
إعالن رقم )2021/1٦(
وظائف شاغرة

شرطة ُعمان السلطانية

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

- حفظــه اهلل ورعاه -

ــرطة  ــع ش ــيق م ــل بالتنس ــن وزارة العم ــغيلية، تعل ــادرات التش ــذ المب ــرعة تنفي          بس
ُعمــان الســلطانية عــن فتــح بــاب التجنيــد )ذكــور( لحملــة مؤهــل البكالوريــوس كضبــاط 
مرشــحين ابتــداًء مــن يــوم الخميــس الموافــق 10 يونيــو 2021م وحتى يوم األربعــاء الموافق 
٣0 يونيــو 2021م، فعلــى مــن لديــه الرغبة ومســتوفيًا للشــروط المحــددة أن يتقدم بطلبه 

عــن طريــق الرســالة النصيــة التاليــة:  

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

       
أواًل: جدول الوظائف:

 العددالوظيفةرقم الفرصة
المطلوب

4بكالوريوس في علم اإلجرام/ علوم جنائية17499

15بكالوريوس العلم الجنائي الرقمي17500

5 بكالوريوس التقنية الحيوية / اإلحياء / علم الوراثة17501

6بكالوريوس في تقنية المعلومات17502

4بكالوريوس في اإلتصاالت / اإللكترونيات17503

4بكالوريوس هندسة ميكانيكية / ميكانيكا السيارات17504

2بكالوريوس إدارة الموارد البشرية17505

2بكالوريوس الهندسة الكهربائية17506

2بكالوريوس الهندسة المدنية17508

2بكالوريوس المالحة البحريـة17509

2بكالوريـوس المحاسبة /المالية17510

 بكالوريوس في إدارة وتخطيط المخاطر/ إدارة الكوارث17511
1والطوارئ

4بكالـوريـوس في القانون17512

3بكالوريوس في التربية تخصص )اللغة اإلنجليزية(17513

2بكالوريوس آداب اللغة اإلنجليزية )ترجمة(17514

2بكالوريوس علم المكتبات17515



ثانيًا: الشروط العامة:

أن يكــون حاصــًا علــى المؤهــل العلمــي المطلــوب مــن جامعة/كليــة جامعيــة معتــرف بهــا من ِقبــل الجهات  	
المختصــة وبتقديــر »جيــد« فأعلى.

أن يكون من المسجلين لدى وزارة العمل ولم يسبق له العمل بوحدات الجهاز اإلداري للدولة. 	
ال يحق للشخص التقـدم ألكثـر من وظيفة. 	
أن يكون عمر المتقدم أقل من)٣0( سنة حتى تاريخ 2021/٩/٣0م 	
أن يجتاز اإلختبارات والمقابات الشخصية المقررة. 	
أن يجتاز الفحوصات الطبية المقررة. 	
أن يكون حاصًا على الشهادة الدولية في الحاسب اآللي أو ما يعادلها. 	
ــار  	 ــدل )5.5( فــي اختبــ ــًا علــى معــ ــة وأن يكــون المتقــدم حاصـــ أن تكــون دراســة المؤهــل باللغــة اإلنجليزي

)IELTS( بالنسبــــــة لتخصــص اللغــة اإلنجليزيــة )التربيــة( ومعــدل )6( في تخصــص اللغة اإلنجليزيــة )الترجمة( 
ومعــدل )4.5( بالنســبة لباقــي التخصصــات.

سوف يتم اختيار العدد المطلوب وفقًا ألعلى المعدالت. 	
أن يكون حسـن السيـرة والسلوك وأن ال يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف واألمانة. 	
يجــب إحضــار أصــل المؤهــل الدراســي وكشــف الدرجــات وأصــل البطاقــة الشــخصية ونســخ منهــا مــع صــور  	

شخصية أثناء المقابات على أن تكــــون المـؤهات العلميــة والدراسيـة معتمــــدة ومصدقـــة مـن الجهــات 
المختصــة.

سوف يخضع من يتم قبولهم لبرنامج تدريب عسكري. 	
ُيعــد الترشــح الغيــًا إذا ثبــت بــأي حــال مــن األحــوال مــا يخالــف أيــًا مــن الشــروط الــواردة فــي هــذا اإلعــان مهمــا  	

كانــت نتيجــة االختبــار والمقابلــة.
لن يعتد بأي طلب لم يقدم خال المــــدة المحددة الستام الطلبات في هـذا اإلعان.  	

جدول بالخدمات للتقدم للوظائف الشاغرة عبر الرسائل النصية القصيرة

الخدمةالرقموصف الخدمة

 رقم الفرصة # الرقم المدني 80057ATطلب التقدم على الوظيفة

 رقم الفرصة # الرقم المدني 80057XTإللغاء الطلب

 لإلستفسار عن الوظائف التي
 تتناسب مع الرقم المدني

للمتقدم
80057LT الرقم المدني 

 لإلستفسار عن المتقدمين
 لكل الوظائف التي تناسب

الرقم المدني
80057NT الرقم المدني 

 لإلستفسار عن الوظيفة
 الرقم المدني 80057QTالمتقدم لها الباحث عن عمل

 لإلستفسار عن البيانات
 الرقم المدني 80057Pاألساسية للمسجل

 لإلستفسار عن البيانات الخاصة
الرقم المدني 80057Eبالمؤهل التعليمي والتخصص

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

أو زيــــــارة موقـــــــع تجـــــنيد:
)TAJ.NCE.GOV.OM (

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق


