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لتقديم الطلب عرب االنرتنت اضغط هنا

يســر وزارة العمــل أن تعلــن عــن توفــر مــا مجموعــه )301172( ســاعة عمــل بنظــام الخدمــة الجزئيــة بصفــة مؤقتــة 

)تقديــم خدمــة بالســاعة( وليســت وظيفــة دائمــة ألداء أعمــال ومهــام فــي بعــض الوحــدات الحكوميــة بحســب 

المقــررة لهــا وذلــك حســب البيانــات والشــروط الموضحــة قريــن كل منهــا ، فعلــى مــن يجــد فــي نفســه الرغبــة 

للعمــل ومســتوفيًا للشــروط المحــددة التقــدم عبــر إرســال الرســالة النصيــة القصيــرة.

)رقــم الوظيفة#الرقــم المدنــيAJ( إلــى الرقــم )80057( لمشــتركي عمــان تــل وأوريــدو ، أو التســجيل عبــر شــبكة 

المعلومــات العالميــة االنترنــت مــن خــال موقــع الــوزارة www.mol.gov.om  ، وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم األحــد 

الموافــق 2022/7/24م وحتــى نهايــة الــدوام الرســمي يــوم الخميــس الموافــق 2022/8/4م ، ولــن ينظــر فــي أي طلــب 

بعــد انقضــاء فتــرة التســجيل ، علــى أن يكــون المتقــدم للعمــل باإلضافــة إلــى توافــر شــروط شــغله المحــددة 

بالجــدول مســتوفيًا للشــروط اآلتيــة:ـ

1 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك.

2 ـ أال يكــون قــد صــدر ضــده حكــم نهائــي بالســجن فــي جنايــة أو بعقوبــة فــي جريمــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة مــا لــم 

يــرد لــه اعتبــاره.

3 - أال يكــون ممــن أحيلــوا إلــى التقاعــد مــن إحــدى وحــدات الجهــاز اإلداري للدولــة أو صــدر ضــده قــرار بمعاقبتــه 

بالفصــل مــن الخدمــة ولــم يمــض علــى تاريــخ إصــداره وحتــى تاريــخ التعييــن ثــاث ســنوات.

4 ـ أال يقــل ســنه عــن ثمانيــة عشــر عامــًا كحــد أدنــى مــا لــم يــرد ســن أعلــى ضمــن اشــتراطات أداء المهــام والواجبــات 

المطلوبــة، ويعتــد بالســن الــذي يثبــت بشــهادة الميــاد أو بالبطاقــة الشــخصية فــي تاريــخ نشــر هــذا اإلعــان.

5 ـ أن يكون الئقًا طبيًا للخدمة.

6 ـ ال يجــوز للمتقــدم اختيــار أكثــر مــن طلــب مــن بيــن األعمــال الــواردة باإلعــان طبقــًا للشــروط المتوفــرة لديــه 

لشــغلها. والمقــررة 

7 ـ بالنســبة لألعمــال التــي يقتصــر التشــغيل فيهــا علــى أبنــاء محافظــة أو واليــة معينــة فإنــه يتــم االعتــداد بالعنــوان 

المســجل فــي البطاقــة الشــخصية .

8ـ أال يكــون المتقــدم وقــت تقديــم الطلــب يشــغل أيــًا مــن الوظائــف فــي إحــدى وحــدات الجهــاز اإلداري للدولــة 

)المدنيــة أو العســكرية أو األمنيــة(.

9 ـ يعتبر الترشيح الغيًا إذا ثبت مخالفة أي من الشروط الواردة في اإلعان.

10ـ علــى المتقــدم لإلعــان إحضــار أصــل المســتندات المطلوبــة إلثبــات توافــر الشــروط المطلوبــة للعمــل لاطــاع 

عليهــا عنــد االمتحــان ، ولــن يســمح بدخــول االمتحانــات للذيــن لــم يحضــروا المســتندات المطلوبــة.

11 ـ تســجيل الطلــب وإن ُقبــل مــن خــال نظــام الرســائل النصيــة القصيــرة أو موقــع الــوزارة اإللكترونــي ســيخضع 

لعمليــة تدقيــق للتأكــد مــن مــدى اســتيفاء المتقــدم لجميــع الشــروط المحــددة، ويعتبــر الغيــًا إذا تبيــن مــا يخالــف 

ذلــك.

12 ـ لن يعتد بأي طلب أو ترشيح سبق نشر هذا اإلعان.
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بالنسبة للعمل المطلوب لشغله مؤهل دراسي:

أواًل: يكــون االختيــار لدخــول االمتحــان مــن بيــن المتقدميــن للمهــام المطلوبــة المعلــن عنهــا والمســتوفين 

لشــروط شــغلها إذا كانــت معلنــة للنوعيــن )ذكر/أنثــى( لعــدد )5( لــكل نــوع حســب أقدميــة الحصــول علــى 

المؤهــل العلمــي المطلــوب لشــغلها ، وفــي حالــة تســاوي عــدد مــن المرشــحين فــي أقدميــة الحصــول علــى 

ــار األكبــر ســنًا ، وفــي حــال التســاوي فــي هــذا  ــوارد اســمه بالترتيــب )5( فيؤخــذ بمعي المؤهــل العلمــي مــع ال

المعيــار فيؤخــذ باألســبق قيــدًا وفقــًا للبيانــات المســجلة بقاعــدة بيانــات وزارة العمــل ، وفــي حــال لــم يتقــدم 

أحــد مــن أي النوعيــن يتــم الفــرز وفقــًا لثانيــًا .

 

ثانيــًا: يكــون االختيــار لدخــول االمتحــان مــن بيــن المتقدميــن للمهــام المطلوبــة المعلــن عنهــا والمســتوفين 

لشــروط شــغلها إذا كانــت معلنــة لنــوع واحــد فقــط لعــدد )10( حســب أقدميــة الحصــول علــى المؤهــل العلمــي 

المطلــوب لشــغلها ، وفــي حالــة تســاوي عــدد مــن المرشــحين فــي أقدميــة الحصــول علــى المؤهــل العلمــي مــع 

الــوارد اســمه بالترتيــب )10( فيؤخــذ بمعيــار األكبــر ســنًا ، وفــي حــال التســاوي فــي هــذا المعيــار فيؤخــذ باألســبق 

قيــدًا وفقــًا للبيانــات المســجلة بقاعــدة بيانــات وزارة العمــل .

 

بالنســبة للعمــل الــذي ال يطلــب لشــغله مؤهــل دراســي  ، يكــون االختيــار لدخــول االمتحان من بيــن المتقدمين 

للمهــام المطلوبــة المعلــن عنهــا والمســتوفين لشــروط شــغلها لعــدد )10( حســب األكبــر ســنًا ، وفــي حــال 

تســاوي عــدد مــن المتقدميــن فــي العمــر مــع الــوارد اســمه فــي الترتيــب )10( فيؤخــذ األســبق قيدًا وفقــًا للبيانات 

المســجلة بقاعــدة بيانــات وزارة العمــل .

باإلمــكان االطــاع علــى اإلحصائيــة الخاصــة بعــدد المتقدميــن علــى كل عمــل مــن األعمــال المطلوبــة أثنــاء 

ــوزارة علــى الشــبكة العالميــة للمعلومــات االنترنــت . الفتــرة المحــددة للتســجيل باإلعــان عبــر موقــع ال
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الرشط 2(الرشط 1(العدد مكان العمل املهام الوظيفيةالرقم الوحدة

عدد 

الساعات 

للفرد

اجاميل 

عدد 

الساعات

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927000

تدقيق الحسابات والسجالت واملستندات املالية 

 واملحاسبية. 

الجرد الدوري واملفاجئ للخزائن واملخازن 

واملركبات واألموال الثابتة أو املنقولة والتأكد من 

 سالمة اإلجراءات وفًقا للقوانني واألنظمة.

مراجعة وتقييم اإلجراءات والضوابط الداخلية 

 وفًقا للقوانني واألنظمة.

 مراجعة طرق حامية األصول.

اقرتاح النظم الكفيلة بالرقابة املالية وإجراءات 

الضبط الداخيل لدى الوزارة أو تعديلها مبا يتفق 

مع طبيعة اختصاصات وأعامل الوزارة وهيكلها 

التنظيمي

دائرة التدقيق 

والرقابة الداخلية 

)ديوان عام 

الوزارة(

1

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)املحاسبة أو 

املالية(

أن يكون 

املتقدم )ذكر(
12541254

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927001

تلقي ودراسة وتحليل البالغات باملخالفات 

 اإلدارية واملالية وإعداد التقارير. 

التدقيق عىل النظم والعمليات أو الربامج بصفة 

 فجائية يف املديريات واإلدارات التابعة للوزارة.

الجرد الدوري واملفاجئ للخزانة واملخازن 

واملركبات واألموال الثابتة واملنقولة يف املديريات 

 واإلدارات التابعة للوزارة وفًقا للقوانني واألنظمة.

مراجعة وتقييم اإلجراءات والضوابط الداخلية 

للمديريات واإلدارات التابعة للوزارة وفًقا 

للقوانني واللوائح واألنظمة

دائرة التدقيق 

والرقابة الداخلية 

)ديوان عام 

الوزارة(

2

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)املحاسبة أو 

املالية(

أن يكون 

املتقدم )ذكر(
12542508

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927002

متابعة وتنفيذ الخطط والربامج االسرتاتيجية 

للوزارة لتحقيق رؤية عامن 2040 ومراجعتها 

 وتحديثها بشكل دوري.

وضع مؤرشات األداء ومعايري جودة الخدمات 

املقدمة للمتعاملني مع الوزارة مبا يتوائم مع 

أهداف الرؤية املستقبلية عامن 2040 ذات 

 الصلة باختصاصات الوزارة.

متابعة وتنفيذ ما يتم إقراره من إجراءات وأعامل 

تبسيط اإلجراءات وتسهيل الخدمات املقدمة 

للمتعاملني مع الوزارة بالتنسيق مع وحدة 

 متابعة تنفيذ رؤية عامن 2040 .

مراجعة وتقييم املستندات واألدلة التي تثبت 

انتهاء مهام املشاريع املعتمدة بالوزارة والتأكد 

من جودتها بالتنسيق مع وحدة متابعة تنفيذ 

رؤية عامن 2040.

مكتب متابعة 

تنفيذ رؤية عامن 

2040 )ديوان 

عام الوزارة(

1

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس يف 

إحدى تخصصات 

)اإلدارة(

أن يكون 

املتقدم )ذكر(
12541254
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وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927003

متابعة وتنفيذ الخطط والربامج االسرتاتيجية 

للوزارة لتحقيق رؤية عامن 2040 ومراجعتها 

 وتحديثها بشكل دوري.

وضع مؤرشات األداء ومعايري جودة الخدمات 

املقدمة للمتعاملني مع الوزارة مبا يتوائم مع 

أهداف الرؤية املستقبلية عامن 2040 ذات 

 الصلة باختصاصات الوزارة.

متابعة وتنفيذ ما يتم إقراره من إجراءات وأعامل 

تبسيط اإلجراءات وتسهيل الخدمات املقدمة 

للمتعاملني مع الوزارة بالتنسيق مع وحدة 

 متابعة تنفيذ رؤية عامن 2040 .

مراجعة وتقييم املستندات واألدلة التي تثبت 

انتهاء مهام املشاريع املعتمدة بالوزارة والتأكد 

من جودتها بالتنسيق مع وحدة متابعة تنفيذ 

رؤية عامن 2040.

مكتب متابعة 

تنفيذ رؤية عامن 

2040 )ديوان 

عام الوزارة(

1

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )اقتصاد(

12541254

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927004

استالم طلبات الرشكات املتأثرة وبياناتها 

وحيثيات املوضوع  ، والحلول املقرتحة من 

 الرشكة.

دراسة مدى استيفاء وضع الرشكات ملعايري 

 التقييم املعتمدة من قبل اللجنة اإلرشافية.

دراسة وتقييم بيانات الرشكات واملعلومات 

 اإلدارية واملالية واألصول املالية والعينية.

تقييم االداء التشغييل للرشكة والتدفقات النقدية 

 والتسهيالت البنكية املرتبطة بأداء الرشكة.

 مقابلة الرشكات املتأثرة واالجتامع معها شخصيًا.

تقييم التحديات التي تواجهها الرشكات وإيجاد 

املقرتحات والحلول ملعالجتها.

مكتب الوزير 

)ديوان عام 

الوزارة(

2

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)املحاسبة أو 

املالية(

أن يكون 

املتقدم )ذكر(
12542508

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927005

دراسة وتطوير القوانني املنظمة لعمل الوزارة مع 

 الدوائر املختصة وتقديم املقرتحات.

إعداد ومراجعة العقود الخاصة بالوزارة 

 بالتنسيق مع الجهات املعنية .

متابعة تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بالقضايا وإعداد 

 التقارير بشأنها.

دراسة الطلبات املقدمة إىل الوزارة ، والتأكد من 

مدى مطابقتها للرشوط واإلجراءات القانونية 

 متهيًدا إلصدار الرتاخيص الالزمة.

 دراسة االتفاقيات للمرشوعات وتعديالتها 

املتصلة بعمل الوزارة وإبداء الرأي القانوين فيها 

ومتابعة تنفيذها.

دائرة الشؤون 

القانونية )ديوان 

عام الوزارة(

2

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )القانون 

أو الحقوق(

أن يكون 

املتقدم )ذكر(
12542508
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وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927006

إعداد الدراسات والبحوث االقتصادية ملختلف 

 قطاعات الوزارة .

إعداد البحوث والدراسات اإلقتصادية والتقارير 

 التحليلية املطلوبة من قبل رئيس الوحدة.

توفري البيانات واملعلومات القامئة عىل األسلوب 

املنهجي يف دراسة املعوقات التي تواجه كاًل 

من القطاع الخاص واملستهلك لدراستها وإيجاد 

 الحلول املناسبة لها.

التنسيق مع املنظامت العاملية واإلقليمية يف ما 

يتعلق بإعداد البحوث والدراسات االستثامرية 

 والتصديرية والصناعية ونظم تطويرها.

متابعة املؤرشات الدولية التي تهم الوزارة ، 

 واقرتاح آلية تحسني ترتيب السلطنة فيها.

تطبيق نظام إدارة الجودة من خالل قياس األداء 

والتدقيق عىل تطبيق إجراءات العمل وتنفيذ 

اإلجراءات التصحيحية.

دائرة البحوث 

والدراسات 

)ديوان عام 

الوزارة(

2

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)إقتصاد(

أن يكون 

املتقدم )ذكر(
12542508

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927007

إعداد وتصميم وتنفيذ املحتوى اإلعالمي 

وفق الخطة اإلعالمية للوزارة )التصاميم / 

الصور ومقاطع الفيديو/الرسوم الجرافيكية 

 واملطبوعات(.

تطوير مفاهيم التصميم  لتناسب احتياجات 

 العمل بالوزارة.

تقديم االستشارة الفنية مبا يتناسب مع مفاهيم 

التصميم العامة لأللوان والصور ومنط النص 

 واملخطط ، لتوصيل الرسالة املطلوبة.

 Adobe عمل تصاميم احرتافية باستخدام برامج

  Photoshop  Adobe In Design ، Adobe

.Premiere ، Adobe  illustrator 

إنشاء تصاميم )Info Graph( ترتجم وتعكس 

 أهداف الوزارة والخدمات املقدمة.

دائرة التواصل 

واإلعالم )ديوان 

عام الوزارة(

2

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)التصميم 

الجرافييك أو 

التصميم الرقمي 

أو الوسائط 

املتعددة(

أن يكون 

 املتقدم )ذكر( 

إملام لربامج 

 Photoshop،

 In Design ،

 illustrator،

 Aftereffect 

 premiere

and audi-

.tion 

ولديه محفظة 

اعامل تضم 

االعامل 

السابقة 

)Portfolio(

12542508
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لتقديم الطلب عرب االنرتنت اضغط هنا

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927008

اقرتاح سياسات االختيار والتعيني والتحفيز 

 وغريها.

التنسيق مع جهات االختصاص لإلعالن عن 

الوظائف الشاغرة ومع لجنة املقابالت ومتابعة 

 استكامل باقي إجراءات التعيني.

إعداد وإدراج البيانات املتعلقة بنظام اإلجازات 

مبختلف أنواعها وتنظيم إجازات املوظفني 

 بالتنسيق مع التقسيامت التنظيمية بالوزارة.

إنهاء واستكامل اإلجراءات املتعلقة باإلجازات 

 وتصديقها.

إدارة سجل اإلجازات والعمل عىل تحليله 

وتحديد التحديات التي تواجهه مع اقرتاح 

 الحلول املناسبة.

مراجعة كشوفات الحضور واالنرصاف ملوظفي 

 الوزارة ، ورفع التقارير واتخاذ ما يلزم حول ذلك.

إعداد قرارات إيفاد املوظفني يف املهام الرسمية 

وإعتامدها .

دائرة املوارد 

البرشية )ديوان 

عام الوزارة(

2

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )موارد 

برشية( فقط

أن يكون 

املتقدم )ذكر(
12542508

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927009

متابعة توفري املواد واملعدات وقطع الغيار 

الالزمة لتنفيذ أعامل الصيانة بالتنسيق مع 

 الجهات املعنية بالوزارة.

التأكد من توفري احتياجات الوزارة من األدوات 

 واملعدات وغريها.

متابعة عقود الخدمات واإلسكان والنظافة 

 والزراعة والتشجري.

متابعة تنفيذ نتائج أعامل الجرد ، والتخلص 

من املواد الغري صالحة لالستخدام بالتنسيق مع 

 الجهات املعنية بالوزارة.

متابعة صيانة األجهزة واملعدات الكهربائية 

 وآالت الطباعة والتصوير واملصاعد والهواتف.

متابعة تنفيذ أعامل صيانة مباين ومعدات الوزارة 

وأثاثها ومرافقها.

دائرة الشؤون 

اإلدارية )ديوان 

عام الوزارة(

2

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس يف 

إحدى تخصصات 

)اإلدارة(

أن يكون 

املتقدم )ذكر(
12542508

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927010

تطوير أنظمة الوزارة مبا يتوافق مع التحول 

 الرقمي بالتنسيق مع الجهات املعنية بالوزارة.

استالم طلبات األنظمة املعلوماتية الخدمية 

واإلدارية والعمل عىل دراسة وتحليل الربامج 

 لتنفيذها وتقييمها.

إجراء التعديالت واإلضافات الالزمة لألنظمة 

 الخدمية واإلدارية وتقييمها.

العمل عىل حل املشاكل الفنية يف األنظمة 

املعلوماتية.

دائرة تقنية 

املعلومات 

)ديوان عام 

الوزارة(

2

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)الربمجة( فقط

أن يكون 

املتقدم )ذكر(
12542508
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لتقديم الطلب عرب االنرتنت اضغط هنا

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927011

تخطيط وتصميم شبكة االتصاالت مبا يتوافق مع 

 خطة تنفيذ املرشوعات املعتمدة. 

  إعداد الرشوط الفنية ملناقصات الشبكات.

التأكد من سالمة وصحة عمل أجهزة االتصاالت 

ودراسة الحلول يف عمليات الربط بشبكة 

 االتصاالت.

متابعة وصيانة شبكات ديوان عام الوزارة ، 

واملديريات واإلدارات التابعة للوزارة ـ والتنسيق 

مع رشكات الصيانة املتخصصة واملتعاقد معها 

لهذا الغرض وإصالح األعطال الفنية للشبكات.

دائرة تقنية 

املعلومات 

)ديوان عام 

الوزارة(

2

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)الشبكات أو 

أمن املعلومات 

أو األمن 

اإللكرتوين أو 

األمن السيرباين(

أن يكون 

املتقدم )ذكر(
12542508

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927012

تقديم الدعم الفني لعملية ربط األجهزة املركزية 

 ببعضها.

تقديم الدعم الفني لألنظمة املعلوماتية الخدمية 

واإللكرتونية لدى إدارات التجارة والصناعة 

وترويج االستثامر يف املحافظات واإلرشاف عليها 

 ومتابعتها.

تحميل برامج التشغيل والربامج التطبيقية يف 

 األجهزة ، والصيانة الدورية لهذه الربامج.

املشاركة يف أعامل الصيانة الدورية وتشخيص 

املشاكل واألعطال التي تطرأ عىل أجهزة الحاسب 

اآليل وملحقاتها وإصالحها يف ديوان عام الوزارة 

 واملديريات واإلدارات التابعة لها.

تحديث برامج الحامية بصورة مستمرة .

دائرة تقنية 

املعلومات 

)ديوان عام 

الوزارة(

2

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن سنتني 

أو ما يعادله يف 

إحدى تخصصات 

)الحاسب 

اآليل أو تقنية 

املعلومات أو 

نظم املعلومات 

أو الربمجة(

أن يكون 

املتقدم )ذكر(
12542508

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927013

تنفيذ برامج العمل الفني التفصييل يف إطار 

استالم املراسالت والربقيات الواردة ، وتصنيفها 

وفًقا للتسلسل العددي والزمني ، وقيدها 

بالسجالت لتوزيعها وتحريرها وتسجيلها ، 

وتنظيم الوثائق يف السجالت وامللفات ، وحفظها 

 وفق النظام

تنظيم اإلجراءات املتعلقة بإدارة الوثائق 

بالتنسيق مع هيئة الوثائق واملحفوظات 

 الوطنية.

حرص الوثائق الوسيطة ومراجعة مدى استيفاءها 

 وأهميتها للوزارة.

 فرز الوثائق الوسيطة وترحيلها للهيئة أو إتالفها.

 ترتيب الوثائق الوسيطة وحفظها وتنظيم 

 اإلطالع عليها.

إدراج البيانات واملعلومات املتعلقة بالوثائق 

وحفظها بالحاسب اآليل وإعدادها لالستخدام يف 

 مجال الدراسات والبحوث.

تنظيم وحفظ السجالت وامللفات الالزمة إلنجاز 

العمل.

دائرة الوثائق 

)ديوان عام 

الوزارة(

2

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن 

سنتني أو ما 

يعادله تخصص 

)إدارة الوثائق 

واملحفوظات (

أن يكون 

املتقدم )ذكر(
12542508
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وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927014

متابعة مدى إلتزام املنشآت بتطبيق القوانني 

 والقرارات السارية بالتنسيق مع الجهات املعنية.

املشاركة يف الزيارات الرقابية عىل املؤسسات 

والرشكات وفروعها ووكالئها واملكاتب املهنية 

وغريها والتحقق من مدى التزامها بالقوانني 

 واللوائح.

املشاركة يف الزيارات امليدانية ملواقع محطات 

 الوقود والتحقق من املسافات بني املحطات.

املشاركة يف الزيارات امليدانية للرشكات التجارية 

، والتحقق من مدى التزامها بالقوانني.

دائرة التفتيش 

)ديوان عام 

الوزارة(

2

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

 الحاسب اآليل

أن يكون 

املتقدم )ذكر(

12542508

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927015

متابعة مدى إلتزام املنشآت بتطبيق القوانني 

 والقرارات السارية بالتنسيق مع الجهات املعنية.

املشاركة يف الزيارات الرقابية عىل املؤسسات 

والرشكات وفروعها ووكالئها واملكاتب املهنية 

وغريها للتحقق من مدى التزامها بالقوانني 

 واللوائح.

املشاركة يف الزيارات امليدانية ملواقع محطات 

 الوقود والتحقق من املسافات بني املحطات.

املشاركة يف الزيارات امليدانية للرشكات التجارية 

، والتحقق من مدى التزامها بالقوانني.

املديرية العامة 

للمواصفات 

واملقاييس

2

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

 الحاسب اآليل

أن يكون 

املتقدم )ذكر(

12542508

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927016

متابعة مدى إلتزام املنشآت بتطبيق القوانني 

 والقرارات السارية بالتنسيق مع الجهات املعنية.

املشاركة يف الزيارات الرقابية عىل املؤسسات 

والرشكات وفروعها ووكالئها واملكاتب املهنية 

وغريها للتحقق من مدى التزامها بالقوانني 

 واللوائح.

املشاركة يف الزيارات امليدانية ملواقع محطات 

 الوقود والتحقق من املسافات بني املحطات.

املشاركة يف الزيارات امليدانية للرشكات التجارية 

، والتحقق من مدى التزامها بالقوانني.

إدارة التجارة 

والصناعة 

وترويج االستثامر 

مبحافظة شامل 

الرشقية 

2

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

 الحاسب اآليل

أن يكون 

 املتقدم )ذكر(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

شامل الرشقية 

12542508

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927017

متابعة مدى إلتزام املنشآت بتطبيق القوانني 

 والقرارات السارية بالتنسيق مع الجهات املعنية.

املشاركة يف الزيارات الرقابية عىل املؤسسات 

والرشكات وفروعها ووكالئها واملكاتب املهنية 

وغريها للتحقق من مدى التزامها بالقوانني 

 واللوائح.

املشاركة يف الزيارات امليدانية ملواقع محطات 

 الوقود والتحقق من املسافات بني املحطات.

املشاركة يف الزيارات امليدانية للرشكات التجارية 

، والتحقق من مدى التزامها بالقوانني.

إدارة التجارة 

والصناعة 

 وترويج االستثامر

بوالية مثريت 

1

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

 الحاسب اآليل

أن يكون 

 املتقدم )ذكر(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء والية 

مثريت

12541254
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وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927018

متابعة مدى إلتزام املنشآت بتطبيق القوانني 

 والقرارات السارية بالتنسيق مع الجهات املعنية.

املشاركة يف الزيارات الرقابية عىل املؤسسات 

والرشكات وفروعها ووكالئها واملكاتب املهنية 

وغريها للتحقق من مدى التزامها بالقوانني 

 واللوائح.

املشاركة يف الزيارات امليدانية ملواقع محطات 

 الوقود والتحقق من املسافات بني املحطات.

املشاركة يف الزيارات امليدانية للرشكات التجارية 

، والتحقق من مدى التزامها بالقوانني.

إدارة التجارة 

والصناعة 

وترويج االستثامر 

مبحافظة الربميي

2

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

 الحاسب اآليل

أن يكون 

 املتقدم )ذكر(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الربميي

12542508

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927019

متابعة مدى إلتزام املنشآت بتطبيق القوانني 

 والقرارات السارية بالتنسيق مع الجهات املعنية.

املشاركة يف الزيارات الرقابية عىل املؤسسات 

والرشكات وفروعها ووكالئها واملكاتب املهنية 

وغريها للتحقق من مدى التزامها بالقوانني 

 واللوائح.

املشاركة يف الزيارات امليدانية ملواقع محطات 

 الوقود والتحقق من املسافات بني املحطات.

املشاركة يف الزيارات امليدانية للرشكات التجارية 

، والتحقق من مدى التزامها بالقوانني.

إدارة التجارة 

والصناعة 

وترويج االستثامر 

مبحافظة جنوب 

الباطنة

1

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

 الحاسب اآليل

أن يكون 

 املتقدم )ذكر(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الباطنة

12541254

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927020

متابعة مدى إلتزام املنشآت بتطبيق القوانني 

 والقرارات السارية بالتنسيق مع الجهات املعنية.

املشاركة يف الزيارات الرقابية عىل املؤسسات 

والرشكات وفروعها ووكالئها واملكاتب املهنية 

وغريها للتحقق من مدى التزامها بالقوانني 

 واللوائح.

املشاركة يف الزيارات امليدانية ملواقع محطات 

 الوقود والتحقق من املسافات بني املحطات.

املشاركة يف الزيارات امليدانية للرشكات التجارية 

، والتحقق من مدى التزامها بالقوانني.

إدارة التجارة 

والصناعة 

وترويج االستثامر 

بوالية دبا

1

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

 الحاسب اآليل

أن يكون 

 املتقدم )ذكر(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء والية دبا

12541254

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927021

متابعة مدى إلتزام املنشآت بتطبيق القوانني 

 والقرارات السارية بالتنسيق مع الجهات املعنية.

املشاركة يف الزيارات الرقابية عىل املؤسسات 

والرشكات وفروعها ووكالئها واملكاتب املهنية 

وغريها للتحقق من مدى التزامها بالقوانني 

 واللوائح.

املشاركة يف الزيارات امليدانية ملواقع محطات 

 الوقود والتحقق من املسافات بني املحطات.

املشاركة يف الزيارات امليدانية للرشكات التجارية 

، والتحقق من مدى التزامها بالقوانني.

إدارة التجارة 

والصناعة 

وترويج االستثامر 

مبحافظة 

الوسطى

1

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

 الحاسب اآليل

أن يكون 

 املتقدم )ذكر(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الوسطى

12541254
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لتقديم الطلب عرب االنرتنت اضغط هنا

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927022

تنفيذ برامج العمل اإلداري التفصييل الخاصة 

 باإلدارة وفًقا لخطط التطوير والتحديث.

تنفيذ األعامل اإلدارية وفق املراجع والقواعد 

والنظم العامة لنوع العمل اإلداري وفًقا ملعايري 

 ومواصفات ضامن الجودة املعتمدة.

إدراج البيانات واملعلومات املتعلقة بالشؤون 

اإلدارية ، وحفظها يف الحاسب اآليل ، وإعدادها 

 لالستخدام يف مجال الدراسات والبحوث.

تقديم االستشارة الفنية يف مجال األعامل اإلدارية 

. 

تسجيل بيانات اإلحصائيات املرتبطة بالعمل 

املناط إليه يف مجال الشؤون اإلدارية وفًقا 

 للتعليامت والتوجيهات الصادرة له.

إجراء االتصـاالت الستيفاء البيانات الالزمـة 

للـدراســة ، وتنسيق االجتامعات مع اللجـان 

الداخـلية مع اللجان الخارجية للجهات املختلفة.

دائرة الشؤون 

اإلدارية  )ديوان 

عام الوزارة(

1

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

 الحاسب اآليل

أن يكون 

املتقدم )ذكر(

12541254

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927023

تنفيذ األعامل الفنية وفق املراجع الفنية 

والقواعد والنظم العامة املتعلقة بخدمات 

املستثمرين ووفًقا ملعايري ومواصفات ضامن 

 الجودة املعتمدة.

إدراج البيانات واملعلومات وحفظها يف الحاسب 

اآليل وإعدادها لالستخدام يف مجال الدراسات 

 والبحوث.

تقديم االستشارة الفنية يف مجال خدمات 

املستثمرين ، وتسهيل تسجيل وإنهاء إجراءات 

التسجيل والتدقيق واملوافقة عىل املعامالت 

املقدمة من قبل املستثمرين واستخراج 

 اإلحصائيات والتقارير وتقديم البيانات.

تسجيل البيانات اإلحصائية املرتبطة بالعمل 

املكلف به وفقاً للتعليامت والتوجيهات الصادرة 

له.

املحطة الواحدة 

استثمر بسهولة 

)ديوان عام 

الوزارة(

4

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

 الحاسب اآليل

أن يكون 

املتقدم )ذكر(

12545016
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لتقديم الطلب عرب االنرتنت اضغط هنا

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927024

تنفيذ األعمـال اإلدارية وفًقا للمراجع اإلدارية 

 والقواعـد والنظـم العامة لنوع العمــل اإلداري.

إدراج البيانات واملعلومات وحفظها يف الحاسب 

 اآليل ، وإعدادها لالستخدام يف مجال عمله.

تقديم االستشارة الفنية يف مجال العمل املناط 

 له.

تسجيل البيانات اإلحصائية املرتبطة بالعمل 

املناط له وفًقا للتعليامت والتوجيهات الصادرة 

 له.

استالم الربيد الوارد لإلدارة وتحويله للجهات 

 الوارد إليها.

الرد عىل إستفسارات املراجعني وتوجيههم 

 لألقسام املختصة .

استقبال املكاملات الهاتفية التي ترد إىل اإلدارة 

 وإرشاد املراجعني والزائرين ألقسام اإلدارة.

اقرتاح طرق وبرامج عمل لتحسني وتبسيط 

العمل اإلداري. 

مكتب الوزير 

)ديوان عام 

الوزارة(

1

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

الحاسب اآليل

12541254

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927025

تنفيذ األعمـال اإلدارية وفًقا للمراجع اإلدارية 

 والقواعـد والنظـم العامة لنوع العمــل اإلداري.

إدراج البيانات واملعلومات وحفظها يف الحاسب 

 اآليل ، وإعدادها لالستخدام يف مجال عمله.

تقديم االستشارة الفنية يف مجال العمل املناط 

 له.

تسجيل البيانات اإلحصائية املرتبطة بالعمل 

املناط له وفًقا للتعليامت والتوجيهات الصادرة 

 له.

استالم الربيد الوارد لإلدارة وتحويله للجهات 

 الوارد إليها.

الرد عىل إستفسارات املراجعني وتوجيههم 

 لألقسام املختصة .

استقبال املكاملات الهاتفية التي ترد إىل اإلدارة 

 وإرشاد املراجعني والزائرين ألقسام اإلدارة.

اقرتاح طرق وبرامج عمل لتحسني وتبسيط 

العمل اإلداري. 

املديرية العامة 

للمواصفات 

واملقاييس

1

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

 الحاسب اآليل

أن يكون 

املتقدم )ذكر(

12541254
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لتقديم الطلب عرب االنرتنت اضغط هنا

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927026

تنفيذ برامج العمل الفني التفصييل يف متوين 

املخزن املركزي واملخازن الفرعية للوزارة 

باملشرتيات حسب نظام املخازن الحكومية بصفة 

 دامئة .

تنفيذ األعامل الفنية وفًقا للمراجع والقواعد 

والنظم العامة يف مجال تقدير املخصصات املالية 

الالزم إدراجها يف مرشوع املوازنة السنوية للوزارة 

لتزويد املخزن املركزي أو املخازن الفرعية باملواد 

الالزمة وبالكميات التي تحتاجها للسنة املالية 

ووفقاً للمنشورات املالية وبطريقة مطابقة 

 للمعايري ومواصفات ضامن الجودة املعتمدة.

إدراج البيانات واملعلومات املتعلقة بالشؤون 

اإلدارية وحفظها يف الحاسب اآليل وإعدادها 

 لالستخدام يف مجال الدراسات والبحوث.

تقديم االستشارة الفنية يف مجال مراقبة وسائل 

التهوية والنظافة املالمئة لألصناف املوجودة يف 

 املخازن.

تسجيل البيانات اإلحصائية املرتبطة بالعمل 

املناط له وفقاً للتعليامت والتوجيهات الصادرة 

له.

دائرة الشؤون 

اإلدارية )ديوان 

عام الوزارة(

2

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

الحاسب اآليل

12542508

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927027

تقديم االستشارة الفنية يف مجال العالقات العامة 

ونرش اإلعالنات والتعاميم والبيانات املتعلقة 

 باألنشطة املتنوعة للمديرية.

تسجيل البيانات اإلحصائية املرتبطة بالعمل 

املناط له وفقاً للتعليامت والتوجيهات الصادرة 

 له.

إعداد إجراءات حجز تذاكر السفر للموظفني 

داخل وخارج السلطنة وتسهيل عملية الدخول 

 للدول األجنبية بالتنسيق مع الدوائر.

استقبال الوفود الرسمية ومتابعة إجراءات 

إقامتهم وتوديعهم ، واإلجراءات املتعلقة 

بجوازاتهم ، واستخراج التأشريات والتصاريح 

 الالزمة.

حجز الفنادق للضيوف وزوار الوزارة ، وتسهيل 

 عملية تنقلهم داخل وخارج السلطنة.

حجز القاعات للمؤمترات واملنعقدة داخل 

 السلطنة وتجهيز جميعاإلجراءات 

 ترتيب الحفالت الرسمية وإعداد بطاقات الدعوة 

استخراج التصاريح الربية والبحرية من الجهات 

املختصة 

دائرة العالقات 

واملراسم )ديوان 

عام الوزارة(

2

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

الحاسب اآليل

12542508
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لتقديم الطلب عرب االنرتنت اضغط هنا

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927028

استالم وتسجيل الرسائل واملعامالت الواردة 

 والصادرة.

توزيع املوضوعات واملعامالت وامللفات 

ومرفقاتها عىل الدوائر واألقسام وفقاً للتوقيع 

 والتوجيهات املؤرش عليها.

تنظيم وترتيب وتبويب امللفات والتقارير 

 الخاصة بالدائرة.

تنظيم وتنسيق مواعيد ومقابالت املسؤول 

 املبارش.

استقبال املراجعني واملتدربني وتنظيم مقابالتهم 

 وتحديد املواعيد والرد عىل استفساراتهم.

اإلعداد والتحضري لالجتامعات وإشعار املختصني 

 مبوعد االجتامع.

إعداد الرسائل والتقارير واملذكرات الداخلية 

ونسخها وما يناط له من قبل املسؤول املبارش.

املديرية العامة 

للمواصفات 

واملقاييس

1

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

 الحاسب اآليل

أن يكون 

املتقدم )ذكر(

12541254

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927029

استالم وتسجيل الرسائل واملعامالت الواردة 

 والصادرة.

توزيع املوضوعات واملعامالت وامللفات 

ومرفقاتها عىل الدوائر واألقسام وفقاً للتوقيع 

 والتوجيهات املؤرش عليها.

تنظيم وترتيب وتبويب امللفات والتقارير 

 الخاصة بالدائرة.

تنظيم وتنسيق مواعيد ومقابالت املسؤول 

 املبارش.

استقبال املراجعني واملتدربني وتنظيم مقابالتهم 

 وتحديد املواعيد والرد عىل استفساراتهم.

اإلعداد والتحضري لالجتامعات وإشعار املختصني 

 مبوعد االجتامع.

إعداد الرسائل والتقارير واملذكرات الداخلية 

ونسخها وما يناط له من قبل املسؤول املبارش.

املديرية العامة 

للتخطيط 
1

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

 الحاسب اآليل

أن يكون 

املتقدم )ذكر(

12541254
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لتقديم الطلب عرب االنرتنت اضغط هنا

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927030

استالم وتسجيل الرسائل واملعامالت الواردة 

 والصادرة.

توزيع املوضوعات واملعامالت وامللفات 

ومرفقاتها عىل الدوائر واألقسام وفقاً للتوقيع 

 والتوجيهات املؤرش عليها.

تنظيم وترتيب وتبويب امللفات والتقارير 

 الخاصة بالدائرة.

تنظيم وتنسيق مواعيد ومقابالت املسؤول 

 املبارش.

استقبال املراجعني واملتدربني وتنظيم مقابالتهم 

 وتحديد املواعيد والرد عىل استفساراتهم.

اإلعداد والتحضري لالجتامعات وإشعار املختصني 

 مبوعد االجتامع.

إعداد الرسائل والتقارير واملذكرات الداخلية 

ونسخها وما يناط له من قبل املسؤول املبارش.

مركز حامية 

املنافسة ومنع 

االحتكار

1

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

 الحاسب اآليل

أن يكون 

املتقدم )ذكر(

12541254

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927031

استالم وتسجيل الرسائل واملعامالت الواردة 

 والصادرة.

توزيع املوضوعات واملعامالت وامللفات 

ومرفقاتها عىل الدوائر واألقسام وفقاً للتوقيع 

 والتوجيهات املؤرش عليها.

تنظيم وترتيب وتبويب امللفات والتقارير 

 الخاصة بالدائرة.

تنظيم وتنسيق مواعيد ومقابالت املسؤول 

 املبارش.

استقبال املراجعني واملتدربني وتنظيم مقابالتهم 

 وتحديد املواعيد والرد عىل استفساراتهم.

اإلعداد والتحضري لالجتامعات وإشعار املختصني 

 مبوعد االجتامع.

إعداد الرسائل والتقارير واملذكرات الداخلية 

ونسخها وما يناط له من قبل املسؤول املبارش.

دائرة الشؤون 

اإلدارية )ديوان 

عام الوزارة(

1

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

 الحاسب اآليل

أن يكون 

املتقدم )ذكر(

12541254

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927032

فحص املركبات والتحقق من صالحيتها متهيداً 

 لتنفيذ األعامل املناطة له.

تنفيذ أوامر العمل واملهام الصادرة من رئيس 

القسم املتعلقة بتوصيل املراسالت للوحدات 

 املختلفة ونقل املوظفني إىل الوحدات األخرى

تطبيق تعليامت وقواعد السالمة املرورية 

 واإللتزام بأنظمتها وأسس القيادة الصحيحة 

اإلبالغ عن األعطال الفنية للمركبة قبل وأثناء 

وبعد تنفيذ املهام املناطة له ، واملخالفات 

املرورية 

دائرة الشؤون 

اإلدارية )ديوان 

عام الوزارة(

3

إجادة القراءة 

 والكتابة

أن يكون املتقدم 

 )ذكر(

أن يكون سن 

املتقدم من -23

45 سنة

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

 مسقط

أن يكون 

املتقدم حاصالً 

عىل رخصة 

قيادة )خفيفة( 

سارية املفعول

12543762
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وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927033

توزيع املعامالت واملكاتبات بني األقسام والدوائر 

 واملديريات املختلفة.

 تطبيق أسس وقواعد السالمة والصحة املهنية.

إبالغ املسؤول املبارش عن العوائق التي تنجم 

أثناء تنفيذ املهام املناطة له أو قبل وبعد تنفيذ 

 املهام.

 اإللتزام بسالمة ونظـافة األدوات واملعـدات.

املحافظة عىل أمن ورسية الوثائق واملعلومات 

للمهام املناطة له.

مكتب الوزير 

)ديوان عام 

الوزارة(

1

إجادة القراءة 

 والكتابة

أن يكون املتقدم 

 )ذكر(

أن يكون سن 

املتقدم من -18

45 سنة

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

مسقط

12541254

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927034

توزيع املعامالت واملكاتبات بني األقسام والدوائر 

 واملديريات املختلفة.

 تطبيق أسس وقواعد السالمة والصحة املهنية.

إبالغ املسؤول املبارش عن العوائق التي تنجم 

أثناء تنفيذ املهام املناطة له أو قبل وبعد تنفيذ 

 املهام.

 اإللتزام بسالمة ونظـافة األدوات واملعـدات.

املحافظة عىل أمن ورسية الوثائق واملعلومات 

للمهام املناطة له.

قطاع ترويج 

االستثامر )ديوان 

عام الوزارة(

2

إجادة القراءة 

 والكتابة

أن يكون املتقدم 

 )ذكر(

أن يكون سن 

املتقدم من -18

45 سنة

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

مسقط

12542508

وزارة 

التجارة 

والصناعة 

وترويج 

االستثامر

10927035

توزيع املعامالت واملكاتبات بني األقسام والدوائر 

 واملديريات املختلفة.

 تطبيق أسس وقواعد السالمة والصحة املهنية.

إبالغ املسؤول املبارش عن العوائق التي تنجم 

أثناء تنفيذ املهام املناطة له أو قبل وبعد تنفيذ 

 املهام.

 اإللتزام بسالمة ونظـافة األدوات واملعـدات.

املحافظة عىل أمن ورسية الوثائق واملعلومات 

للمهام املناطة له.

املديرية العامة 

للمواصفات 

واملقاييس

2

إجادة القراءة 

 والكتابة

أن يكون املتقدم 

 )ذكر(

أن يكون سن 

املتقدم من -18

45 سنة

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

مسقط

12542508

وزارة 

الصحة 
11327036

اإلرشاف عىل خدمات التموين الغذائية يف 

املؤسسات الصحية 

املستشفى 

السلطاين
3

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )األغذية 

أو التغذية 

والغذائيات 

أوعلوم الغذاء 

والتغذية 

اإلنسانية(

16805040
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وزارة 

الصحة 
11327037

اإلرشاف عىل خدمات التموين الغذائية يف 

املؤسسات الصحية 
2مستشفى خولة

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )األغذية 

أو التغذية 

والغذائيات 

أوعلوم الغذاء 

والتغذية 

اإلنسانية(

16803360

وزارة 

الصحة 
11327038

اإلرشاف عىل خدمات التموين الغذائية يف 

املؤسسات الصحية 

مستشفى 

النهضة
2

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )األغذية 

أو التغذية 

والغذائيات 

أوعلوم الغذاء 

والتغذية 

اإلنسانية(

16803360

وزارة 

الصحة 
11327039

اإلرشاف عىل خدمات التموين الغذائية يف 

املؤسسات الصحية 
2مستشفى املرسة

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )األغذية 

أو التغذية 

والغذائيات 

أوعلوم الغذاء 

والتغذية 

اإلنسانية(

16803360

وزارة 

الصحة 
11327040

اإلرشاف عىل خدمات التموين الغذائية يف 

املؤسسات الصحية 

مستشفى 

الرستاق
1

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )األغذية 

أو التغذية 

والغذائيات 

أوعلوم الغذاء 

والتغذية 

اإلنسانية(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الباطنة 

16801680
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وزارة 

الصحة 
11327041

اإلرشاف عىل خدمات التموين الغذائية يف 

املؤسسات الصحية 
1مستشفى صحم

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )األغذية 

أو التغذية 

والغذائيات 

أوعلوم الغذاء 

والتغذية 

اإلنسانية(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

شامل الباطنة 

16801680

وزارة 

الصحة 
11327042

اإلرشاف عىل خدمات التموين الغذائية يف 

املؤسسات الصحية 
1مستشفى صحار

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )األغذية 

أو التغذية 

والغذائيات 

أوعلوم الغذاء 

والتغذية 

اإلنسانية(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

شامل الباطنة 

16801680

وزارة 

الصحة 
11327043

اإلرشاف عىل خدمات التموين الغذائية يف 

املؤسسات الصحية 
1مستشفى سامئل

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )األغذية 

أو التغذية 

والغذائيات 

أوعلوم الغذاء 

والتغذية 

اإلنسانية(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الداخلية 

16801680

وزارة 

الصحة 
11327044

اإلرشاف عىل خدمات التموين الغذائية يف 

املؤسسات الصحية 
1مستشفى نزوى

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )األغذية 

أو التغذية 

والغذائيات 

أوعلوم الغذاء 

والتغذية 

اإلنسانية(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الداخلية 

16801680
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وزارة 

الصحة 
11327045

اإلرشاف عىل خدمات التموين الغذائية يف 

املؤسسات الصحية 
1مستشفى بهالء

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )األغذية 

أو التغذية 

والغذائيات 

أوعلوم الغذاء 

والتغذية 

اإلنسانية(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الداخلية 

16801680

وزارة 

الصحة 
11327046

اإلرشاف عىل خدمات التموين الغذائية يف 

املؤسسات الصحية 
1مستشفى عربي

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )األغذية 

أو التغذية 

والغذائيات 

أوعلوم الغذاء 

والتغذية 

اإلنسانية(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الظاهرة

16801680

وزارة 

الصحة 
11327047

اإلرشاف عىل خدمات التموين الغذائية يف 

املؤسسات الصحية 

مستشفى 

الربميي
1

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )األغذية 

أو التغذية 

والغذائيات 

أوعلوم الغذاء 

والتغذية 

اإلنسانية(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الربميي

16801680

وزارة 

الصحة 
11327048

اإلرشاف عىل خدمات التموين الغذائية يف 

املؤسسات الصحية 
1مستشفى إبراء

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )األغذية 

أو التغذية 

والغذائيات 

أوعلوم الغذاء 

والتغذية 

اإلنسانية(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

شامل الرشقية

16801680
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وزارة 

الصحة 
11327049

اإلرشاف عىل خدمات التموين الغذائية يف 

املؤسسات الصحية 
1مستشفى سناو

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )األغذية 

أو التغذية 

والغذائيات 

أوعلوم الغذاء 

والتغذية 

اإلنسانية(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

شامل الرشقية

16801680

وزارة 

الصحة 
11327050

اإلرشاف عىل خدمات التموين الغذائية يف 

املؤسسات الصحية 
1مستشفى صور

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )األغذية 

أو التغذية 

والغذائيات 

أوعلوم الغذاء 

والتغذية 

اإلنسانية(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الرشقية

16801680

وزارة 

الصحة 
11327051

اإلرشاف عىل خدمات التموين الغذائية يف 

املؤسسات الصحية 

مستشفى جعالن 

بني بو عيل
1

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )األغذية 

أو التغذية 

والغذائيات 

أوعلوم الغذاء 

والتغذية 

اإلنسانية(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الرشقية

16801680

وزارة 

الصحة 
11327052

اإلرشاف عىل خدمات التموين الغذائية يف 

املؤسسات الصحية 
1مستشفى هيام

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )األغذية 

أو التغذية 

والغذائيات 

أوعلوم الغذاء 

والتغذية 

اإلنسانية(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الوسطى

16801680

https://myservices.mol.gov.om/tawtheef


إعــــــــــــــالن
بنظام العمل الجزئي )م7 / 2022م(

٢٤ / ٧ / ٢٠٢٢

20

لتقديم الطلب عرب االنرتنت اضغط هنا

وزارة 

الصحة 
11327053

اإلرشاف عىل خدمات التموين الغذائية يف 

املؤسسات الصحية 
1مستشفى خصب

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )األغذية 

أو التغذية 

والغذائيات 

أوعلوم الغذاء 

والتغذية 

اإلنسانية(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

مسندم

16801680

وزارة 

الصحة 
11327054

اإلرشاف عىل خدمات التموين الغذائية يف 

املؤسسات الصحية 

مستشفى 

السلطان قابوس 

صاللة

2

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )األغذية 

أو التغذية 

والغذائيات 

أوعلوم الغذاء 

والتغذية 

اإلنسانية(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

ظفار

16803360

وزارة 

الصحة 
11327055

مراقبة النظافة يف الخدمات التموينية يف 

املؤسسات الصحية 

مستشفى 

السلطاين
4

إجادة القراءة 

 والكتابة

أن يكون املتقدم 

 )ذكر(

أن يكون سن 

املتقدم من -18

45 سنة

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

مسقط

16806720

وزارة 

الصحة 
11327056

مراقبة النظافة يف الخدمات التموينية يف 

املؤسسات الصحية 

مستشفى 

النهضة
2

إجادة القراءة 

 والكتابة

أن يكون املتقدم 

 )ذكر(

أن يكون سن 

املتقدم من -18

45 سنة

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

مسقط

16803360

وزارة 

الصحة 
11327057

مراقبة النظافة يف الخدمات التموينية يف 

املؤسسات الصحية 
4مستشفى خولة

إجادة القراءة 

 والكتابة

أن يكون املتقدم 

 )ذكر(

أن يكون سن 

املتقدم من -18

45 سنة

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

مسقط

16806720
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وزارة 

الصحة 
11327058

مراقبة النظافة يف الخدمات التموينية يف 

املؤسسات الصحية 
2مستشفى املرسة

إجادة القراءة 

 والكتابة

أن يكون املتقدم 

 )ذكر(

أن يكون سن 

املتقدم من -18

45 سنة

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

مسقط

16803360

وزارة 

الصحة 
11327059

مراقبة النظافة يف الخدمات التموينية يف 

املؤسسات الصحية 
2مستشفى خصب

إجادة القراءة 

 والكتابة

أن يكون املتقدم 

 )ذكر(

أن يكون سن 

املتقدم من -18

45 سنة

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

مسندم

16803360

وزارة 

الصحة 
11327060

مراقبة النظافة يف الخدمات التموينية يف 

املؤسسات الصحية 

مستشفى 

السلطان قابوس
2

إجادة القراءة 

 والكتابة

أن يكون املتقدم 

 )ذكر(

أن يكون سن 

املتقدم من -18

45 سنة

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

ظفار

16803360

وزارة 

الصحة 
11327061

مراقبة النظافة يف الخدمات التموينية يف 

املؤسسات الصحية 

مستشفى 

الربميي
2

إجادة القراءة 

 والكتابة

أن يكون املتقدم 

 )ذكر(

أن يكون سن 

املتقدم من -18

45 سنة

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الربميي

16803360

وزارة 

الصحة 
11327062

مراقبة النظافة يف الخدمات التموينية يف 

املؤسسات الصحية 
2مستشفى نزوى

إجادة القراءة 

 والكتابة

أن يكون املتقدم 

 )ذكر(

أن يكون سن 

املتقدم من -18

45 سنة

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الداخلية 

16803360

وزارة 

الصحة 
11327063

مراقبة النظافة يف الخدمات التموينية يف 

املؤسسات الصحية 
2مستشفى صحار

إجادة القراءة 

 والكتابة

أن يكون املتقدم 

 )ذكر(

أن يكون سن 

املتقدم من -18

45 سنة

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

شامل الباطنة 

16803360
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وزارة 

الصحة 
11327064

مراقبة النظافة يف الخدمات التموينية يف 

املؤسسات الصحية 

مستشفى 

الرستاق
2

إجادة القراءة 

 والكتابة

أن يكون املتقدم 

 )ذكر(

أن يكون سن 

املتقدم من -18

45 سنة

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الباطنة 

16803360

وزارة 

الصحة 
11327065

مراقبة النظافة يف الخدمات التموينية يف 

املؤسسات الصحية 
2مستشفى إبراء

إجادة القراءة 

 والكتابة

أن يكون املتقدم 

 )ذكر(

أن يكون سن 

املتقدم من -18

45 سنة

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

شامل الرشقية

16803360

وزارة 

الصحة 
11327066

مراقبة النظافة يف الخدمات التموينية يف 

املؤسسات الصحية 
2مستشفى صور

إجادة القراءة 

 والكتابة

أن يكون املتقدم 

 )ذكر(

أن يكون سن 

املتقدم من -18

45 سنة

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الرشقية

16803360

وزارة 

الصحة 
11327067

مراقبة النظافة يف الخدمات التموينية يف 

املؤسسات الصحية 
2مستشفى عربي

إجادة القراءة 

 والكتابة

أن يكون املتقدم 

 )ذكر(

أن يكون سن 

املتقدم من -18

45 سنة

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الظاهرة

16803360

وزارة 

الصحة 
11327068

مراقبة النظافة يف الخدمات التموينية يف 

املؤسسات الصحية 
2مستشفى هيام

إجادة القراءة 

 والكتابة

أن يكون املتقدم 

 )ذكر(

أن يكون سن 

املتقدم من -18

45 سنة

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الوسطى

16803360
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وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427069

   إعداد قواعد البيانات الخاصة بالعمل.

  تصميم ملفات إلكرتونية بربنامج اإلكسل 

إدراج جميع البيانات من السجالت الورقية إىل 

امللف اإللكرتوين

3محافظة مسقط

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس يف 

إحدى تخصصات 

)الحاسب 

اآليل أو تقنية 

املعلومات أو 

نظم املعلومات 

أو الربمجة أو 

الشبكات أو أمن 

املعلومات أو 

األمن اإللكرتوين 

أو األمن 

السيرباين(

6251875

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427070

   وضع خطط فردية لتعديل سلوك الطالب

  تقديم املساعدة األكادميية للطالب

 العمل عىل تعزيز التواصل بني ويل األمر 

واملدرسة

2محافظة مسقط

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )الرتبية 

الخاصة أو 

صعوبات التعلم(

8501700

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427071
 استالم وحرص وتسجيل وتوزيع وبيع الكتب 

الدراسية للمدارس الخاصة 
3محافظة مسقط

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن 

سنتني أو ما 

يعادله تخصص 

)املحاسبة أو 

املالية(

4001200

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427072
  مراجعة االرتباطات وإصدار السندات ومراجعة 

الفواتري 
3محافظة مسقط

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)املحاسبة أو 

املالية(

300900

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427073

الكشف عن األعطال واملشكالت الفنية البسيطة 

 والطارئة يف أجهزة التكييف والتربيد

تقديم االستشارة الفنية عن مستوى أداء 

 وصالحية أجهزة التكييف والتربيد

متابعة رشكات الصيانة املتعاقد معها لصيانة 

أجهزة التربيد والتكييف 

2محافظة مسقط

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن سنتني 

أو ما يعادله 

تخصص )تربيد 

أو تكييف(

200400
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وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427074

   تنفيذ أعامل مسح الكميات ملناقصات 

 اإلضافات والصيانة والرتميم.

 إعداد برامج مسح الكميات إلحتساب الكميات 

املطلوبة

1محافظة مسقط

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن سنتني 

أو ما يعادله 

تخصص )تربيد 

أو تكييف(

200200

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427075

    إعداد برامج الصيانة ومتابعة تنفيذها.

  اإلرشاف عىل أعامل صيانة املصاعد واصالحها.

تقديم التوجيهات واإلرشادات لفريق العمل يف 

 مجال إصالح وصيانة املصاعد

استخدام بعض األدوات واألجهزة الكهربائية 

ألغراض الفحص والقياس

1محافظة مسقط

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)ميكانيكا أو 

ميكاترونكس 

أو الهندسة 

الصناعية 

أو هندسة 

املعدات(

200200

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427076

دراسة وتحديد االحتياجات التدريبية ملوظفي 

 املديرية

إعداد خطة اإلمناء املهني السنوية للمديرية وفًقا 

 لالحتياج وتنفيذها وتقييمها.

إنشاء وتحديث قاعدة بيانات التدريب ملوظفي 

 املديرية. 

 تفعيل التدريب االلكرتوين ملوظفي املديرية.

قياس أثر العائد من التدريب وفق منهجيات 

 علمية معتمدة.

اإلرشاف عىل املكتبة وقاعات التدريب وتنظيم 

العمل بها.

6محافظة الظاهرة 

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس يف 

إحدى تخصصات 

)الحاسب 

اآليل أو تقنية 

املعلومات أو 

نظم املعلومات 

أو الربمجة أو 

الشبكات أو أمن 

املعلومات أو 

األمن اإللكرتوين 

أو األمن 

السيرباين(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الظاهرة

6503900

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427077

طباعة قرارات النقل الداخيل وتوزيعها وادراجها 

 يف قاعدة البيانات

طباعة استامرات تسليم العمل للنقل الخارجي 

 والتعيينات الجديدة وادراجها يف قاعدة البيانات

حرص االنتدابات الخارجية من وإىل املحافظة 

 وادراجها يف قاعدة البيانات

 حرص طلبات الحراس للعمل بنظام االجر اليومي

ادراج أسامء الحراس املتعاقد معهم يف قاعدة 

البيانات وتحديد الفرتات وفق املتفق عليه

3محافظة الظاهرة 

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس يف 

إحدى تخصصات 

)اإلدارة(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الظاهرة

6501950
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وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427078

ادراج البيانات لنتائج ومؤرشات نظام إدارة 

 الجودة

متابعة البيانات و املعلومات لعمليات نظام 

 إدارة الجودة

 تحليل نتائج قياس املؤرشات لنظام إدارة الجودة

إعداد وتحديث قاعدة البيانات لنظام إدارة 

 الجودة

تزويد األقسام بالبيانات الالزمة إلنجاز العمل                                           

1محافظة الربميي

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس يف 

إحدى تخصصات 

)اإلدارة(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الربميي

450450

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427079
التغطية اإلعالمية الصحفية والتلفزيونية 

واإلذاعية لفعاليات وأنشطة املديرية واملدارس
1محافظة الربميي

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس يف 

إحدى تخصصات 

)الصحافة 

واالعالم أو 

عالقات عامة أو 

دراسات اإلتصال 

أو االتصال 

الدويل أوعالقات 

دولية أو علوم 

سياسية(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

 الربميي

أن يكون 

املتقدم )ذكر(

450450

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427080
تصميم وعمل مونتاج لفعاليات وأنشطة 

املديرية واملدارس وللمناسبات املوسمية
1محافظة الربميي

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)التصميم 

الجرافييك أو 

التصميم الرقمي 

أو الوسائط 

املتعددة(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

 الربميي

أن يكون 

املتقدم )ذكر(

450450

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

1محافظة الربمييتصميم وعمل مونتاج لفعاليات وأنشطة القسم11427081

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)التصميم 

الجرافييك أو 

التصميم الرقمي 

أو الوسائط 

املتعددة(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الربميي

450450
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وزارة 

الرتبية 

والتعليم

1محافظة الربمييمعالجة اضطرابات النطق واللغة لطلبة املحافظة11427082

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )عالج 

النطق(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الربميي

450450

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427083

حرص الطلبة غريالعامنيني مبدارس املحافظة 

 وتحديث بياناتهم .  

حرص الطلبة العامنيني مبدارس املحافظة 

وتحديث بياناتهم .

1محافظة الربميي

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن سنتني 

أو ما يعادله يف 

إحدى تخصصات 

)الحاسب 

اآليل أو تقنية 

املعلومات أو 

نظم املعلومات 

أو الربمجة أو 

الشبكات أو أمن 

املعلومات أو 

األمن اإللكرتوين 

أو األمن 

السيرباين(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الربميي

400400

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427084

املساعدة يف إنجاز املعامالت املتعلقة بطلبات 

أولياء األمور مع بداية العام الدرايس ومراجعة 

املستندات وتحديد املناطق السكنية 

1محافظة الربميي

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

 الحاسب اآليل

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الربميي

560560

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427085
املساعدة يف متابعة تصنيف الوثائق املشرتكة 

والخصوصية يف تقسيامت املديرية
1محافظة الربميي

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)مكتبات ووثائق 

ومحفوظات 

أو مكتبات 

ومعلومات 

أو دراسات 

املعلومات أو 

تقنيات التعليم 

أو تكنولوجيا 

التعليم(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الربميي

525525

https://myservices.mol.gov.om/tawtheef


إعــــــــــــــالن
بنظام العمل الجزئي )م7 / 2022م(

٢٤ / ٧ / ٢٠٢٢

27

لتقديم الطلب عرب االنرتنت اضغط هنا

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427086

تقديم الدعم الفني ملستخدمي األجهزة املدرسية 

 وملحقاتها.

 تحديد احتياجات املدارس من أجهزة الحاسب 

 اآليل ، وملحقاته واألجهزة التعليمية وملحقاتها.

وضع خطة دورية لزيارة املدارس للتحقق من 

 كفاءة عمل األجهزة املوردة وتفعيلها.

 التواصل املستمر والتنسيق مع الفني املقيم 

باملدرسة لحل املشاكل الفنية وتحسني أداء 

 العمل.

 املشاركة يف تقديم املقرتحات لتحسني عمل 

األجهزة واألنظمة حول جدوى توفري أو استبدال 

أو ترقية أجهزة الحاسوب، وملحقاته، واألجهزة 

التعليمية وملحقاتها.

محافظة 

الوسطى
9

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن سنتني 

أو ما يعادله يف 

إحدى تخصصات 

)الحاسب 

اآليل أو تقنية 

املعلومات أو 

نظم املعلومات 

أو الربمجة أو 

الشبكات أو أمن 

املعلومات أو 

األمن اإللكرتوين 

أو األمن 

السيرباين(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الوسطى

6005400

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427087

 صيانة تطبيقات ذكية.

 العمل عىل تصميم تطبيق ذيك 

نقل املعرفة يف مجال تطوير التطبيقات 

مقر وزارة الرتبية 

والتعليم 
3

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن سنتني 

أو ما يعادله يف 

إحدى تخصصات 

)الحاسب 

اآليل أو تقنية 

املعلومات أو 

نظم املعلومات 

أو الربمجة أو 

الشبكات أو أمن 

املعلومات أو 

األمن اإللكرتوين 

أو األمن 

السيرباين(

6001800

https://myservices.mol.gov.om/tawtheef


إعــــــــــــــالن
بنظام العمل الجزئي )م7 / 2022م(

٢٤ / ٧ / ٢٠٢٢

28

لتقديم الطلب عرب االنرتنت اضغط هنا

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427088

 صيانة لعدد من التطبيقات.

  إضافة خدمات يف موقع الوزارة.

العمل يف مرشوع موقع مهرجان العلوم

مقر وزارة الرتبية 

والتعليم 
2

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس يف 

إحدى تخصصات 

)الحاسب 

اآليل أو تقنية 

املعلومات أو 

نظم املعلومات 

أو الربمجة أو 

الشبكات أو أمن 

املعلومات أو 

األمن اإللكرتوين 

أو األمن 

السيرباين(

6001200

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427089
تصميم عدد من األعامل الرتبوية الخاصة 

بالوزارة

مقر وزارة الرتبية 

والتعليم 
2

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)التصميم 

الجرافييك أو 

التصميم الرقمي 

أو الوسائط 

املتعددة(

6001200

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

رصد أهداف الوزارة وربط األهداف بالربامج11427090
مقر وزارة الرتبية 

والتعليم 
4

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)إقتصاد(

4001600

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

 ربط الربامج باألهداف السنوية القابلة للقياس11427091
مقر وزارة الرتبية 

والتعليم 
5

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)املحاسبة أو 

املالية(

6003000

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

 بناء املؤرشات يف كل نشاط11427092
مقر وزارة الرتبية 

والتعليم 
4

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)إقتصاد(

10004000
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وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427093
حساب التكلفة املالية لكل برنامج بناًء عىل 

األنشطة املحققة ألهداف الربنامج

مقر وزارة الرتبية 

والتعليم 
5

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)املحاسبة أو 

املالية(

6003000

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427094
إدراج التكاليف )املبالغ املالية املطلوبة( ألنشطة 

وفق البنود املناظرة لها يف النظام املايل

مقر وزارة الرتبية 

والتعليم 
5

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)املحاسبة أو 

املالية(

5002500

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427095

 إسقاط املوازنة املعتمدة من قبل وزارة املالية 

عىل لوحة املرصوفات حسب موازنةانة الربامج 

واألداء

مقر وزارة الرتبية 

والتعليم 
2

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)املحاسبة أو 

املالية(

200400

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427096
 إسقاط املنرصف الفعيل بشكل ربع سنوي عىل 

لوحة املرصوفات

مقر وزارة الرتبية 

والتعليم 
4

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)املحاسبة أو 

املالية(

12004800

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

أعامل تختص مبرشوع حرص األصول11427097
مقر وزارة الرتبية 

والتعليم 
4

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)إقتصاد(

12004800

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

 أعامل تختص بتنفيذ مرشوع الخزينة املوحد11427098
مقر وزارة الرتبية 

والتعليم 
5

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)املحاسبة أو 

املالية(

10005000

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427099
 جمع البيانات من الجهات املختلفة للمشاريع 

االستثامرية املقرتحة

مقر وزارة الرتبية 

والتعليم 
5

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )إحصاء 

أو رياضيات(

10005000
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وزارة 

الرتبية 

والتعليم

إعداد دراسات جدوى مبدئية للمشاريع املقرتحة11427100
مقر وزارة الرتبية 

والتعليم 
4

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)املحاسبة أو 

املالية(

10004000

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

 إعداد كراسات الرشوط الخاصة باملشاريع11427101
مقر وزارة الرتبية 

والتعليم 
5

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)املحاسبة أو 

املالية(

10005000

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

اإلرشاف عىل تنفيذ املشاريع11427102
مقر وزارة الرتبية 

والتعليم 
5

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)املحاسبة أو 

املالية(

240012000

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

 جمع البيانات وتحليلها11427103
مقر وزارة الرتبية 

والتعليم 
4

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)املحاسبة أو 

املالية(

5002000

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427104
 إعداد دراسات جدوى قبل الرشوع يف تنفيذ 

الربامج

مقر وزارة الرتبية 

والتعليم 
5

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)املحاسبة أو 

املالية(

4002000

وزارة 

الرتبية 

والتعليم

11427105
 العمل عىل تحقيق الربامج بالتعاون مع الجهات 

املختلفة

مقر وزارة الرتبية 

والتعليم 
4

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)املحاسبة أو 

املالية(

5002000
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املجلس 

األعىل 

للقضاء

تصميم عدد من األعامل الخاصة باملجلس20827106

األمانة العامة 

للمجلس األعىل 

للقضاء

2

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن 

سنتني أو ما 

يعادله تخصص 

)التصميم 

الجرافييك أو 

التصميم الرقمي 

أو الوسائط 

املتعددة(

6001200

محافظة 

الداخلية
25827107

إعداد املراسالت والتقارير وأعامل املتابعة 

والطباعة وإدراج البيانات

محافظة 

الداخلية
1

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

 الحاسب اآليل

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الداخلية

23762376

محافظة 

الداخلية
التواصل والتنسيق للفعاليات مع الجهات املعنية 25827108

محافظة 

الداخلية
1

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

 الحاسب اآليل

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الداخلية

23762376

محافظة 

الداخلية
25827109

إدارة املواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل 

االجتامعي

محافظة 

الداخلية
1

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس يف 

إحدى تخصصات 

)الحاسب 

اآليل أو تقنية 

املعلومات أو 

نظم املعلومات 

أو الربمجة أو 

الشبكات أو أمن 

املعلومات أو 

األمن اإللكرتوين 

أو األمن 

السيرباين(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الداخلية

23282328
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محافظة 

الظاهرة 
1محافظة الظاهرة باحث اقتصادي25927110

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)إقتصاد(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الظاهرة

12801280

محافظة 

الظاهرة 
1محافظة الظاهرة محلل مايل25927111

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)املحاسبة أو 

املالية (

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الظاهرة

12801280

محافظة 

الظاهرة 
1محافظة الظاهرة رسام معامري25927112

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن 

سنتني أو ما 

يعادله تخصص 

)الهندسة 

املعامرية 

أو الرسم 

املعامري أو 

الرسم الهنديس 

أو التصميم 

الداخيل(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الظاهرة

19201920

محافظة 

الظاهرة 
1محافظة الظاهرة مساح كميات25927113

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )مسح 

الكميات أو 

هندسة القياس 

والتكاليف(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الظاهرة

12801280

محافظة 

شامل 

الباطنة

26027114

 إعداد التصاميم والخرائط 

إعداد التقارير الفنية للمشاريع وتدقيق 

ومراجعة التصاميم واملخططات التنفيذية 

محافظة شامل 

الباطنة
1

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)الهندسة 

املعامرية 

أو الرسم 

املعامري أو 

الرسم الهنديس 

أو التصميم 

الداخيل(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

شامل الباطنة 

16801680
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محافظة 

شامل 

الباطنة

26027115

تحليل ومقارنة للنسب النهائية للمواد الخاصة 

باألغذية واملياه ومقارنتها باملواصفات الدولية 

املعتمدة للتحاليل 

محافظة شامل 

الباطنة
1

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن سنتني 

أو ما يعادله 

تخصص )األغذية 

أو التغذية 

والغذائيات 

أوعلوم الغذاء 

والتغذية 

اإلنسانية(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

شامل الباطنة 

300300

محافظة 

شامل 

الباطنة

26027116
إنشاء ومراجعة التصاميم ثالثية األبعاد 

والرسومات 

محافظة شامل 

الباطنة
1

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)الهندسة 

املعامرية 

أو الرسم 

املعامري أو 

الرسم الهنديس 

أو التصميم 

الداخيل(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

شامل الباطنة 

700700

محافظة 

شامل 

الباطنة

26027117
القيام بأعامل الرفع املساحي وإعداد املناسيب 

التصميمية 

محافظة شامل 

الباطنة
1

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)الهندسة 

املعامرية 

أو الرسم 

املعامري أو 

الرسم الهنديس 

أو التصميم 

الداخيل(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

شامل الباطنة 

200200

محافظة 

شامل 

الباطنة

26027118
القيام بأعامل التقييم والتحليل للمخاطر 

املتعلقة باألمن والسالمة 

محافظة شامل 

الباطنة
1

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن 

سنتني أو ما 

يعادله تخصص 

)إدارة الصحة 

والسالمة(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

شامل الباطنة 

200200
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محافظة 

شامل 

الباطنة

إعداد وتنفيذ األعامل الفنية26027119
محافظة شامل 

الباطنة
1

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن 

سنتني أو ما 

يعادله تخصص 

)الهندسة املدنية 

أو هندسة 

اإلنشاءات أو 

هندسة التشييد(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

شامل الباطنة 

500500

محافظة 

شامل 

الباطنة

26027120
إعداد املراسالت والتقارير وأعامل املتابعة 

والطباعة وإدراج البيانات

محافظة شامل 

الباطنة
1

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

 الحاسب اآليل

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

شامل الباطنة 

600600

محافظة 

شامل 

الباطنة

26027121
تحليل ومقارنة املخصصات املالية للمرشوعات 

وعروض املقاولني واالستشاريني 
1بلدية صحار

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )مسح 

الكميات أو 

هندسة القياس 

والتكاليف(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

شامل الباطنة 

600600

محافظة 

شامل 

الباطنة

26027122

مطابقة املواصفات الفنية واشرتاطاتها مع 

العروض املقدمة ، وإعداد املواصفات الفنية 

لجميعاملناقصات والوثائق واملالحق التفصيلية 

، واملخططات املعتمدة ومعايري إعداد وتنفيذ 

وضبط جودة املرشوعات 

1بلدية صحار

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)الهندسة 

املعامرية 

أو الرسم 

املعامري أو 

الرسم الهنديس 

أو التصميم 

الداخيل(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

شامل الباطنة 

500500
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محافظة 

شامل 

الباطنة

26027123
قيادة معدة ) حفار( إلنجاز األعامل املتعلقة 

بأعامل البلدية 
1بلدية صحار

إجادة القراءة 

 والكتابة

أن يكون املتقدم 

 )ذكر(

أن يكون سن 

املتقدم من -23

45 سنة

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

 شامل الباطنة 

أن يكون 

املتقدم حاصالً 

عىل رخصة 

قيادة معدة  

)حفار( سارية 

املفعول 

وفًقا للمهام 

الوظيفية

600600

محافظة 

شامل 

الباطنة

26027124
إعداد املراسالت والتقارير وأعامل املتابعة 

والطباعة وإدراج البيانات
1بلدية صحار

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

 الحاسب اآليل

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

شامل الباطنة 

500500

محافظة 

جنوب 

الباطنة

اإلرشاف عىل  تصميم الطرق26127125
محافظة جنوب 

الباطنة
2

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )هندسة 

الطرق أو 

الهندسة املدنية 

أو هندسة 

اإلنشاءات أو 

هندسة التشييد(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الباطنة

7201440

محافظة 

جنوب 

الباطنة

اإلرشاف عىل سدود الري26127126
محافظة جنوب 

الباطنة
1

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )تقنيات 

املياه أو تربة 

ومياه(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الباطنة

720720

محافظة 

جنوب 

الباطنة

القيام مبسح الكميات26127127
محافظة جنوب 

الباطنة
2

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )مسح 

الكميات أو 

هندسة القياس 

والتكاليف(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الباطنة

7201440
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محافظة 

جنوب 

الباطنة

تأمني املواقع من الحيوانات السائبة26127128
محافظة جنوب 

الباطنة
2

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

 الحاسب اآليل

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

 جنوب الباطنة

أن يكون 

املتقدم )ذكر(

400800

محافظة 

جنوب 

الباطنة

تأمني املواقع من الحيوانات السائبة26127129
محافظة جنوب 

الباطنة
1

دبلوم التعليم 

العام )الثانوية 

العامة(

إجادة 

إستخدام برامج 

 الحاسب اآليل

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

 جنوب الباطنة

أن يكون 

املتقدم )ذكر(

240240

محافظة 

الربميي
26227130

 اإلرشاف عىل مرشوع واحة الربميي )امليدان(

 رفع التقارير الدورية عن املرشوع

متابعة مراحل تنفيذ املرشوع

1محافظة الربميي

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)الهندسة املدنية 

أو هندسة 

اإلنشاءات أو 

هندسة التشييد(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الربميي

13001300

محافظة 

الربميي
26227131

اإلرشاف عىل مرشوع )الست اكزت( بجانب 

 الحديقة العامة

 متابعة مراحل تنفيذ املرشوع

رفع التقاريرالدورية عن املرشوع

1محافظة الربميي

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)الهندسة املدنية 

أو هندسة 

اإلنشاءات أو 

هندسة التشييد(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الربميي

13001300
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محافظة 

الربميي
26227132

وضع التصورات والخرائط املعامرية للمشاريع 

 الصغرية

 استحداث تصاميم وأفكار مواكبة للعرص

إعادة تخطيط األماكن العامة كالحدائق 

 والشوارع

تقييم قيمة األرايض واملباين والطرق واملنشئات 

 املختلفة

 التخطيط الحرضي

دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع 

1محافظة الربميي

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)الهندسة 

املعامرية 

أو الرسم 

املعامري أو 

الرسم الهنديس 

أو التصميم 

الداخيل(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الربميي

13001300

محافظة 

الربميي
26227133

إعداد ومراجعة الخرائط واملناسيب التصميمية 

 ومقارنتها بنتائج املسح من أرض الواقع

 رفع املواقع وتسليم اإلحداثيات

عمل وتنزيل نقاط التحكم عىل املواقع

1محافظة الربميي

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )هندسة 

املساحة أو مسح 

األرايض(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الربميي

13001300

محافظة 

الوسطى
متابعة املشاريع التنموية26327134

محافظة 

الوسطى
1

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)الهندسة املدنية 

أو هندسة 

اإلنشاءات أو 

هندسة التشييد(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الوسطى

264264

محافظة 

الوسطى
متابعة مشاريع الطرق26327135

محافظة 

الوسطى
1

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)الهندسة املدنية 

أو هندسة 

اإلنشاءات أو 

هندسة التشييد(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الوسطى

264264
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محافظة 

الوسطى
إنتاج وتصميم وتنفيذ املحتوى اإلعالمي26327136

محافظة 

الوسطى
1

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس يف 

إحدى تخصصات 

)الصحافة 

واالعالم أو 

عالقات عامة أو 

دراسات اإلتصال 

أو االتصال 

الدويل أوعالقات 

دولية أو علوم 

سياسية(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

الوسطى

264264

محافظة 

شامل 

الرشقية 

26427137

تدقيق جودة العمل التخصيص وفًقا للقوانني 

 والترشيعات والنظم العامة 

إعداد الدراسات والبحوث التخصصية يف مجال 

 الهندسة املدنية

إعداد قواعد البيانات الخاصة بنظم العمل 

 باستخدام نظم تقنية املعلومات الحديثة

دراسة التصاميم والتفاصيل للمباين مبشاركة 

 رشكات املقاوالت

تدقيق ومراجعة التصاميم واملخططات التنفيذية 

 النهائية

اإلرشاف عىل أعامل تنفيذ املباين وصيانتها 

 ومتابعة املقاولني 

إعداد التقاريرالفنية للمرشوعات

محافظة شامل 

الرشقية 
1

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)الهندسة املدنية 

أو هندسة 

اإلنشاءات أو 

هندسة التشييد(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

شامل الرشقية

960960

محافظة 

شامل 

الرشقية 

26427138

إعداد الدراسات والبحوث التخصصية يف مجال 

 الهندسة املعامرية

تقديم االستشارة الفنية يف مجال الهندسة 

 املعامرية

دراسة التصاميم والتفاصيل املعامرية للمباين مع 

 رشكات املقاوالت

إعداد ودراسة مسودة التصميم اإلنشايئ مع 

 مهنديس املرشوعات 

تدقيق ومراجعة التصاميم واملخططات التنفيذية 

 النهائية

اإلرشاف عىل أعامل تنفيذ املباين وصيانتها 

 ومتابعة املقاولني 

إعداد التقاريرالفنية للمرشوعات

محافظة شامل 

الرشقية 
1

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)الهندسة 

املعامرية 

أو الرسم 

املعامري أو 

الرسم الهنديس 

أو التصميم 

الداخيل(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

شامل الرشقية

960960
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محافظة 

شامل 

الرشقية 

26427139

إعداد الدراسات والبحوث التخصصية يف مجال 

 هندسة الطرق

 تقديم االستشارة الفنية يف مجال هندسة الطرق.

 دراسة التصاميم والرسومات مع الرشكات املقاولة

إعداد ودراسة مسودة التصميم اإلنشايئ مع 

 مهنديس املرشوعات 

إعداد املواصفات للمواد اإلنشائية ملرشوعات 

 الطرق.

اإلرشاف عىل أعامل تنفيذ الطرق وصيانتها 

ومتابعة املقاولني

محافظة شامل 

الرشقية 
1

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )هندسة 

الطرق أو 

الهندسة املدنية 

أو هندسة 

اإلنشاءات أو 

هندسة التشييد(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

شامل الرشقية

960960

محافظة 

شامل 

الرشقية 

26427140

إعداد الدراسات والبحوث التخصصية يف مجال 

 الهندسة اإلنشائية

تقديم اإلستشارات الفنية يف مجال الهندسة 

 اإلنشائية

 التصميم اإلنشايئ للخرسانات املسلحة والحديد.

إعداد ودراسة التصميم اإلنشايئ مع مهنديس 

 املرشوعات

إعداد التقارير الفنية للمرشوعات

محافظة شامل 

الرشقية 
1

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)الهندسة املدنية 

أو هندسة 

اإلنشاءات أو 

هندسة التشييد(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

شامل الرشقية

960960

محافظة 

شامل 

الرشقية 

26427141

إعداد الدراسات والبحوث التخصصية يف مجال 

 الهندسة املعامرية

تقديم االستشارة الفنية يف مجال الهندسة 

 املعامرية

دراسة التصاميم والتفاصيل املعامرية للمباين مع 

 رشكات املقاوالت

إعداد ودراسة مسودة التصميم اإلنشايئ مع 

 مهنديس املرشوعات 

تدقيق ومراجعة التصاميم واملخططات التنفيذية 

 النهائية

اإلرشاف عىل أعامل تنفيذ املباين وصيانتها 

 ومتابعة املقاولني 

إعداد التقاريرالفنية للمرشوعات

محافظة شامل 

الرشقية 
1

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن 

سنتني أو ما 

يعادله تخصص 

)الهندسة 

املعامرية 

أو الرسم 

املعامري أو 

الرسم الهنديس 

أو التصميم 

الداخيل(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

شامل الرشقية

960960

محافظة 

شامل 

الرشقية 

26427142

 تصميم للعروض اإلحصائية

تحديد األشكال الفنية لألعامل املنتجة بالرسم 

اإللكرتوين ، وعمل الفواصل واإلشارات الثابتة 

 واملتحركة للربامج املتنوعة

طباعة النصوص املضافة عىل أعامل الجرافيك 

 للربامج اإللكرتونية الخاصة بالبلدية

إعداد الدراسات والبحوث التخصصية يف مجال 

تطوير التصاميم والرسومات واألغلفة 

محافظة شامل 

الرشقية 
1

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن 

سنتني أو ما 

يعادله تخصص 

)التصميم 

الجرافييك أو 

التصميم الرقمي 

أو الوسائط 

املتعددة(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

شامل الرشقية

960960
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محافظة 

جنوب 

الرشقية 

إدراج البيانات وإعداد التقارير26527143
محافظة جنوب 

الرشقية 
3

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن سنتني 

أو ما يعادله يف 

إحدى تخصصات 

)الحاسب 

اآليل أو تقنية 

املعلومات أو 

نظم املعلومات 

أو الربمجة أو 

الشبكات أو أمن 

املعلومات أو 

األمن اإللكرتوين 

أو األمن 

السيرباين(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الرشقية

300900

محافظة 

جنوب 

الرشقية 

تحليل املياه واألغذية26527144
محافظة جنوب 

الرشقية 
1

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن 

سنتني أو ما 

يعادله تخصص 

)التقنية الحيوية 

أو األغذية 

أو التغذية 

والغذائيات 

أوعلوم الغذاء 

والتغذية 

اإلنسانية(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الرشقية

300300

https://myservices.mol.gov.om/tawtheef


إعــــــــــــــالن
بنظام العمل الجزئي )م7 / 2022م(

٢٤ / ٧ / ٢٠٢٢

41

لتقديم الطلب عرب االنرتنت اضغط هنا

محافظة 

جنوب 

الرشقية 

إدراج وإعداد البيانات وتقارير الرقابة الصحية26527145
محافظة جنوب 

الرشقية 
1

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن سنتني 

أو ما يعادله يف 

إحدى تخصصات 

)الحاسب 

اآليل أو تقنية 

املعلومات أو 

نظم املعلومات 

أو الربمجة أو 

الشبكات أو أمن 

املعلومات أو 

األمن اإللكرتوين 

أو األمن 

السيرباين(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الرشقية

300300

محافظة 

جنوب 

الرشقية 

إدراج وإعداد البيانات وتقارير الرقابة الصحية26527146
محافظة جنوب 

الرشقية 
3

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن سنتني 

أو ما يعادله يف 

إحدى تخصصات 

)الحاسب 

اآليل أو تقنية 

املعلومات أو 

نظم املعلومات 

أو الربمجة أو 

الشبكات أو أمن 

املعلومات أو 

األمن اإللكرتوين 

أو األمن 

السيرباين(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الرشقية

300900

محافظة 

جنوب 

الرشقية 

قيادة عموم املركبات26527147
محافظة جنوب 

الرشقية 
1

إجادة القراءة 

 والكتابة

أن يكون املتقدم 

 )ذكر(

أن يكون سن 

املتقدم من -23

45 سنة

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

 جنوب الرشقية

أن يكون 

املتقدم حاصالً 

عىل رخصة 

قيادة )خفيفة( 

سارية املفعول

200200
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محافظة 

جنوب 

الرشقية 

تصميم املطويات التوعوية26527148
محافظة جنوب 

الرشقية 
1

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)التصميم 

الجرافييك أو 

التصميم الرقمي 

أو الوسائط 

املتعددة(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الرشقية

500500

محافظة 

جنوب 

الرشقية 

تصوير وتوثيق املرشوعات وتغطية الفعاليات26527149
محافظة جنوب 

الرشقية 
1

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )تصوير(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الرشقية

600600

محافظة 

جنوب 

الرشقية 

إنتاج األفالم الوثائقية والتوعوية26527150
محافظة جنوب 

الرشقية 
1

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس )تصوير 

أو مونتاج(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الرشقية

600600

محافظة 

جنوب 

الرشقية 

متابعة مرشوع استبدال اإلنارة26527151
محافظة جنوب 

الرشقية 
1

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن سنتني 

أو ما يعادله 

تخصص )كهرباء(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الرشقية

300300

محافظة 

جنوب 

الرشقية 

إدراج وإعداد البيانات وتقارير الشؤون الفنية26527152
محافظة جنوب 

الرشقية 
1

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن سنتني 

أو ما يعادله يف 

إحدى تخصصات 

)الحاسب 

اآليل أو تقنية 

املعلومات أو 

نظم املعلومات 

أو الربمجة أو 

الشبكات أو أمن 

املعلومات أو 

األمن اإللكرتوين 

أو األمن 

السيرباين(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الرشقية

300300

https://myservices.mol.gov.om/tawtheef
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لتقديم الطلب عرب االنرتنت اضغط هنا

محافظة 

جنوب 

الرشقية 

إدراج وإعداد البيانات وتقارير الشؤون الفنية26527153
محافظة جنوب 

الرشقية 
1

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن سنتني 

أو ما يعادله يف 

إحدى تخصصات 

)الحاسب 

اآليل أو تقنية 

املعلومات أو 

نظم املعلومات 

أو الربمجة أو 

الشبكات أو أمن 

املعلومات أو 

األمن اإللكرتوين 

أو األمن 

السيرباين(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الرشقية

300300

محافظة 

جنوب 

الرشقية 

إعداد دراسة للمواقع االستثامرية26527154
محافظة جنوب 

الرشقية 
1

شهادة 

البكالوريوس 

التخصص 

الرئييس 

)إقتصاد(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الرشقية

400400

محافظة 

جنوب 

الرشقية 

إدراج وإعداد البيانات وتقاريراملخالفات الفنية26527155
محافظة جنوب 

الرشقية 
1

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن سنتني 

أو ما يعادله يف 

إحدى تخصصات 

)الحاسب 

اآليل أو تقنية 

املعلومات أو 

نظم املعلومات 

أو الربمجة أو 

الشبكات أو أمن 

املعلومات أو 

األمن اإللكرتوين 

أو األمن 

السيرباين(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الرشقية

200200

https://myservices.mol.gov.om/tawtheef
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لتقديم الطلب عرب االنرتنت اضغط هنا

محافظة 

جنوب 

الرشقية 

إدراج وإعداد البيانات وتقارير املوارد البرشية26527156
محافظة جنوب 

الرشقية 
1

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن سنتني 

أو ما يعادله يف 

إحدى تخصصات 

)الحاسب 

اآليل أو تقنية 

املعلومات أو 

نظم املعلومات 

أو الربمجة أو 

الشبكات أو أمن 

املعلومات أو 

األمن اإللكرتوين 

أو األمن 

السيرباين(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الرشقية

200200

محافظة 

جنوب 

الرشقية 

قيادة املعدات الثقيلة )بلدوزر(26527157
محافظة جنوب 

الرشقية 
1

إجادة القراءة 

 والكتابة

أن يكون املتقدم 

 )ذكر(

أن يكون سن 

املتقدم من -23

45 سنة

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

 جنوب الرشقية

أن يكون 

املتقدم حاصالً 

عىل رخصة 

قيادة معدة 

)بلدوزر( 

سارية املفعول

200200

محافظة 

جنوب 

الرشقية 

تقديم خدمات الضيافة )مساعد خدمة(26527158
محافظة جنوب 

الرشقية 
1

إجادة القراءة 

 والكتابة

أن يكون املتقدم 

 )ذكر(

أن يكون سن 

املتقدم من -18

45 سنة

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الرشقية

200200

https://myservices.mol.gov.om/tawtheef
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لتقديم الطلب عرب االنرتنت اضغط هنا

محافظة 

جنوب 

الرشقية 

متابعة صيانة املركبات يف الورش26527159
محافظة جنوب 

الرشقية 
1

دبلوم بعد 

شهادة التعليم 

العام ال تقل 

مدته عن 

سنتني أو ما 

يعادله تخصص 

)ميكانيكا(

أن يكون 

املتقدم من 

أبناء محافظة 

جنوب الرشقية

أن يكون 

املتقدم )ذكر(

200200

https://myservices.mol.gov.om/tawtheef

