
إعالن رقم )2021/1٤(
لطاني شؤون البالط السُّ

لطاني ) مسقط - صاللة ( إعالن توظيف وتجنيد بشؤون البالط السُّ

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

- حفظــه اهلل ورعاه -
بســرعة تنفيــذ المبــادرات التشــغيلية، تعلــن وزارة العمــل بالتنســيق مــع شــؤون البــالط 
ــلطاني عــن فتــح بــاب التوظيــف بالصفــة المدنية، وتجنيــد جنود مســتجدين بالصفة  السُّ
العســكرية، وســيتم اســتقبال الطلبــات ابتــداًء مــن يــوم األحــد الموافــق 1٣ يونيــو 2021م، 

وحتــى يــوم الســبت الموافــق 1٩ يونيــو 2021م. 

أوآل : الوظائف المدنية:
         مسقط - التقدم عبر الرسالة النصية القصيرة ، كاآلتي :

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

     على أن يكون مستوفيًا للشروط اآلتية:

 عددالتخصصالوظيفةالنوعرقم الفرصة
المتنافسين

17442

ذكور

بكالوريوس محاسبة أو مالية. 	محاسب

300
بكالوريــوس هندســة زراعيــة تخصــص  	مهندس زراعي17443

علــم النبــات أو هندســة زراعيــة.

 مهندس صيانة17444
مباني

أو  	 كهربائيــة  هندســة  بكالوريــوس 
. نيكيــا ميكا

 مهندس خدمات17445
مباني

بكالوريــوس هندســة خدمــات مبانــي  	
ــكا. ــة أو الميكاني ــة الكهربائي أو الهندس

 ذكور17446
100بكالوريوس في التصميم الداخلي. 	مصمم داخليواناث

17447

ذكور

دبلــوم جامعــي تخصــص محاســبة أو  	مساعد محاسب
300ماليــة.

 فني هياكل17448
مركبات

هندســة  	 تخصــص  جامعــي  دبلــوم 
مجــال  فــي  ويفضــل  مركبــات 
الســمكرة أو دبلــوم مهنــي فــي نفس 

. لتخصــص ا

100
 فني فاحص17449

مركبات
هندســة  	 تخصــص  جامعــي  دبلــوم 

نفــس  مهنــي  دبلــوم  أو  مركبــات 
. لتخصــص ا

17450
 فني فاحص

 مركبات وقود
ثقيل

هندســة  	 تخصــص  جامعــي  دبلــوم 
مركبــات أو دبلــوم مهنــي فــي مجــال 

المركبــات.

 فني معدات17451
زراعية

هندســة  	 تخصــص  جامعــي  دبلــوم 
فــي  مهنــي  دبلــوم  أو  ميكانيكيــة 

التخصــص. مجــال 



 عددالتخصصالوظيفةالنوعرقم الفرصة
المتنافسين

17452

ذكور

فني ميكانيكا
هندســة  	 تخصــص  جامعــي  دبلــوم 

فــي  المهنــي  الدبلــوم  أو  ميكانيــكا 
التخصــص. نفــس 

300

دبلوم جامعي صحافة وإعالم. 	فني تصوير17453

100

 ذكور17454
دبلوم التعليم العام.                	خطاطواناث

دورات في مجال الوظيفة. 	

17455

ذكور

 كهربائي نظم
مولدات

أن يكــون لديــه مؤهــل الصــف التاســع  	
كحــد أدنــى.

دورة في مجال الوظيفة. 	
اإللمام بمجال الوظيفة. 	

مصلح إطارات17456
أن يكــون لديــه مؤهــل الصــف التاســع  	

كحــد أدنــى.
دورة في مجال الوظيفة. 	
اإللمام بمجال الوظيفة. 	

سباك17457
أن يكــون لديــه مؤهــل الصــف التاســع  	

كحــد أدنــى.
دورة في مجال الوظيفة. 	
اإللمام بمجال الوظيفة. 	

نجار17458
أن يكــون لديــه مؤهــل الصــف التاســع  	

كحــد أدنــى.
دورة في مجال الوظيفة. 	
اإللمام بمجال الوظيفة. 	

بناء17459
أن يكــون لديــه مؤهــل الصــف التاســع  	

كحــد أدنــى.
دورة في مجال الوظيفة. 	
اإللمام بمجال الوظيفة. 	

نحال17460
أن يكــون لديــه مؤهــل الصــف التاســع  	

كحــد أدنــى.
دورة في مجال الوظيفة. 	
اإللمام بمجال الوظيفة. 	

اإللمام بمجال الوظيفة. 	عامل نخيل17461

اإللمام بمجال الوظيفة. 	عامل طالء17462

اإللمام بمجال الوظيفة. 	عامل تكييف17463

اإللمام بمجال الوظيفة. 	عامل كهرباء17464

اإللمام بمجال الوظيفة. 	سائس17465



أوآل : الوظائف المدنية:
         صاللة - التقدم عبر الرسالة النصية القصيرة ، كاآلتي :

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

     على أن يكون مستوفيًا للشروط اآلتية:

 عددالتخصصالوظيفةالنوعرقم الفرصة
المتنافسين

 ذكور17466
واناث

 مهندس وقاية
نباتات

بكالوريــوس فــي الهندســة الزراعيــة  	
تخصــص علــم النبــات.

100

17467
ذكور

بكالوريوس في هندسة الكهرباء. 	مهندس كهرباء

 مهندس صيانة17468
مباني

بكالوريوس هندسة كهربائية أو  	
ميكانيكيا.

 ذكور17469
واناث

 فني مختبر
تحاليل

دبلوم جامعي في مجال المختبرات. 	

17470

ذكور

سباك
أن يكــون لديــه مؤهــل الصــف التاســع  	

كحــد أدنــى.
دورة في مجال الوظيفة.  	
اإللمام بمجال الوظيفة. 	

نجار17471
أن يكــون لديــه مؤهــل الصــف التاســع  	

كحــد أدنــى.
دورة في مجال الوظيفة.  	
اإللمام بمجال الوظيفة. 	

طاه17472
أن يكــون لديــه مؤهــل الصــف التاســع  	

كحــد أدنــى.
دورة في مجال الوظيفة.  	
اإللمام بمجال الوظيفة. 	

اإللمام بمجال الوظيفة. 	عامل طالء17473

اإللمام بمجال الوظيفة. 	عامل تكييف17474

مصلح مركبات17483
ــد  	 ــع كح ــف التاس ــه الص ــون لدي أن يك

ــى. أدن
دورة في مجال ميكانيكا المركبات. 	
اإللمام بمتطلبات الوظيفة. 	

فني مركبات17484
دبلوم جامعي في هندسة المركبات  	

ويفضل في مجال ميكانيكا 
المركبات أو الدبلوم المهني في 

نفس التخصص.

ثانيًا: الرتب الشاغرة بشؤون البالط السلطاني )عسكريين(
          التقدم عبر الرسالة النصية القصيرة ، كاآلتي :

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

     على أن يكون مستوفيًا للشروط اآلتية:

 عددالتخصصالوظيفةالنوعرقم الفرصة
المتنافسين

جندي مستجدذكور17475

الحصول على شهادة الصف الحادي  	
عشر.

أن يكون العمر بين 18 الى 27 سنة وأال  	
يتعدى عمر المتقدم عن )27( سنة 

بتاريـــخ 1 يناير 2022م.
رخصة قيادة سارية المفعول. 	
انطباق الشروط العامة. 	

3000



الشروط العامة:

أن يكون المتقدم ُعماني الجنسية.. 1
أن يكون مقيدًا بوزارة العمل.. 2
ال يحق للشخص التقّدم ألكثر من وظيفة.. 	
أن يكــون المتقــدم حســن الســيرة والســلوك، وأن ال يكــون قــد صــدر ضــده حكــم فــي جنايــة أو فــي جريمــة . 	

مخلــة بالشــرف أو األمانــة مالــم يكــن قــد رّد إليــه اعتبــاره.
أن ال يعمل بوحدات الجهاز اإلداري للدولة )مدنية ،عسكرية ، أمنية (. 	
بالنسبة للجنود المستجدين:. 	

ــح  	 ــات تصحي ــدون عملي ــه )	/	( ب ــار لدي ــتوى اإلبص ــون مس ــررة وأن يك ــة المق ــات الطبي ــاز الفحوص  أن يجت
ــة. ــة الالصق ــات الطبي ــارة أو العدس ــر، أو النظ النظ

 أن يكون معدل الطول من 0	1سم إلى 187 سم. 	
 أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة. 	
 أن يحضر ويجتاز بنجاح الفحوصات واالختبارات المقررة والمقابلة الشخصية. 	
 أن يجتاز فحص اللياقة البدنية لمسافة) 200.	( متر. 	
 أن يكون من ذوي الوزن المثالي الطول /الوزن بحيث ال يتجاوز معدل الكتلة لديه )	2(. 	
 أال  يكون استقال أو أنهيت خدماته  من إحدى المؤسسات العسكرية أو األمنية 	

سيتم إجراء اختبارات تحريرية ومقابالت شخصية للمستوفين للشروط المذكورة.. 7
ســوف يتــم إبــالغ مــن انطبقــت عليــه الشــروط الحضــور إلجــراء االختبــارات والمقابــالت الشــخصية عبــر الرســائل . 8

. )SMS( النصيــة القصيــرة
فــي حالــة عــدم اســتيفاء المتقــّدم ألي شــرط مــن شــروط شــغل الوظيفــة، ســيتم إلغــاء طلبــه مباشــرًة فــي . 	

أي مرحلــة مــن مراحــل التقديــم .
 ســوف يتــم اختيــار  العــدد المطلــوب وفقــً ألقدميــة المؤهــل الدراســي، ثــم أقدميــة القيــد فــي وزارة العمــل، . 10

مضافــً فــي هــذا العــدد مــن يتســاوى بالعمــر.
 لن يعتد بأي طلب يقّدم قبل أو بعد انقضاء فترة اإلعالن .. 11

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
 الرقم المدني 80057LTتتناسب مع الرقم المدني للمتقدم

 لإلستفسار عن المتقدمين لكل
 الرقم المدني 80057NTالوظائف التي تناسب الرقم المدني

 لإلستفسار عن الوظيفة المتقدم
 الرقم المدني 80057QTلها الباحث عن عمل

 لإلستفسار عن البيانات األساسية
 الرقم المدني 80057Pللمسجل

 لإلستفسار عن البيانات الخاصة
الرقم المدني 80057Eبالمؤهل التعليمي والتخصص

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


