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تنفيــذاً للتوجيهــات الســامية لموالنــا حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم ــــ حفظــه هللا ورعــاه ــــ بســرعة 
تنفيــذ المبــادرات التشــغيلية ، يســر وزارة العمــل أن تعلــن عــن توفــر عــدد مــن الوظائف الشــاغرة وذلك حســب البيانات والشــروط 
الموضحــة أمــام كل وظيفــة ، فعلــى مــن يجــد فــي نفســه الرغبــة لشــغل إحــدى الوظائــف ومســتوفياً للشــروط المحــددة التقــدم عبــر 

إرســال الرســالة النصيــة القصيــرة .

ــر شــبكة  ــدو ، أو التســجيل عب ــل وأوري ــان موباي ــم )90226( لمشــتركي عم ــى الرق ــة( إل ــم الوظيف ــي # رق ــم المدن )ط و الرق
ــس(  ــوم )الخمي ــن ي ــارا م ــك إعتب ــوزارة www.mol.gov.om  ، وذل ــع ال ــالل موق ــن خ ــت( م ــات العالمية)االنترن المعلوم
الموافــق 2021/11/25م وحتــى نهايــة الــدوام الرســمي يــوم )االربعــاء( الموافــق 2021/12/٨م ، ولــن ينظــر فــي أي طلــب 
بعــد إنقضــاء فتــرة التســجيل ، علــى أن يكــون المتقــدم للوظيفــة باإلضافــة إلــى توافــر شــروط شــغلها مســتوفياً للشــروط اآلتيــة:ـ

1 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2 ـ أال يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالسجن في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة لم يرد له اعتباره.

3 - أال يكــون ممــن أنتهــت خدماتهــم أو احيلــوا إلــى التقاعــد مــن إحــدى وحــدات الجهــاز اإلداري للدولــة أو صــدر ضــده قــرار بمعاقبتــه بالفصــل مــن 
الخدمــة ولــم يمــض علــى تاريــخ إصــداره وحتــى تاريــخ التعييــن ثــالث ســنوات.

4 ـ أال يقــل ســنه عــن ثمانيــة عشــر عامــاً كحــد أدنــى مــا لــم يــرد ســن أعلــى ضمــن اشــتراطات شــغل الوظيفــة، ويعتــد بالســن الــذي يثبــت بشــهادة 
الميــالد أو بالبطاقــة الشــخصية فــي تاريــخ نشــر هــذا اإلعــالن.

5 ـ أن يجتاز االمتحان المقرر لشغل الوظيفة.
6 ـ أن يكون الئقاً طبياً للخدمة.

7 ـ ال يجوز للمتقدم اختيار أكثر من وظيفة واحدة من بين الوظائف الواردة باإلعالن طبقاً للشروط المتوفرة لديه والمقررة لشغلها.
٨ ـ بالنسبة للوظائف التي يقتصر التعيين فيها على أبناء منطقة معينة فإنه يتم االعتداد بالعنوان المسجل بالبطاقة الشخصية .

9 ـ أال يكون المتقدم وقت تقديم الطلب يشغل أياً من الوظائف في إحدى وحدات الجهاز اإلداري للدولة )المدنية أو العسكرية أو األمنية(.
10 ـ يعتبر الترشيح والتعيين الغياً إذا ثبت مخالفة أي من الشروط الواردة في اإلعالن.

11 ـ علــى المتقــدم لإلعــالن إحضــار أصــل المســتندات المطلوبــة إلثبــات توافــر شــروط شــغل الوظيفــة لالطــالع عليهــا عنــد االمتحــان ، ولــن يســمح 
بدخــول االمتحانــات للذيــن لــم يحضــروا المســتندات المطلوبــة.

12 ـ تســجيل الطلــب وإن ُقبــل مــن خــالل نظــام الرســائل النصيــة القصيــرة أو موقــع الــوزارة اإللكترونــي ســيخضع لعمليــة تدقيــق للتأكــد مــن مــدى 
اســتيفاء المتقــدم لجميــع الشــروط المحــددة، ويعتبرالغيــاً إذا تبيــن مــا يخالــف ذلــك.

13 ـ لن يعتد بأي طلب أو ترشيح سبق نشر هذا اإلعالن.
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بالنسبة للوظائف المطلوب شغلها مؤهل دراسي وتشغل باالمتحان :
ــت  ــا والمســتوفين لشــروط شــغلها إذا كان ــن عنه ــة المعل ــن للوظيف ــن المتقدمي ــن بي ــار لدخــول االمتحــان م ــون االختي أوالً: يك
معلنــة للنوعيــن )ذكر/أنثــى( لعــدد )15( لــكل نــوع حســب أقدميــة الحصــول علــى المؤهــل العلمــي المطلــوب لشــغل الوظيفــة ، 
وفــي حالــة تســاوي عــدد مــن المرشــحين فــي أقدميــة الحصــول علــى المؤهــل العلمــي مــع الــوارد اســمه بالترتيــب )15( فيؤخــذ 
بمعيــار األكبــر ســناً ، وفــي حــال التســاوي فــي هــذا المعيــار فيؤخــذ باألســبق قيــداً وفقــاً للبيانــات المســجلة بقاعــدة بيانــات وزارة 

العمــل ، وفــي حــال لــم يتقــدم أحــد مــن أي النوعيــن يتــم الفــرز وفقــاً ل ثانيــاً .

ثانيــاً: يكــون االختيــار لدخــول االمتحــان مــن بيــن المتقدميــن للوظيفــة المعلــن عنهــا والمســتوفين لشــروط شــغلها إذا كانــت معلنة 
لنــوع واحــد فقــط لعــدد )30( حســب أقدميــة الحصــول علــى المؤهــل العلمــي المطلــوب لشــغل الوظيفــة ، وفــي حالــة تســاوي 
عــدد مــن المرشــحين فــي أقدميــة الحصــول علــى المؤهــل العلمــي مــع الــوارد اســمه بالترتيــب )30( فيؤخــذ بمعيــار األكبــر ســناً 

، وفــي حــال التســاوي فــي هــذا المعيــار فيؤخــذ باألســبق قيــداً وفقــاً للبيانــات المســجلة بقاعــدة بيانــات وزارة العمــل 

بالنسبة للوظائف المطلوب لشغلها مؤهل دراسي وتشغل بالمقابلة الشخصية :
أوالً: يكــون االختيــار لدخــول االمتحــان مــن بيــن المتقدميــن للوظيفــة المعلــن عنهــا والمســتوفين لشــروط شــغلها إذا كانــت معلنــة 
للنوعيــن )ذكر/أنثــى( لعــدد )5( لــكل نــوع حســب أقدميــة الحصــول علــى المؤهــل العلمــي المطلــوب لشــغل الوظيفــة ، وفــي حالــة 
تســاوي عــدد مــن المرشــحين فــي أقدميــة الحصــول علــى المؤهــل العلمــي مــع الــوارد اســمه بالترتيــب )5( فيؤخــذ بمعيــار األكبــر 
ســناً ، وفــي حــال التســاوي فــي هــذا المعيــار فيؤخــذ باألســبق قيــداً وفقــاً للبيانــات المســجلة بقاعــدة بيانــات وزارة العمــل ، وفــي 

حــال لــم يتقــدم أحــد مــن أي النوعيــن يتــم الفــرز وفقــاً ل ثانيــاً .

ثانيــاً: يكــون االختيــار لدخــول االمتحــان مــن بيــن المتقدميــن للوظيفــة المعلــن عنهــا والمســتوفين لشــروط شــغلها إذا كانــت معلنة 
لنــوع واحــد فقــط لعــدد )10( حســب أقدميــة الحصــول علــى المؤهــل العلمــي المطلــوب لشــغل الوظيفــة ، وفــي حالــة تســاوي 
عــدد مــن المرشــحين فــي أقدميــة الحصــول علــى المؤهــل العلمــي مــع الــوارد أســمه بالترتيــب )10( فيؤخــذ بمعيــار األكبــر ســناً 

، وفــي حــال التســاوي فــي هــذا المعيــار فيؤخــذ باألســبق قيــداً وفقــاً للبيانــات المســجلة بقاعــدة بيانــات وزارة العمــل 

 
باإلمــكان االطــالع علــى اإلحصائيــة الخاصــة بعــدد المتقدميــن علــى كل شــاغر وظيفــي أثنــاء الفتــرة المحــددة للتســجيل باإلعــالن 

عبــر موقــع الــوزارة علــى الشــبكة العالميــة للمعلومــات اإلنترنــت .
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رقم الوحدة
الرشط )4(الرشط )3(الرشط )2(الرشط )1(مكان العملالعدد الدرجة املالية الوظيفةالوظيفة

25319006االدعاء العام
معاون ادعاء عام 

)ذكر/أنثى(

درجة معاون إدعاء 
عام حسب جدول 
درجات القضاة 
وأعضاء محكمة 
القضاء اإلداري 

وأعضاء اإلدعاء العام

سيتم 
تحديد 
العدد 
الحقا

مختلف محافظات 
السلطنة

شهادة البكالوريوس التخصص الرئييس 
)الرشيعة أو القانون أو الحقوق(

أن ال يزيد سن املتقدم 
عن )30( سنة

املؤسسة العامة للمناطق 
131منسقة )أنثى(23319000الصناعية - مدائن

محافظة مسندم 
- مدينة محاس 

الصناعية

دبلوم بعد شهادة التعليم العام ال تقل مدته 
عن سنتني أو ما يعادله )كل التخصصات(

أن تكون املتقدمة من 
أبناء محافظة مسندم

املؤسسة العامة للمناطق 
23319001الصناعية - مدائن

محاسب )ذكر/
أنثى(

111
محافظة مسندم 
- مدينة محاس 

الصناعية

شهادة البكالوريوس التخصص الرئييس 
)املحاسبة أو املالية(

أن يكون املتقدم من أبناء 
محافظة مسندم

املؤسسة العامة للمناطق 
23319002الصناعية - مدائن

موظف خدمات 
مستثمرين )ذكر/

أنثى(
131

محافظة مسندم 
- مدينة محاس 

الصناعية

دبلوم بعد شهادة التعليم العام ال تقل مدته 
عن سنتني أو ما يعادله يف إحدى تخصصات 

)اإلدارة أو التسويق أو العالقات العامة واإلعالم 
أو دراسات اإلتصال(

أن يكون املتقدم من أبناء 
محافظة مسندم

هيئة الوثائق واملحفوظات 
17719003الوطنية

أخصايئ ترميم 
وثائق ثالث )ذكر(

2عقد عمل
مقر الهيئة مبحافظة 

مسقط
شهادة البكالوريوس التخصص الرئييس 

)مختربات العلوم أو كيمياء(

هيئة الوثائق واملحفوظات 
17719004الوطنية

أخصايئ أمن 
معلومات ثالث 

)ذكر(
2عقد عمل

مقر الهيئة مبحافظة 
مسقط

شهادة البكالوريوس التخصص الرئييس )أمن 
املعلومات أو األمن اإللكرتوين أو األمن 

السيرباين(

هيئة الوثائق واملحفوظات 
17719005الوطنية

أخصايئ ترجمة 
وثائق ثالث )ذكر(

2عقد عمل
مقر الهيئة مبحافظة 

مسقط
شهادة البكالوريوس التخصص الرئييس )اللغة 

اإلنجليزية أو ترجمة اللغة اإلنجليزية(

25119007هيئة تنظيم اإلتصاالت
مساعد إختصايص 

مرتجم قانوين 
)ذكر/أنثى(

1عقد عمل
مبنى الهيئة مبحافظة 

مسقط
شهادة البكالوريوس التخصص الرئييس )القانون 

أو الحقوق(
إجادة اللغة اإلنجليزية 

إجادة تامة

القدرة عىل ترجمة 
العقود باللغتني 

العربية واإلنجليزية

25119008هيئة تنظيم اإلتصاالت
إختصايص تطوير 

األعامل )ذكر/
أنثى(

1عقد عمل
مبنى الهيئة مبحافظة 

مسقط

شهادة البكالوريوس التخصص الرئييس يف إحدى 
تخصصات )اإلدارة أو التسويق أو اإلتصاالت(  
+ خربة عملية ال تقل مدتها عن )6( سنوات 

بعد الحصول عىل املؤهل الدرايس املطلوب يف 
مجال تطوير األعامل واإلتصاالت .

إجادة اللغة اإلنجليزية 
إجادة تامة

25119009هيئة تنظيم اإلتصاالت
موظف إداري 

)ذكر/أنثى(
1عقد عمل

مبنى الهيئة مبحافظة 
مسقط

دبلوم بعد شهادة التعليم العام ال تقل مدته 
عن سنتني أو ما يعادله يف إحدى تخصصات 

)اإلدارة(

إجادة اللغة اإلنجليزية 
إجادة تامة

https://ext-sshr.mocs.gov.om/
https://ext-sshr.mocs.gov.om/


لتقديم الطلب عبر االنترنت إضغط هنا 2021/11/25

إعــــــالن شــــــواغــــــــــــر 
)م9 / 2021(

4

25119010هيئة تنظيم اإلتصاالت
إختصايص
)ذكر/أنثى(

1عقد عمل
مبنى الهيئة مبحافظة 

مسقط

شهادة البكالوريوس التخصص الرئييس يف إحدى 
تخصصات )الحاسب اآليل أو تقنية املعلومات 

أو نظم املعلومات( + خربة عملية ال تقل مدتها 
عن )6( سنوات بعد الحصول عىل املؤهل 
. Linux الدرايس املطلوب يف مجال أنظمة

إجادة اللغة اإلنجليزية 
إجادة تامة

الحصول عىل شهادة 
مهنية يف أنظمة 

 Linux

25119011هيئة تنظيم اإلتصاالت
مساعد إختصايص 

)ذكر/أنثى(
1عقد عمل

مبنى الهيئة مبحافظة 
مسقط

شهادة البكالوريوس التخصص الرئييس 
)املحاسبة أو املالية(

إجادة اللغة اإلنجليزية 
إجادة تامة

25119012هيئة تنظيم اإلتصاالت
مساعد إختصايص 
التدقيق الداخيل 

)ذكر/أنثى(
1عقد عمل

مبنى الهيئة مبحافظة 
مسقط

شهادة البكالوريوس التخصص الرئييس 
)املحاسبة أو املالية( 

إجادة اللغة اإلنجليزية 
إجادة تامة

القدرة عىل تحليل 
ومراجعة األنظمة 
املالية واملحاسبية 

والقوائم املالية

25119013هيئة تنظيم اإلتصاالت
مساعد إختصايص 

)ذكر/أنثى(
1عقد عمل

مبنى الهيئة مبحافظة 
مسقط

شهادة البكالوريوس التخصص الرئييس 
)اإلقتصاد( 

إجادة اللغة اإلنجليزية 
إجادة تامة

25119014هيئة تنظيم اإلتصاالت
مساعد إختصايص 

)ذكر/أنثى(
1عقد عمل

مبنى الهيئة مبحافظة 
مسقط

شهادة البكالوريوس التخصص الرئييس يف إحدى 
تخصصات )اإلدارة(

إجادة اللغة اإلنجليزية 
إجادة تامة

https://ext-sshr.mocs.gov.om/
https://ext-sshr.mocs.gov.om/

