
إعالن رقم )2021/1٣(
وزارة الدفاع

لطانية الُعمانية البحرية السُّ
إعالن تجنيد ضباط مرشحين وجنود مستجدين

         تنفيــذًا للتوجيهــات الســامية لموالنــا 
حضــرة صاحــب الجاللة الســلطان هيثم بن طــارق المعظم 

- حفظــه اهلل ورعاه -
البحريــة  مــع  بالتنســيق  العمــل  وزارة  تعلــن  التشــغيلية،  المبــادرات  تنفيــذ  بســرعة 
ــود مســتجدين،  ــاط مرشــحين، وجن ــد كضب ــاب التجني ــح ب ــة عــن فت ــلطانية الُعماني السُّ
ــى  ــو 2021م ، وحت ــق 01  يوني ــاء المواف ــوم الثالث ــن ي ــداًء م ــات ابت ــتقبال الطلب ــيتم اس وس

يــوم الســبت الموافــق 05 يونيــو 2021م.

الضباط المرشحون حملة المؤهالت الجامعية )عسكريون( . 1
     التقدم عبر الرسالة النصية القصيرة ، كاآلتي :

)AT رقم الفرصة # الرقم المدني ( 
  إلى الرقم )80057(

     على أن يكون مستوفيًا للشروط اآلتية:

شروط شغل الوظيفةالوظيفةرقم الفرصة

17401
 الهندسة

البحرية
)ذكور(

ــة  	 ــي الهندس ــوس ف ــل البكالوري ــى مؤه ــا عل ــون حاص أن يك
ــة  ــة  أو الهندســة البحري ــة أو الهندســة الميكانيكي الميكاتروني

ــن ) 2.5 (. ــل ع ــي ال يق ــدل تراكم ، وبمع

هندسة أسلحة17402
)ذكور(

أن يكــون حاصــا علــى مؤهــل البكالوريــوس فــي هندســة  	
ــة  ــات اإللكتروني ــاالت  أو القياس ــة االتص ــات أو هندس اإللكتروني

والتحكــم ، وبمعــدل تراكمــي ال يقــل عــن ) 2.5 (.

17403
 مدرس رياضيات/

علوم
)ذكور(

التربيــة  	 فــي  البكالوريــوس  مؤهــل  علــى  حاصــا  يكــون  أن 
ــاء( ،  ــات / فيزي ــص )رياضي ــات( تخص ــم )العلوم/الرياضي والتعلي

وبمعــدل تراكمــي ال يقــل عــن ) 2.5 (.

17404
 نظم المعلومات

)برمجة(
)ذكور/ إناث(

نظــم  	 فــي   البكالوريــوس  مؤهــل  علــى  حاصــا  يكــون  أن 
.)  2.5  ( عــن  يقــل  ال  تراكمــي  وبمعــدل   ، )برمجــة(  المعلومــات 

17405
تقنية 

المعلومات 
)األمن السبراني(

)ذكور(

أمــن  	 فــي  البكالوريــوس  مؤهــل  علــى  حاصــا  يكــون  أن   
المعلومــات أو األمــن الســيبراني ، وبمعــدل تراكمــي ال يقــل 

عــن ) 2.5 (.

17406)GIS(كارتوغرافيا
)ذكور(

أن يكــون حاصــا علــى مؤهــل البكالوريــوس نظــم المعلومات  	
الجغرافيــة )GIS(، وبمعــدل تراكمــي ال يقل عــن ) 2.5 (.

موارد بشرية17407
)ذكور(

مجــال  	 فــي  البكالوريــوس  مؤهــل  علــى  حاصــا  يكــون  أن 
.)  2.5  ( عــن  يقــل  ال  تراكمــي  وبمعــدل  البشــرية  المــوارد 

اللوازم17408
)ذكور(

أن يكــون حاصــا علــى مؤهــل البكالوريــوس فــي اللــوازم بأحــد  	
التخصصــات اآلتيــة ، وبمعــدل تراكمــي ال يقــل عــن ) 2.5 (:

	 .)SUPPLY CHAIN MANAGEMENT( إدارة سلسلة اإلمداد
	 .)OPERATION MANAGEMENT( إدارة العمليات
	 .)LOGISTIC MANAGEMENT( اإلدارة اللوجستية



شروط شغل الوظيفةالوظيفةرقم الفرصة

 قانون17409
)ذكور(

أن يكــون حاصــا علــى مؤهــل البكالوريــوس فــي القانــون  	
وبمعــدل تراكمــي ال يقــل عــن ) 2.5 (.

تصميم مناهج17410
)ذكور(

أن يكــون حاصــا علــى مؤهــل البكالوريــوس تخصــص المناهــج  	
وطــرق التدريــس، وبمعــدل تراكمــي ال يقــل عــن ) 2.5 (.

إحصاء17411
)ذكور(

أن يكــون حاصــا علــى مؤهــل البكالوريــوس فــي اإلحصــاء،  	
وبمعــدل تراكمــي ال يقــل عــن ) 2.5 (.

مالية17412
)ذكور(

مجــال  	 فــي  البكالوريــوس  مؤهــل  علــى  حاصــا  يكــون  أن 
.)  2.5  ( عــن  يقــل  ال  تراكمــي  وبمعــدل  المحاســبة،  أو  الماليــة 

تقنيات التعليم17413
)ذكور(

أن يكــون حاصــا علــى مؤهل بكالوريــوس تكنولوجيــا التعليم  	
والتعلــم، وبمعــدل تراكمــي ال يقل عــن ) 2.5 (.

17414
  عالقات عامة

و إعالم
)ذكور(

أحــد  	 فــي  البكالوريــوس  مؤهــل  علــى  حاصــا  يكــون  أن 
الجرافيكــي- التصميــم   - اإلعــام   : اآلتيــة  التخصصــات 
ــددة،  ــائط المتع ــي - الوس ــام الرقم ــة- اإلع ــات العام العاق

.)  2.5  ( عــن  يقــل  ال  تراكمــي  وبمعــدل 

رياضة17415
)إناث(

ــة،  	 ــة الرياضي ــوس التربي ــل بكالوري ــى مؤه ــا عل ــون حاص أن يك
ــن ) 2.5 (. ــل ع ــي ال يق ــدل تراكم وبمع

ــمبر  1987م  	 ــد 1 ديس ــن موالي ــمبر 2021م، أي م ــخ 1 ديس ــنة بتاري ــن )35(  س ــدم ع ــن المتق ــاوز س أال يتج
ــى. فأعل

أن يكون المتقدم ُعماني الجنسية. 	

الضباط المرشحون حملة دبلوم التعليم العام:. 2
   

 التقدم عبر موقع تجنيد 
)TAJ	NCE	GOV	OM(

   على أن يكون مستوفيًا  للشروط اآلتية:

الشروط األساسيةالوظيفة

 تنفيذي
)مالحة بحرية(

)ذكور(

ــام ال  	 ــدل ع ــام بمع ــم الع ــوم التعلي ــهادة دبل ــى ش ــا عل ــون حاص أن يك
ــن )80 %(. ــل ع يق

أال يقل  المستوى في مادة )اللغة اإلنجليزية ( عن ) 80 % (. 	
أال يقــل المســتوى فــي مــادة  )الرياضيــات البحتــة ، والفيزيــاء( ، وبدرجــة ال  	

تقــل عــن ) 70 % (.

ــمبر 1999م  	 ــد 1 ديس ــن موالي ــمبر 2021م ، أي م ــخ 1 ديس ــنة بتاري ــن )22(  س ــدم ع ــن المتق ــاوز س أال يتج
ــى. فأعل

أن يكون المتقدم ُعماني الجنسية. 	



الجنود المستجدون حملة الدبلوم المتقدم . ٣
     التقدم عبر الرسالة النصية القصيرة ، كاآلتي :

)AT رقم الفرصة # الرقم المدني ( 
  إلى الرقم )80057(

     على أن يكون مستوفيًا للشروط اآلتية:

شروط شغل الوظيفةالوظيفةرقم الفرصة

17416
 فني تكييف

 وتبريد
)ذكور(

أن يكــون حاصــا علــى مؤهــل الدبلــوم المتقــدم بعــد الدبلوم  	
العــام  )تخصــص تبريــد/ تكييــف( بتقديــر ال يقــل عــن جيــد.

فـني  ميكانيك17417
)ذكور(

أن يكــون حاصــا علــى مؤهــل الدبلــوم المتقــدم بعــد الدبلوم  	
العــام  )هندســة الميكانيــكا(  بتقديــر ال يقــل عــن جيــد.

فـني  كهرباء17418
)ذكور(

أن يكــون حاصــا علــى مؤهــل الدبلــوم المتقــدم مــا بعــد  	
الدبلــوم العــام  )هندســة الكهربــاء( بتقديــر ال يقــل عــن جيــد..

إعالمي17419
)ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى  مؤهــل الدبلــوم المتقــدم مــا بعــد  	
)التصميــم  التاليــة  التخصصــات  أحــد  فــي  العــام  الدبلــوم 
 ، الرقمــي  اإلعــام   - المتعــددة  الوســائط   - الجرافيكــي 

التلفزيونــي(. التصويــر 

   - أال يتجــاوز ســن المتقــدم عــن )27(  ســنة بتاريــخ 1 ديســمبر 2021م ، أي مــن مواليــد 1 ديســمبر 1994م  	
فأعلــى.

الجنود المستجدون تخصص )طاهي/ مباشر( :. 	
   

 التقدم عبر موقع تجنيد 
)TAJ	NCE	GOV	OM(

   على أن يكون مستوفيًا  للشروط اآلتية:

الشروط األساسيةالوظيفة

طاهي عسكري
)ذكور(

ــرة أو دورة  	 ــام وخب ــم الع ــوم التعلي ــهادة دبل ــى  ش ــًا عل ــون حاص أن يكـ
ــد  ــد المعاه ــن أح ــام م ــداد الطع ــال إع ــي مج ــهر  ف ــن )6( أش ــل ع ال تق
المتخصصــة فــي مجــال الضيافــة  أو اإلعاشــة أو الخدمــات الفندقيــة.

ــرة  	 ــر  ودورة أو خب ــادي عش ــف الح ــهادة ص ــى  ش ــًا عل ــون حاص أو أن يكـ
ال تقــل عــن ســنتين فــي مجــال إعــداد الطعــام مــن أحــد المعاهــد 
أو الخدمــات الفندقيــة. المتخصصــة فــي مجــال الضيافــة  أو اإلعاشــة 

أو أن يكـــون حاصًا على  شــهادة الصف العاشــر ودورة أو خبرة ال تقل عن  	
)4( ســنوات  فــي مجــال إعــداد الطعــام مــن أحــد المعاهــد المتخصصــة 

فــي مجــال الضيافــة  أو اإلعاشــة أو الخدمــات الفندقية.
أن يجتاز جميع االختبارات / المقابات التخصصية بنجاح. 	
ــمبر  	 ــخ 1  ديس ــاق بتاري ــد االلتح ــنة عن ــن )28( س ــدم ع ــن المتق ــاوز س أال يتج

ــى. ــمبر 1993م فأعل ــد 1 ديس ــن موالي 2021م،  أي م

مباشر عسكري
)ذكور(

أن يكـــون حاصــًا علــى شــهادة دبلــوم التعليــم العــام وخبــرة أو دورة ال  	
ــن  ــة م ــة/ الضياف ــم األطعم ــال تقدي ــي مج ــهر ف ــتة )6( أش ــن س ــل ع تق
أحــد المعاهــد المتخصصــة فــي مجــال الضيافــة أو اإلعاشــة أو الخدمــات 

الفندقيــة.
ــرة  	 ــر ودورة أو خب ــادي عش ــف الح ــهادة الص ــى ش ــًا عل ــون حاص أو أن يكـ

ــد  ــن أح ــة م ــة/ الضياف ــم األطعم ــال تقدي ــي مج ــنتين ف ــن س ــل ع ال تق
المعاهــد المتخصصــة فــي مجــال الضيافــة أو اإلعاشــة أو الخدمــات 

الفندقيــة.
أو أن يكـــون حاصــًا على شــهادة الصف العاشــر ودورة أو خبــرة ال تقل عن  	

)4( ســنوات فــي مجــال تقديــم األطعمــة/ الضيافــة مــن أحــد المعاهــد 
المتخصصــة فــي مجــال الضيافــة أو اإلعاشــة أو الخدمــات الفندقيــة.

أن يجتاز جميع االختبارات / المقابات التخصصية بنجاح. 	
ــمبر  	 ــخ 1 ديس ــاق بتاري ــد االلتح ــنة عن ــن )28( س ــدم ع ــن المتق ــاوز س أال يتج

2021م، أي مــن مواليــد 1 ديســمبر 1993م فأعلــى.



بعــد . 	 مــا  المهنيــة  التدريبيــة  الــدورات  المســتجدون مــن حملــة  الجنــود 
العــام  الدبلــوم 

     التقدم عبر الرسالة النصية القصيرة ، كاآلتي :

)AT رقم الفرصة # الرقم المدني ( 
  إلى الرقم )80057(

     على أن يكون مستوفيًا للشروط اآلتية:

شروط شغل الوظيفةالوظيفةرقم الفرصة

17420
 لحام/ مساعد

فني خراطة
)ذكور(

دورات  	 أو  المهنــي  الدبلــوم  مؤهــل  علــى  حاصــا  يكــون  أن 
مجــال  فــي  العــام  الدبلــوم  مؤهــل  بعــد  مهنيــة  تدريبيــة 

المعــادن.  وتشــكيل  اللحــام 
	  LATHE, MILLING( أن يجيــد العمــل علــى المخــارط األساســية

.) AND DRILLING MACHINES
القيــاس  	 أدوات  أنــواع  جميــع  وقــراءة  أســتخدام  يجيــد  أن 

المخــارط. ورش  فــي  المســتخدمة 

نجار17421
)ذكور(

أن يكــون حاصــا علــى دورات تدريبيــة مهنيــة بعــد مؤهــل  	
الدبلــوم العــام فــي مهنــة )نجــار(. 

أال يتجــاوز ســن المتقــدم عــن )28(  ســنة بتاريــخ 1 ديســمبر 2021م، أي مــن مواليــد 1 ديســمبر 1993م  	
ــى. فأعل

الجنود المستجدون حملة الدبلوم العام. 	
     التقدم عبر الرسالة النصية القصيرة ، كاآلتي :

)AT 17422 # الرقم المدني( 
  إلى الرقم )80057(

     على أن يكون مستوفيًا للشروط اآلتية:

شروط شغل الوظيفةالوظيفة

جندي مستجد
)ذكور(

 أن يكون حاصًا على شهادة دبلوم التعليم العام .     	

أال يتجــاوز ســن المتقــدم عــن )27( ســنة بتاريــخ 1 ديســمبر 2021م، أي مــن مواليــد 1 ديســمبر 1994م  	
فأعلــى.

الموظفات المدنيات من حملة الدبلوم المتقدم. 	
     التقدم عبر الرسالة النصية القصيرة ، كاآلتي :

)AT رقم الفرصة # الرقم المدني ( 
  إلى الرقم )80057(

     على أن يكون مستوفيًا للشروط اآلتية:

شروط شغل الوظيفةالوظيفةرقم الفرصة

17423
 فـني  تقنية
المعلومات

)إناث(

أن يكــون حاصــا علــى مؤهــل الدبلــوم المتقــدم بعــد الدبلوم  	
العــام  )تقنيــة معلومــات( بأحــد التخصصــات اآلتيــة  بتقديــر ال 

يقــل عــن جيــد:
تخصص برمجة نظام الحاسب اآللي . 	
تخصص إدارة قواعد البيانات.  	
تخصص شبكات . 	
تخصص أمن تقنية المعلومات . 	

مصور17424
)إناث(

أن تكــون حاصلــة علــى  مؤهــل الدبلــوم مــا بعــد الدبلــوم  	
التاليــة )التصويــر الضوئــي -  العــام فــي أحــد التخصصــات 

الرقمــي(. اإلعــام   - المتعــددة  الوســائط 

ــخ 01  ديســمبر 2021م ، أي مــن مواليــد 01 ديســمبر 1993م  	 أال يتجــاوز ســن المتقــدم عــن )28( ســنة بتاري
فأعلــى.



الشروط العامة:

أن يكون المتقدم  ُعماني الجنسية. 	
أال يقل سّن المتقدم عن )18( سنة. 	
أال يكون متزوجًا من غير ُعمانية ، باستثناء ما أجازته القوانين المختصة. 	
ــع  	 ــبًا م ــوزن متناس ــون ال ــى أن يك ــم ( وعل ــن ) 165س ــل ع ــم ( و ال يق ــن ) 185س ــدم ع ــول المتق ــد ط أال يزي

ــط. ــور فق ــحين( الذك ــاط المرش ــول )للضب الط
ــع  	 ــبًا م ــوزن متناس ــون ال ــى أن يك ــم ( وعل ــن ) 155س ــل ع ــم ( و ال يق ــن ) 180س ــدم ع ــول المتق ــد ط أال يزي

ــط. ــاث فق ــحين( لإلن ــاط المرش ــول )للضب الط
ــع  	 ــبًا م ــوزن متناس ــون ال ــى أن يك ــم ( وعل ــن ) 163س ــل ع ــم ( و ال يق ــن ) 185س ــدم ع ــول المتق ــد ط أال يزي

ــتجدين(. ــود المس ــول )الجن الط
ــا ، وأن يكــون مســتوى اإلبصــار )6 / 6( بالنســبة للتاميــذ المرشــحين )تنفيــذي(  	 ــا وبدنّيً أن يكــون الئًقــا طبّيً

حملــة الدبلــوم العــام و ) 9 / 6 ( للتخصصــات األخــرى بــدون عمليــات تصحيــح النظــر أو العدســات الطبيــة 
الاصقــة.

أن يكون  حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة . 	
أن يجتاز المقابات الشخصية وجميع االختبارات المقررة بنجاح . 	
أال يعمل بوحدات الجهاز اإلداري للدولة )مدنية ، عسكرية ، أمنية(. 	
ــا إذا ثبــت فــي أي وقــت مايخالــف الشــروط العامــة أو شــروط شــغل الوظيفــة مهمــا أال   	 يعــد الطلــب ملغّيً

يكــون اســتقال أو أنهيــت خدماتــه  مــن إحــدى المؤسســات العســكرية أو األمنيــة .

للتســجيل ولالطالع علــى التفاصيل يرجى زيارة موقع تجنيد:
)TAJ	NCE	GOV.OM (

ولمزيد من االستفسـار يرجى االتصال بمركز االتصـــــاالت على الرقم 

)80077000(

واهلل تعالى ولي التوفيق


