة يف التخ�ص�ص بعد
امل�ؤهل � .أو (� )6سنوات خربة يف التخ�ص�ص �إجمالية بعد االمتياز منا (� )3سنوات يف التخ�ص�ص ذاته.
-دبلوم يف التخ�ص�ص الت�صوير الإ�شعاعي ال تقل مدته عن �سنتني .

�شروط �شغل الوظيفــــــــــــــة

6074

-لديه اخلربة الكافية يف �إدارة املخاطر الزراعية املتعلقة بالآفات وخا�صة �آفات النخيل .

خبـــــــــري وقاية
نبات
حتدد الحقاً
(ذكر)

القدرة على �إدارة وت�شكيل الفرق الالزمة لوقاية النباتات وتدريبهم ..لديه اخلربة الكافية يف اعداد ومتابعة وتنفيذ برامج وقاية ومكافحة �آفات النخيل واعداد البحوث والدرا�ساتوامل�شاريع ذات امل�ستوى العايل يف جمال االخت�صا�ص � -إجادة اللغة العربية واالجنليزية حتدثاً وكتاب ًة .
�إجادة ا�ستخدام احلا�سب الآيل  -لديه رخ�صة قيادة �سارية املفعول .-للعمانيني وغري العمانيني  ،وتعطى الأولوية للعمانيني.

�إعالن عن وظائف �شاغرة رقم «2019/1م»
تابع �أو ً
ال  :م�ســــــــــــــــــــــــــــقط :
رقم الفر�صة

الوظيفة

6075

�أمني مكتبة

�شروط �شغل الوظيفــــــــــــــة

الدرجة

بكالوريو�س يف درا�سات املكتبات واملعلومات (حديث التخرج) �أو (� )3سنوات كحد �أدنى بعد الدبلوم اجلامعي يفذات التخ�ص�ص .
املعرفة التامة باللغة الإجنليزية (كتابة وحتدثاً) .-املعرفة با�ستخدام احلا�سب الآيل ونظم تقنية املعلومات.

(ذكر �أو �أنثى)
العا�شرة

العمل بنظام املناوبة (ال�صباحية وامل�سائية) .-بكالوريو�س الرتبية تخ�ص�ص اللغة العربية  ،والأف�ضلية حلملة ال�شهادات العليا .

6076
مُدر�س لغة عربية

حتدد الحقاً

يف�ضل من لديه خربة يف تدري�س اللغة العربية للناطقني بغريها �أو م�ؤهالت علمية �أو دورات تدريبية يف التخ�ص�ص.-الأولوية لأبناء حمافظة الداخلية .

(ذكر �أو �أنثى)
رقم الفر�صة

الوظيفة
طبيب اخت�صا�صي

6077

(�أمرا�ض قلب)
(ذكر �أو �أنثى)
فني تعقيــــــــــــم

6078

(ذكر �أو �أنثى)
فني (ب) �أ�سنان

6079

(ذكر �أو �أنثى)

ثاني ًا � :صاللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
�شروط �شغل الوظيفــــــــــــــة
الدرجة
بكالوريو�س الطب واجلرحة � +شهادة �إكمال فرتة االمتياز  ،بالإ�ضافة �إلى � -1شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين
لالخت�صا�صات الطبية �أو مايعادلها � -2أو �شهادة البورد التخ�ص�صي الذي ال تقل فرتة التدريب فيها عن (�سنتني) مثل
�شهادة البورد الأمريكي �أو مايعادلها � -3أو �شهادة الع�ضوية مثل (� )MRCPأو ما يعادلها � )3( +سنوات خربة
ال�ساد�سة �إجمالية يف التخ�ص�ص ذاته � -4أو �شهادة املاج�ستري يف التخ�ص�ص الإكلينيكي مثل ( )M.S&M.Dمن الهند
�أو مايعادلها  ،والتي ال تقل فرتة التدريب فيها عن (� )3سنوات � -5أو �شهادة املاج�ستري ( )MScدبلوم عال يف
التخ�ص�ص �أو ما يعادلهما والذي ال تقل فرتة الدرا�سة /التدريب فيه عن �سنة بالإ�ضافة �إلى (� )3سنوات خربة يف
التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل � .أو (� )6سنوات خربة يف التخ�ص�ص �إجمالية بعد االمتياز منا (� )3سنوات يف التخ�ص�ص ذاته.
4/11

دبلوم التعليم العام � +شهادة يف التخ�ص�ص ال تقل مدتها عن �سنة .ير�سل الطلب عرب الربيد الإلكرتوين (. )jobs.dms.d@gmail.com-دبلوم اكادميي �صحة �أ�سنان ال تقل مدته عن �سنتني .

4/10

-اجتياز اختبار الربومرتك .

تابع ثاني ًا � :صاللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
�شروط �شغل الوظيفــــــــــــــة
الدرجة
الوظيفة
رقم الفر�صة
بكالوريو�س طب وجراحة الفم والأ�سنان �أو ما يعادلها بالإ�ضافة �إلى � -1شهادة االخت�صا�ص من املجل�س العماينلالخت�صا�صات الطبية �أو ما يعادلها بالإ�ضافة �إلى زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة �أو (� )3سنوات
خربة بعد �شهادة االخت�صا�ص �أو � -2شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية �أو ما يعادلها +
(� )7سنوات خربة � -3أو �شهادة ( )DCLinDentوالتي ال تقل فرتة التدريب فيها عن (� )3سنوات بالإ�ضافة
�إلى زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة � )3( +سنوات خربة بعد الزمالة �.أو �شهادة � FDSأو
طبيب اخت�صا�صي
� )3( + )Special Stream( FRACDSسنوات خربة بعد الزمالة � .أو (� )6سنوات خربة بعد امل�ؤهل
(ا)
� -4أو �شهادة الع�ضوية التخ�ص�صية  /الزمالة
MRACDS (Special Stream) FFD,MOrth,MPaed,MRD,MGDS,FFGD
طب ا�سنان
P,MOMS,MOS
6080
بالإ�ضافة �إلى زمالة تخ�ص�صيـــــــــــــــة ال تقل مدة التدريب فيهـــــــــا عن �سنة � )3( +سنوات خربة بعد الزمالة
(تركيبات ا�سنان) الرابعة
�أو �شهــــــــادة � FDSأو � )3( + )Special Stream( FRACDSسنوات خربة بعد الزمالة � .أو ()6
�سنوات خربة بعد الع�ضوية/الزمالة � -5أو �شهادة املاج�ستري الإكلينيكية ( �MCLin Dentأو � )MDSأو
(ذكر �أو �أنثى)
ما يعادلها والتي ال تقل فرتة التدريب فيها عن (�سنتني) � )9( +سنوات خربة بعد املاج�ستري � -6 .أو الزمالة
امللكية الأولية
(Special Stream) MJDF,MRACDS (Special Stream),FRACDS(MFD/
/MFDS/MFGDP
� )9( +سنوات خربة � -7أو �شهادة املاج�ستري الإكلينيكية (� )MScأو دبلوم عال يف التخ�ص�ص �أو ما يعادلهما
والذي ال تقل فرتة الدرا�سة/التدريب فيه عن �سنة � )14( +سنة خربة �إجمالية منها (� )9سنوات بعد املاج�ستري ,
دبلوم �أكادميي يف جمال �إدارة �سياحة و�ضيافة�/إر�شاد �سياحي .م�ساعـــــــــــد
يجيد اللغة الإجنليزية حتدثاً وقراء ًة وكتاب ًة .�إداري
الثانية ع�شرة -لديه القدرة على التعامل مع قواعد وبيانات احلا�سب الآيل .
6081
يف�ضل من لديه خربة لأكرث من (عامني) يف جمال الإر�شاد ال�سياحي وتنظيم املعار�ض .عالقات ثقافية
يف�ضل من يجيد �أكرث من لغة �أجنبية.(ذكر �أو �أنثى)
العمل بنظام املناوبات وخالل الإجازات الر�سمية والأ�سبوعية (مبتنزه البليد الأثري) .دبلوم �أكادميي يف جمال �إدارة �سياحة و�ضيافة�/إر�شاد �سياحي .يجيد اللغة الإجنليزية حتدثاً وقراء ًة وكتاب ًة .م�ساعـــــــــــد
لديه القدرة على التعامل مع قواعد وبيانات احلا�سب الآيل .�إداري
يف�ضل من لديه خربة لأكرث من (عامني) يف جمال الإر�شاد ال�سياحي وتنظيم املعار�ض .6082
عالقات ثقافية الثانية ع�شرة -يف�ضل من يجيد �أكرث من لغة �أجنبية.
العمل بنظام املناوبات وخالل الإجازات الر�سمية والأ�سبوعية (مبتنزه �سمهرم الأثري) .يف�ضل من �سكان والية طاقة �أو مرباط .(ذكر �أو �أنثى)
م�ساعد مراجع م�ص
دبلوم �أكادميي يف جمال املحا�سبة �أو الدرا�سات املالية.روفـــــــــــــــــــــ
الإملام باللغة الإجنليزية.6083
ــــــات
الثانية ع�شرة -الإملام باحلا�سب الآيل.
(ذكر )

الشروط العامة :
1234567891011-

للعمانيين.
1أن يكون المتقدم ُعماني الجنسية لجميع الوظائف ،ماعدا الوظائف الطبية فقط بمسقط وصاللة ،وتعطى األولوية ُ
للعمانيين.
2أن يكون مقيدًا بالهيئة العامة لسجل القوى العاملة بالنسبة ُ
العمـــــــانيين يتم تقديم الطلبات للوظـــــــــــــائف الطبية بمسقط وصاللة عبر البريد اإللكتروني [jobs.
3بالنسبة لغــــــــــير ُ
.]dms.d@gmail.com
التقدم ألكثر من وظيفة.
4ال يحق للشخص
ّ
5أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ،وأن ال يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة
رد إليه اعتباره.
مالم يكن قد ّ
6سيتم إجراء اختبارات تحريرية ومقابالت شخصية للمستوفين للشروط المذكورة ،ماعدا الوظائف الهيكلية والتخصصية
يكتفى بإجراء المقابلة الشخصية فقط.
7سوف يتم إبالغ من انطبقت عليه الشروط الحضور إلجراء االختبارات والمقابالت الشخصية عبر الرسائل النصية القصيرة ()SMS
.
المتقدم ألي شرط من شروط شغل الوظيفة ،سيتم إلغاء طلبه مباشر ًة في أي مرحلة من مراحل
8في حالة عدم استيفاء
ّ
التقديم .
9الوظائف (ثانيًا) األولوية ألبناء محافظة ظفار.
1سوف يتم اختيار العدد المطلوب وفقًا ألقدمية المؤهل الدراسي ،ثم أقدمية القيد في الهيئة العامة لسجل القوى العاملة،
مضافًا في هذا العدد من يتساوى بالعمر.
يقدم قبل أو بعد انقضاء فترة اإلعالن .
1لن يعتد بأي طلب ّ

المرفقـــــــــــــــــــــــات :

12345-

1السيرة الذاتية.
2نسخة من المؤهالت العلمية.
3نسخة من شهادة الخبرة .
4شهادة اختبار البرومترك (في حال اشتراط ذلك) على أن ال يتجاوز سنة من تاريخ الحصول عليه .
5صورة شخصية حديثة مع نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز ال
جدول اخلدمات للتقدم للوظائف ال�شاغرة عرب الر�سائل الن�صية الق�صرية
الرقم

اخلدمة

و�صف اخلدمة

ت
 1طلب التقدم على الوظيفة

80057

رقم الفر�صة  #الرقم املدين AJ

 2لإلغاء الطلب

80057

رقم الفر�صة  #الرقم املدين XJ

 3لال�ستف�سار عن الوظائف التي تتنا�سب مع الرقم املدين للمتقدم

80057

الرقم املدين LJ

 4لال�ستف�سار عن �أعداد املتقدمني لكل الوظائف التي تنا�سب الرقم املدين

80057

الرقم املدين NJ

 5لال�ستف�سار عن الوظيفة املتقدم لها الباحث عن عمل

80057

الرقم املدين QJ

 6لال�ستف�سار عن البيانات الأ�سا�سية

80057

الرقم املدين P

 7لال�ستف�سار عن البيانات اخلا�صة بامل�ؤهل التعليمي والتخ�ص�ص

80057

الرقم املدين E

مثال توضيحي  :اجراء الخطوات التالية ارسال رسالة نصية على رقم ()80057
( Pمسافة الرقم المدني في حالة التأكد من بياناته الشخصية) ورمز (E
مسافة الرقم المدني وذلك للتأكد من مؤهالته)

طلب التقدم على الوظيفة
رمز
الفر�صة

***

الرقم
املدين

#

******

من الي�سار �إلى اليمني

AJ

لال�ستف�سار عن البيانات الأ�سا�سية للم�سجل
الرقم
املدين

م�سافة
من الي�سار �إلى اليمني

لمزيد من االستفسار يرجى االتصال بمركز اتصاالت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة على رقم ()80077575

واهلل تعالى ويل التوفيق ،،،،

P

