
وزارة الدفــــــــاع 

اجلي�ش ال�ُسلطاين الُعماين
اإعالن ال�شباط املر�شحني لعام 2020م

أن  العاملة  القوى  لسجل  العامة  الهيئة  مع  بالتنسيق  الُعماني  الُسلطاني  الجيش  يسر 
ُيعلن عن فتح باب التجنيد للمواطنين الكرام كضباط مرشحين حسب الشروط والشهادات 

العلمية وهي على النحو التالي:
حملة شهادات )الدبلوم األكاديمي ما بعد دبلوم التعليم العام( بكافة التخصصات،   .1
فمن يجد في نفسه الرغبة مع استيفاء الشروط المحددة فعليه أن يتقدم بطلبه عن طريق 

إرسال الرسالة النصية القصيرة على النحو التالي:

)AJ8188# الرقم المدني (

 وترسل إلى الرقم )80057(، على أن يكون مستوفيًا للشروط اآلتية:
أ.  أن يكون حاصاًل على شهادة الدبلوم ما بعد دبلوم التعليم العام بتقدير ال يقل عن )جيد( 

من مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة أو خارجها والمعترف بها والمصادق عليها 

من قبل وزارة التعليم العالي.

ب.  أن يكون العمر بين 18 - 23 سنة من مواليد 01 يناير 1997م وان اليتعدى عمر المتقدم عن 

)23( سنة بتاريخ 01 يناير 2020م .

2.  دبلوم التعليم العام )الثاني عشر( التقدم عبر موقع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة 

الدرجات(  الدراسية)كشف  الشهادة  من  نسخة  بطلبه  مرفق   ،)ADVERT.PAMR.GOV.OM(

والبطاقة الشخصية وجواز سفر األبويين  على أن يكون مستوفيًا للشروط اآلتية:

أ.  أن يكون قد إستوفى متطلبات شهادة دبلوم التعليم العام بنسة ال تقل عن 70%  وتعطى 

األولوية ألصحاب النسب األعلى.

أن يكون العمر بين 18 - 21 سنة من مواليد 01 يناير 1999م وان اليتعدى عمر المتقدم عن )21(  ب. 

سنة بتاريخ 01 يناير 2020م .

يبدأ قبول الطلبات لكافة الراغبين في التقدم كضباط مرشحين حسب ما أشير إليه أعاله إبتداًء 

من يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2019م وحتى نهاية يوم السبت الموافق 20 يوليو 2019م

الشروط العامة لإللتحاق:

أن يكون المتقدم ُعمانيًا باألصل )ذكور فقط(.  .1

عمليات  بدون   )6/6( لديه  اإلبصار  مستوى  يكون  وأن  المقررة  الطبية  الفحوصات  يجتاز  2.  أن 

تصحيح النظر، أو النظارة أو العدسات الطبية الالصقة.

أن يكون معدل الطول من 165سم إلى 188 سم.  .3

أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة.  .4

أن يحضر ويجتاز بنجاح الفحوصات واإلختبارات المقررة والمقابلة الشخصية.  .5

أن يجتاز فحص اللياقة البدنية لمسافة 3200متر.  .6

أن يكون من ذوي الوزن المثالي الطول /الوزن حيث ال يتجاوز معدل الكتلة )25(.  .7

ال يعمل بوحدات الجهاز اإلداري للدولة )مدنية ، عسكرية ، أمنية (.  .8

أن ال يكون إستقال/طـرد من الخدمة من إحدى المؤسسات العسكرية أو األمنية.  09

تكون األولوية لمن هم باحثين عن عمل.  .10

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

من اليسار إلى اليمين


