
إعالن رقم ) 2021/2 (

وظائف شاغرة
بديوان البالط الُسلطاني

        تعلــن وزارة العمــل عــن توفــر عــدد مــن الوظائــف بديــوان البــالط 
البكالوريــوس،  )الماجســتير،  التعليمــي  بالمســتوى  الُســلطاني 
بــكل  الدبلــوم الجامعــي(، وذلــك وفـــــق الشــــــروط الخاصــــــة 
وظيفـــــــــــــة علــى النحــــــــــو المبيــن أدنــاه، وســيتم استقبــــــــــال 
الطلبـــــــــــــات ابتــداًء مــن يوم األحد الموافــق 24 يناير 2021م وحتى 
يــوم الســبت الموافــق 6 فبرايــر 2021م، فعلــى مــن يجــد فــي نفســه 
الرغبــة لشــغل إحــدى الوظائــف ومســتوفيًا للشــروط المحــددة 

التقــّدم عبــر إرســال الرســالة النصيــة القصيــرة التاليــة:

)AT رقم الفرصة # الرقم المدني (
  وترسل على الرقم )80057(

 



أواًل: جدول الوظائف:
   أ. مــــــسقـــــــط:

شروط شغل الوظيفةالوظيفةرقم الفرصة

17316
 مطور  تطبيقات

ذكية

)ذكر أو أنثى(

بكالوريــوس فــي هندســة البرمجيــات  أو تقنيــة نظــم المعلومــات  	
أو علــوم الحاســب اآللــي بمعــدل ال يقــل عــن )جيــد( .

يفضــل مــن لديــه خبــرة عمــل معتمــدة ال تقــل عــن ســنتين فــي  	
مجــال تطويــر البرمجيــات الذكيــة بمــا فيهــا المواقــع اإللكترونيــة 

وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة.
الهواتــف  	 تطبيقــات  وتطويــر  وبرمجــة  تصميــم  علــى  القــدرة 

  Swift الذكيــة باســتخدام لغــات برمجيــة حديثــة، بمــا فيهــا لغــة
و جافــا آندرويــد.

ــتخدام  	 ــة باس ــع اإللكتروني ــر المواق ــم وتطوي ــى تصمي ــدرة عل الق
لغــات برمجيــة حديثــة، بمــا فيهــا اللغــات البرمجيــة التاليــة:
»PHP, .NET, JavaScript, CSS3, Bootstrap, HTML5«    

القــدرة علــى تحليــل وإنشــاء وتصميــم قواعــد البيانــات المختلفــة  	
»MySQL, Oracle, MS-SQL«  مثــل

	 . web services :القدرة على برمجة خدمات الويب التكاملية
إجادة اللغة اإلنجليزية تحدثا وكتابة. 	

17317
 مهندس
معماري

)ذكر(

بكالوريوس الهندسة المعمارية. 	
إجادة اللغة اإلنجليزية. 	

17318
 أمــــــــــــــــين

مكتبـــــــــــــــة

)ذكر أو أنثى(

بكالوريوس تخصص دراسات المكتبات والمعلومات . 	
المعرفة التامة باللغة اإلنجليزية. 	
المعرفة بالحاسب اآللي. 	
العمل بنظام المناوبة. 	

17319
 معلـــــــــــــــم

تاريــــــــــخ

)ذكر(

بكالوريوس تربية في التخصص. 	
بكالوريوس في التخصص + تأهيل تربوي. 	
لمركــز  	 التابعــة  مــدارس  أو  معاهــد  أي  فــي  العمــل  يقبــل  أن 

والعلــوم. للثقافــة  العالــي  قابــوس  الســلطان 



17320
طبيب عام )أ(

)ذكر أو أنثى(

بكالوريوس الطب والجراحة . 	
شهادة إكمال فترة االمتياز . 	
سنة خبرة بعد إكمال فترة االمتياز . 	
شهادة البرومترك أو أيفوم )%60( . 	
	 . )data flow( تقرير تتبع البيانات

17321
صيـــــدلي

)ذكر أو أنثى(

بكالوريوس تخصص الصيدلة. 	
اجتياز اختبار البرومترك . 	
اإللمام باللغة اإلنجليزية. 	
يفضل من لديه اللغة الصينية. 	
قبول العمل بعيادة الطب الصيني التقليدي. 	

17322
إداري أول إحصاء

)ذكر(

ماجستير في مجال اإلحصاء + خبرة مناسبة بعد المؤهل . 	
القدرة على استخدام حزمة الحاسب اآللي . 	
القدرة على االستنتاج وتحليل البيانات . 	

17323
إداري أول 

مــــــــؤشرات

)ذكر أو أنثى(

ــد  	 ــبة بع ــرة مناس ــاد أو اإلدارة + خب ــال االقتص ــي مج ــتير ف ماجس
ــل . المؤه

القدرة على استخدام حزمة الحاسب اآللي.  	
القدرة على االستنتاج وتحليل البيانات . 	

17324
مبرمج 

حاســــــــب آلي

)ذكر(

بكالوريوس في مجال الحاسب اآللي. 	
المقدرة على إجازة البرمجة باستخدام تطبيقات أوراكل. 	
المعرفة بتطوير تطبيقات الحاسب اآللي: 	

)ASP.Net/Oracle Forms &Reports(     
المعرفة بالعمل على تطبيقات الويب سيرفس.    	

ب. صـــــــــــــــــــــــــــــــاللة:

شروط شغل الوظيفةالوظيفةرقم الفرصة

17325
مساعد محاسب

)ذكر(

دبلوم جامعي تخصص المحاسبة أو الدراسات المالية. 	
اإللمام باللغة اإلنجليزية. 	



الشروط العامة :
أن يكون المتقدم ُعماني الجنسية لجميع الوظائف .. 1
أن يكون مقيدًا بوزارة العمل .. 2
ال يحق للشخص التقّدم ألكثر من وظيفة.. 	
ــي . 4 ــم ف ــده حك ــدر ض ــد ص ــون ق ــلوك ، وأن ال يك ــيرة والس ــن الس ــدم حس ــون المتق أن يك

ــاره . ــه اعتب ــد ُرّد إلي ــن ق ــم يك ــة مال ــرف أو األمان ــة بالش ــة مخل ــي جريم ــة أو ف جناي
ســوف يتــم إبــالغ مــن تنطبــق عليــه الشــروط الحضــور إلجــراء االختبــارات والمقابــالت . 5

.  )sms( القصيــرة  النصيــة  الرســائل  الشــخصية عبــر 
فــي حالــة عــدم اســتيفاء المتقــّدم ألي شــرط مــن شــروط شــغل الوظيفــة ، ســيتم إلغــاء . 6

طلبــه مباشــرًة فــي أي مرحلــة مــن مراحــل التقديــم .
ــي . 7 ــدم ف ــم التق ــة له ــح الفرص ــا تتي ــط ، كم ــار فق ــة ظف ــاء محافظ ــًا( ألبن ــف )ثاني الوظائ

. )أواًل(  الوظائــف 
ســوف يتــم اختيــار العــدد المطلــوب وفقــًا ألقدميــة المؤهــل الدراســي ، ثــم أقدميــة القيــد . 8

فــي الهيئــة العامــة لســجل القــوى العاملــة ، مضافــًا فــي هــذا العــدد مــن يتســاوى بالعمــر.
لن يعتد بأي طلب يقّدم قبل أو بعد انقضاء فترة اإلعالن .. 	

ولمزيد من االستفسـار يرجى االتصال بمركز االتصـــــاالت على الرقم 
)80077000(

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق


