
إعالن رقم )2021/1٥(

لطانية الُعمانية إعالن تجنيد بالبحرية السُّ

         إلحاقــً لإلعــالن الصــادر بتاريــخ 28 مايــو 2021م تعلــن وزارة العمــل بالتنســيق 
ــلطانية الُعمانيــة عــن فتــح بــاب التجنيــد للتخصصــات المذكــورة  مــع البحريــة السُّ
ــو 2021م  ــق ٦ يوني ــد المواف ــوم األح ــن ي ــداًء م ــات ابت ــتقبال الطلب ــيتم اس ــاه، وس أدن

ــو 2021م. ــق 12 يوني ــبت المواف ــوم الس ــى ي وحت

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

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

     على أن يكون مستوفيً للشروط اآلتية:

شروط شغل الوظيفةالوظيفةرقم الفرصة

17485
 مراجع ومدقق

 لغوي )لغة
)إنجليزية

)ذكور / إناث(

أن يكــون حاصــا علــى مؤهــل البكالوريــوس تخصــص )اللغــة  	
اإلنجليزيــة وآدابهــا / الصحافــة واإلعــام( وبتقديــر ال يقــل عــن 

)جيــد(. 
إجادة قواعد اللغة اإلنجليزية. 	
يفضــل مــن لديــه خبــرات فــي مجــال المراجعــة والتدقيــق  	

واإلعامــي. اللغــوي 

أال يتجــاوز ســن المتقــدم عــن )35 ســنة( بتاريــخ 1 ديســمبر 2021م، أي مــن مواليــد 1 ديســمبر 198٦م  	
ــى. فأعل

أن يكون المتقدم عماني الجنسية. 	

الجنود المستجدون حملة الدبلوم المتقدم:   . 2
    التقدم عبر الرسالة النصية القصيرة ، كاآلتي :

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

     على أن يكون مستوفيً للشروط اآلتية:

شروط شغل الوظيفةالوظيفةرقم الفرصة

17486
 فني هندسة

 أسلحة )تحكم/
)راديو

)ذكور(

بعــد  	 المتقــدم  الدبلــوم  مؤهــل  علــى  حاصــا  يكــون  أن 
ــة  ــص هندس ــة )تخص ــات التالي ــي التخصص ــام  ف ــوم الع الدبل

جيــد. عــن  يقــل  ال  بتقديــر  إتصــاالت(  هندســة  الكترونيــات/ 

17487
 فني هندسة

)أسلحة )تسليح
)ذكور(

أن يكــون حاصــا علــى مؤهــل الدبلــوم المتقــدم بعــد الدبلوم  	
العــام  فــي تخصــص )الهندســة الميــكا الكترونيــك( بتقديــر ال 

يقــل عــن جيــد.

17488
 فـني  تقنية
المعلومات

)ذكور(

أن يكــون حاصــا علــى مؤهــل الدبلــوم المتقــدم بعــد الدبلوم  	
العــام  )تقنيــة معلومات( 

 أن تكون لديه شهادة خبرة أو دورة تدريبية في البرمجة. 	



شروط شغل الوظيفةالوظيفةرقم الفرصة

محاسبة/مالية17489
)ذكور(

أن يكــون حاصــا علــى مؤهــل الدبلــوم المتقــدم بعــد الدبلوم  	
العــام  )محاســبة/ مالية( 

مصور17490
)ذكور(

 أن يكــون حاصــًا علــى  مؤهــل الدبلــوم مــا بعد الدبلــوم العام  	
ــائط  ــي - الوس ــر الضوئ ــة )التصوي ــات التالي ــد التخصص ــي أح ف

المتعــددة - اإلعــام الرقمــي(

ــمبر 1994م  	 ــد 1 ديس ــن موالي ــمبر 2021م ، أي م ــخ 1 ديس ــنة بتاري ــن )27(  س ــدم ع ــن المتق ــاوز س أال يتج
ــى. فأعل

الجنود المستجدون تخصص )مدرب لياقة بدنية( :. 	
   

 التقدم عبر موقع تجنيد 
)TAJ.NCE.GOV.OM(

   على أن يكون مستوفيً  للشروط اآلتية:

الشروط األساسيةالوظيفة

جندي مستجد
)مدرب لياقة بدنية(

)ذكور(

أن يكون حاصًا على شهادة دبلوم التعليم العام .     	
ــب  	 ــال تدري ــي مج ــاز دورة ف ــور/ اجتي ــهادة حض ــى ش ــًا عل ــون حاص أن يك

ــة. ــة البدني اللياق

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

ــة لياقــة . 	  الموظفــات المدنيــات مــن حملــة الدبلــوم العــام تخصــص )مدرب
بدنيــة(:

   
التقدم عبر موقع تجنيد 
)TAJ.NCE.GOV.OM(

   على أن يكون مستوفيً  للشروط اآلتية:

الشروط األساسيةالوظيفة

موظفة مدنية
)مدربة لياقة بدنية(

)إناث(

أن تكون حاصلة على شهادة دبلوم التعليم العام .     	
أن تكــون حاصلــة علــى شــهادة حضــور/ اجتيــاز دورة فــي مجــال تدريــب  	

اللياقــة البدنيــة.

ــمبر 1994م  	 ــد 1 ديس ــن موالي ــمبر 2021م، أي م ــخ 1 ديس ــنة بتاري ــن )27( س ــة ع ــن المتقدم ــاوز س أال يتج
ــى. فأعل



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 ) 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  ) 9 / 6 ( بــدون عمليــات تصحيح النظر أو العدســات  	 ــا وبدنّيً أن يكــون الئًقــا طبّيً

الطبيــة الاصقة.
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  	 يعــد الطلــب ملغّيً

كانــت األســباب ونتيجــة االختبــارات والمقابــات الشــخصية.
أال  يكون استقال/طـرد من الخدمة من إحدى المؤسسات العسكرية أو األمنية . 	

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


