
إعالن رقم )٢٠٢٢/١(
تجنيــد جنود مســتجدين لعام ٢٠٢٢م

الحــرس الســلطاني الُعماني
      

ــاب  ــح ب ــن عــن فت ــي أن تعل      يســر وزارة العمــل بالتنســيق مــع الحــرس الســلطاني الُعمان
التجنيــد للمواطنيــن الكــرام مــن حملــة دبلــوم التعليــم العام او مــا يعادلة )ذكــور( كجنود 
مســتجدين لعــام )٢٠٢٢م(، علــى أن يتــم اســتقبال الطلبــات خــالل الفتــرة مــن يــوم الثالثــاء 
الموافــق ٠٨ فبرايــر ٢٠٢٢م وحتــى يــوم الســبت الموافــق ١٢ فبرايــر٢٠٢٢م، فمــن يجــد فــي 
نفســه الرغبــة ومســتوفيًا للشــروط المحــددة فعليــه التقــدم بطلبــه عبــر الرســائل النصيــة 

القصيــرة االتيــة:

)AT 17801 # الرقم المدني( 
 

 إلى الرقم )80057(

الشروط العامة:
أن يكون المتقدم عمانيًا باألصل )ذكور فقط(. 	
أن يكون حاصاًل على شهادة دبلوم التعليم العام )الصف الثاني عشر(. 	
أن يتراوح عمر المتقدم مابين )18-٢3( سنة أي يكون من مواليد 1999/1/1 الى ٢٠٠3/1٢/31م. 	
أن يكون قياس فحص النظر )6/6( بدون عمليات تصحيح النظر أو استخدام نظارات طبية أو عدسات طبية الصقة. 	
أن يكون فحص قياس الطول ما بين )1٧٠-185(سم وقياس الوزن مابين  )65-٧8(كجم. 	
أن يجتاز فحص اللياقة البدنية )الجري( لمسافة )3٢٠٠( متر حسب الوقت المقرر. 	
أن اليعمل بوحدات الجهاز اإلداري للدولة. 	
أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر ضده حكم جنائي أو جنحة مخله بالشرف واألمانه. 	
تكون األولوية للباحثين عن عمل من لم يسبق له العمل. 	
ال يحق التقدم من هم على مقاعد الدراسة منُذ نشر اإلعالن. 	
سيتم اختيار العدد المطلوب للتنافس وذلك وفق معيار اقدم تسجيل بسجل القوى العاملة بوزارة العمل. 	

علمــًا بأنــه لــن ينظــر فــي أي طلــب غيــر مســتوف الشــروط المحــددة، كمــا يجــب إحضــار أصــل ونســخة مــن 
المؤهــل الدراســي والبطاقــة الشــخصية ونســخة مــن جــوازي ســفر الوالديــن عنــد الحضــور للفحوصــات 
الطبيــة والمقابلــة الشــخصية وأن تكــون المؤهــالت العلميــة والدراســية معتمــدة ومصدقــة مــن قبــل 
ــائل  ــق الرس ــن طري ــرز ع ــملهم الف ــن ش ــروط والذي ــتوفين للش ــالغ المس ــيتم اب ــة وس ــات المختص الجه

النصيــة القصيــرة .

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

 لالستفسار عن الوظائف التي تتناسب مع الرقم المدني
 الرقم المدني 80057LTللمتقدم

 لالستفسار عن المتقدمين لكل الوظائف التي تناسب الرقم
 الرقم المدني 80057NTالمدني

 الرقم المدني 80057QTلالستفسار عن الوظيفة المتقدم لها الباحث عن عمل

 الرقم المدني 80057Pلالستفسار عن البيانات األساسية للمسجل

 لالستفسار عن البيانات الخاصة بالمؤهل التعليمي
الرقم المدني 80057Eوالتخصص

)TAJ.NCE.GOV.OM ( :للتســجيل ولالطــالع علــى التفاصيل يرجى زيارة موقع تجنيد
ولمزيد من االستفسـار يرجى االتصال على الرقم  )1414(

واهلل تعالى ولي التوفيق


