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يســر وزارة العمــل أن تعلــن للباحثيــن عــن عمــل ) الذيــن لــم يســبق لهــم 

العمــل ( عــن توفــر عــدد )٢1٥( فرصــة وظيفيــة بمختلــف املؤسســات 

ــور . ــم األج ــادرة دع ــن مب ــتفادة م ــت االس ــي رغب ــاص والت ــاع الخ بالقط

ــط  ــالل الراب ــن خ ــا م ــجيل فيه ــل  التس ــن عم ــن ع ــكان الباحثي وبإم

االلكترونــي: 

ــق  ــاغرة وف ــف الش ــالع ىلع الوظائ ــل االط ــن عم ــن ع ــكان الباحثي وبإم

ــي : ــدول اآلت الج

https://www.mol.gov.om/job
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السجل املنشأةت
كالهماإناثذكور املؤهل الدراسياملهنةالتجاري

100دبلوم التعليم العام  مروج جتاري مندوب مبيعات1546910شركة الهوشان عبر اخلليج1

200جامعيمهندس مدني / ابنية1394417مزن للخدمات واألستثمار2

010دبلوم التعليم العام كاتب اداري / عام1131089مشاريع الرؤى الواضحة املتحدة3

010جامعي وكيل سياحي1700790املها الذهبي للسياحه4

1167233مؤسسة صقور القرحة للتجارة5
010دبلوم التعليم العام كاتب اداري / عام

100دبلوم التعليم العام مخلص معامالت

100جامعيمروج جتاري مندوب مبيعات1673262شركة اخلليج للمواد العازله6

030دبلوم التعليم العام مروج جتاري مندوب مبيعات1161027مؤسسة املذهله للخدمات7

001جامعي اختصاصي موارد بشرية1387423طيران مسندم8

010دبلوم التعليم العام بائع1195514جنمة الريف احلديثة9

100دبلوم فوق الثانويمحاسب عام1163051شعاع الفتح الذهبية للتجارة10

010دبلوم فوق الثانويمحلل نظم / عام1119032سالسل للخدمات الكهربائية11

001جامعيمدير محطة تعبئة وقود1329971روابط جسور العاصمة للتجارة12

1028934النهضة السعيدة للتجارة واملقاوالت13
100دبلوم فوق الثانوي اختصاصي تسويق

100دبلوم فوق الثانوي فني إلكتروني / شبكات حاسوبيه

1059613شركة ميداس الفنية للتجارة14

001جامعيمصور فوتوغرايف

001جامعيمصمم جرافيكي

001دبلوم التعليم العام سائق سيارة عمومي

001جامعياختصاصي تسويق

001جامعيمحاسب عام
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1077415أرض ودام الساحل للتجارة15
001جامعيمدير عام

010جامعي مدير موارد بشرية

أحمد املعشني وعائشة احلجرية 16
010جامعي مبرمج حاسب الي1387889للمحاماة واالستشارات القانونية

ما دون دبلوم التعليم سائق شاحنة1062894الشركة الدولية للتطوير الزراعي17
100العام 

100جامعيمهندس مدني / ابنية1301807مزون لالستشارات الهندسية18

020جامعيمهندس معماري1306380أمساد لالستشارات الهندسية19

110جامعي اختصاصي تسويق1375518 معهد مسقط للتدريب20

010جامعيمدير معهد1295763امرك21

001دبلوم التعليم العام كاتب اداري / عام1031619مؤسسة ابورمضان للتجارة واملقاوالت22

010دبلوم التعليم العام بائع1345751العطر الفريد للتجارة23

سلطان بن سعود بن أحمد الشيذاني 24
1229133للتجارة

100دبلوم فوق الثانويميكانيكي صيانة ميكانيكية / عام

ما دون دبلوم التعليم عامل شحن وتفريغ
200العام 

001دبلوم التعليم العام مراقب عمال1336564مسقط للتطوير و التجارة25

120جامعيمرشد سياحي1341277بوابة السالم لالستثمار26

010دبلوم التعليم العام طباع / عام1324805مشاريع السليمي احلديثه املتطوره27

010جامعيمشرف عمليات1280890مسار الفكر28

1373194 مؤسسة دانة الشاطئ29

020دبلوم التعليم العام كاتب استقبال عام

010جامعيمحاسب عام

010دبلوم التعليم العام كاتب استقبال مرضى
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1247862طريق الصافنات للتجارة30

200دبلوم التعليم العام مركب شبكات هاتف / عام

020دبلوم فوق الثانوي اختصاصي تسويق

200دبلوم فوق الثانويمبرمج حاسب الي

020دبلوم التعليم العام بائع1142745املدن السبع للمشاريع31

3230309شركة ضواحي مجان للمشاريع التجارية32
001جامعيمدير موارد بشرية

001جامعيمدير مشاريع

1054829اخلطوط الفضية احلديثة33

001جامعياختصاصي ادارة اعمال

001دبلوم التعليم العام كاتب حسابات

001جامعيمهندس اتصاالت

001دبلوم التعليم العام كاتب عالقات عامة1092105سرعـــة اإلتقــــــان للمشاريـــع34

1706101شركة سيفرت للفحص الفني35
010جامعيمحاسب تكاليف

010جامعيختصاصي صحة وسالمة مهنية

1295798املدينة لألعمال واإلستشارات الهندسية36
010جامعيمهندس تصميم داخلي

001دبلوم فوق الثانوياختصاصي ادارة اعمال

صالح البلوشي محامون ومستشارون 37
1338816قانونيون

120جامعي محام

010جامعيمستشار قانوني / القانون العام

مكتب الدكتور علي بن راشد البلوشي 38
100جامعيمحام1402557محامون ومستشارون قانونيون

1396714املتميز لإلجناز39
010جامعيمدير تسويق

010دبلوم فوق الثانويمحاسب عام
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1224151الهوية الشاملة للتجارة واملقاوالت40

002جامعيمصمم جرافيكي

002جامعيرسام معماري

001جامعيمنسق إداري

002جامعيمصمم ديكور داخلي

شركة مسقط أوفرسيز للمشاريع 41
010جامعيكاتب اداري / عام1082561واخلدمات ،

1413093مسقط لتكنولوجيا املعلومات42

100دبلوم فوق الثانوي مهندس حاسب الكتروني

101جامعيمهندس الكتروني / صيانة

100جامعياختصاصي أمن وحماية نظم املعلومات

002دبلوم التعليم العام طباع / عام1092845رواد اإلعتماد للتجارة43

1305750واجهة مسقط لالعمال التجارية44

030دبلوم التعليم العام مدخل بيانات

010جامعيكاتب عالقات عامة

010جامعيمحاسب عام

010دبلوم فوق الثانويكاتب تدقيق بيانات

1287062الريادة لإلستثمار واخلدمات45
010دبلوم فوق الثانويمنسق إداري

010دبلوم فوق الثانوياختصاصي موارد بشرية

100دبلوم فوق الثانويمبرمج حاسب الي1308032البساطة للحلول التقنية46

1313237شركة سكن إلدارة املرافق47
100جامعيمشرف أول عمال

100دبلوم فوق الثانويمحاسب عام

1083557الدار االمثل للتجاره واملقاوالت48
010جامعي اختصاصي تسويق

010جامعي اختصاصي موارد بشرية

200جامعيمدرب مهني / صناعي1031703معهد الهدف خلدمات التدريب49
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1646532رواد املعرفه50
001جامعي اختصاصي تسويق

011جامعيمصمم جرافيكي

1288820شركة ناقل51
002دبلوم فوق الثانويمشرف مخازن

001جامعيمهندس صناعي / عام

001دبلوم فوق الثانويوكيل سفر1198719عجائب الشمال للتجارة52

010دبلوم التعليم العام  كاتب عالقات عامة1311125الزهرة خلدمات الشحن املتكاملة53

100جامعيمدير موارد بشرية1000608الشركه العمانيه للصناعات البالستكيه54

شركه الوليد لالغذيه واخلدمات 55
100دبلوم التعليم العام كاتب استقبال عام1140248احملدوده املسئوليه

1371058وتد لألملونيوم56

010جامعيمدير موارد بشرية

010جامعيمهندس تصميم داخلي

010جامعياختصاصي تسويق

010دبلوم فوق الثانويمحاسب عام1120019الونيس لألعمال الدولية57

1384340الطموح الالمع58
010دبلوم فوق الثانوياختصاصي تسويق

010دبلوم فوق الثانويمدرب لياقة بدنية

االجيال للحلول وخدمات املوارد 59
010جامعيمشرف تدريب1009548البشرية

املطر للخدمات الهندسية والبنية 60
100جامعيمهندس سالمة وصحة مهنية1025872التحتية

010جامعيفني مختبر علوم1097612مؤسسه البسام الدوليه61

100دبلوم فوق الثانويأختصاصي عالقات عامة1044421شركة مسقط للمواشي والتجارة62



إعــــــــــــــــالن
مبـــادرة دعــم االجــــور )٧(

٢٦ / ٥ / ٢٠٢٢

7

1398144اإلبداع لإلجناز63

001دبلوم فوق الثانويدليل معرض )مرشد(

001دبلوم فوق الثانويمحاسب عام

ما دون دبلوم التعليم كاتب عالقات عامة
001العام 

001جامعيمدير تسويق

عبدالرحمن الهنائي محامون 64
002جامعي محام1390132ومستشارون يف القانون

010جامعيمدير معهد1393633معهد التميز واإلبداع65

100دبلوم التعليم العام  سائق عموم املركبات1186035املنتصر الدولية66

110دبلوم التعليم العام مشرف خدمة الزبائن1421765صمود صخر العاملية67

010جامعيمدير حضانة1093145حضانة فن احلياة68

010جامعيمنسق1765280دار الرتاج للتجارة69

شركة حمد بن حمود العامرى واوالده 70
1027026للتجارة

ما دون دبلوم التعليم سائق شاحنة
300العام 

010دبلوم فوق الثانويمنسق إداري

100جامعيمصمم ديكور داخلي1088463البيت املثالي لإلستثمار71

1321898موسسة مسار الفضي املتحدة72
010جامعي مدير عالقات عامة

010دبلوم فوق الثانويمحاسب عام

010دبلوم التعليم العام بائع1356387ربطة للتغليف واحللويات73

100جامعيمدير عالقات عامة1787390وادي وم للتجارة74

1171875شاطي املوج لالستثمار75

200دبلوم التعليم العام كاتب استقبال فندقي

100دبلوم فوق الثانويفني كهربائي / اجهزة دقيقة

200دبلوم فوق الثانويفني امن وسالمة مهنية

100دبلوم التعليم العام مندوب مشتريات1002743الرؤية للحلول االنشائيه76
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010دبلوم التعليم العام  مخلص معامالت1360811سند اجلزيرة للخدمات77

010جامعيمنسق إداري1232953مؤسسة فنون لإلعالم واإلنتاج الفني78

1087633تــاج أفــي العصريــة79
010دبلوم فوق الثانويمحاسب عام

010جامعي مدير اداري

1105127البركة للخدمات النفطية80

200جامعيمشرف النقليات

100دبلوم فوق الثانويفني ميكانيك / صيانة عامة

ما دون دبلوم التعليم عامل تبطني ابار النفط والغاز
4400العام 

200جامعي- مهندس ميكانيكي / صيانة عامة

010جامعي كاتب عالقات عامة1063201سما مسقط احلديثه81

1147635 التوت الذهبي82
001جامعي مدير تسويق

001دبلوم التعليم العام مروج جتاري مندوب مبيعات

010دبلوم التعليم العام كاتب اداري / عام1072801مشاريع صاد الوطنيه83

010دبلوم التعليم العام بائع مواد متوينية / عام1093710املسروري العاملية84

ما دون دبلوم التعليم كاتب اداري / عام1108984مدرسة األجيال العصرية اخلاصة85
010العام 

1121453مسالك املعموره للتجارة86
010دبلوم التعليم العام  كاتب حسابات

010دبلوم التعليم العام  بائع مستحضرات وادوات جتميل/عام

001جامعيمدير مخازن1379642مركز سند للخدمات التجارية العامة87

مكتب مازن الشكيلي محامون 88
002جامعي محام1408369ومستشارون قانونيون

100جامعي وسيط شحن بحري1626051شرف للخدمات املالحية وشركاه89

100دبلوم فوق الثانويفني صحة مهنية1677349احملدوده لصناعة املنتجات الرئيسية90


