إعالن رقم ()2021/٢٧
شرطة ُعمان السلطانية
إعالن تجنيد شرطيات مستجدات
تنفيــذًا للتوجيهــات الســامية لموالنا
حضــرة صاحــب الجاللة الســلطان هيثم بن طــارق المعظم
 حفظــه اهلل ورعاه -بســرعة تنفيــذ المبــادرات التشــغيلية ،تعلــن وزارة العمــل بالتنســيق مــع شــرطة ُعمــان
الســلطانية عــن فتــح بــاب التجنيــد (انــاث) لحملــة الدبلــوم العــام كشــرطيات مســتجدات
ـداء مــن يــوم الثالثــاء الموافــق  26أكتوبــر 2021م وحتــى يــوم الســبت الموافــق  30أكتوبــر
ابتـ ً
2021م فعلــى مــن لديهــا الرغبــة ومســتوفية للشــروط المحــددة أن تتقــدم بطلبهــا عــن
طريــق الرســالة النصيــة التاليــة:

( # 17641الرقم المدني )AT
إلى الرقم ()80057
الشروط:
أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة دبلوم التعليم العام العـام بنجاح.أن تكون من المسجالت لدى وزارة العمل ولم يسبق لها العمل بوحدات الجهاز اإلداري للدولة.أن ال يزيد عمر المتقدمة عن ( )24سنة حتى تاريخ 2022/1/1م أي من مواليد 1998/1/1م فأعلى.أن ال يقل طولها عن ( )156سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.أن تجتــاز التقييــم واإلختبــارات المقــررة فــي (اللغــة العربيــة  /اللغــة اإلنجليزيــة  /الحاســب االلــي) والمقابالتالشخصية.
أن تجتاز الفحوصات الطبية المقررة.أن تكون حســـنة السيـرة والسلوك وأن ال تكون قد أدينة في جريمة مخلة بالشرف واألمانة.تعطى األولوية للحاصالت على النسب األعلى في شهادة دبلوم التعليم العام. ُيعــد الترشــح الغيــً إذا ثبــت بــأي حــال مــن األحــوال مــا يخالــف أيــً مــن الشــروط الــواردة فــي هــذا اإلعــانمهمــا كانــت نتيجــة االختبــارات والمقابلــة.

جدول بالخدمات للتقدم للوظائف الشاغرة عبر الرسائل النصية القصيرة

وصف الخدمة

الرقم

الخدمة

طلب التقدم على الوظيفة

80057

رقم الفرصة  #الرقم المدني AT

إللغاء الطلب

80057

رقم الفرصة  #الرقم المدني XT

لالستفسار عن الوظائف التي
تتناسب مع الرقم المدني
للمتقدم

80057

لالستفسار عن المتقدمين
لكل الوظائف التي تناسب
الرقم المدني

80057

الرقم المدني NT

لالستفسار عن الوظيفة
المتقدم لها الباحث عن عمل

80057

الرقم المدني QT

لالستفسار عن البيانات
األساسية للمسجل

80057

الرقم المدني P

لالستفسار عن البيانات الخاصة
بالمؤهل التعليمي والتخصص

80057

الرقم المدني E

الرقم المدني LT

ولمزيد من االستفسـار يرجى االتصال بمركز االتصـــــاالت على الرقم ()80077000
أو زيــــــارة موقـــــــع تجـــــنيد)TAJ.NCE.GOV.OM ( :
مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق

