
إعالن رقم )٢٠٢٢/٩(
وزارة الدفاع

سالح الجو السلطاني الُعماني
تجنيد الضباط المرشحين الطيارين و الجويين لعـــام 2022م

     تعلــن وزارة العمــل بالتنســيق مــع ســالح  الجــو الســلطاني الُعمانــي عــن فتــح بــاب 
ــيتم  ــام 2022م، وس ــور( لعـــ ــن )ذك ــن و الجويي ــحين الطياري ــاط المرش ــد للضب التجني
ــوم  ــى ي ــو 2022م، وحت ــق ١٩ يولي ــاء المواف ــوم الثالث ــن ي ــداًء م ــات ابت ــتقبال الطلب اس

ــو 2022م.  ــق 2٥ يولي ــن المواف االثني

أواًل: المرشحون الطيارون حملة ) دبلوم التعليم العام (
         التقدم عبر موقع تجنيد:

           
 )TAJ.NCE.GOV.OM(

         على أن يكون مستوفيًا للشروط اآلتية:

شروط الوظيفةالوظيفة

)المرشحون الطيارون( 
أن يكــون حاصــا علــى درجــة ال تقــل عــن )70( فــي مادتــي الرياضيــات واللغــة  	

اإلنجليزيــة والمعــدل العــام كحــد أدنــى.
ــن  	 ــن عامي ــر م ــية أكث ــهادة الدراس ــه للش ــى حصول ــى عل ــد مض ــون ق أال يك

)2021م/2022م(. 2021م( -   /  2020( دراســيين 

أال يزيــد عمــر المتقــدم عــن )20( عامــً وال يقــل عــن )١8( عامــً بتاريــخ 0١ ديســمبر 2022م )أي مــن  	
مواليــد 0١ ينايــر 2003م ولغايــة 30 نوفمبــر 2004م(.

الوثائق المطلوب إرفاقها بموقع تجنيد: 	
نسخة من المؤهل الدراسي مع كشف الدرجات. 	
نسخة من البطاقة الشخصية سارية المفعول. 	
نسخة من جواز السفر ساري المفعول. 	
نسخة من جوازي سفر الوالدين ساريي المفعول. 	

يون حملة المؤهالت الجامعية  ثانيًا: الضباط المرشحون الجوِّ
           التقدم عبر الرسالة النصية القصيرة كاآلتي:

)AT رقم الفرصة # الرقم المدني ( 
  

إلى الرقم )80057(

            على أن يكون مستوفيًا للشروط اآلتية:

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة البكالوريــوس بتقديــر ال يقــل عــن )جيــد( مــن إحــدى . 1
الجامعــات أو الكليــات المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار 

ــة: ــات التالي ــي التخصص ــى( ف ــدالت األعل ــى المع ــن عل ــة للحاصلي ــى األولوي )تعط

التخصصرقم الفرصة

بكالوريوس هندسة برمجيات/ تطوير برمجيات/ أمن سيبراني. 	18101

بكالوريوس إدارة سلسلة اإلمداد/ إدارة اللوجستيات/ إدارة العمليات. 	18102

بكالوريوس ترجمة/ آداب لغة إنجليزية. 	18103

18104
ــار  	 ــة وبمســتوى ال يقــل عــن )6( فــي اختب بكالوريــوس تربيــة لغــة إنجليزي

)IELTS( / بكالوريــوس آداب لغــة إنجليزية شــريطة الحصــول على التأهيل 
.)IELTS(  فــي اختبــار )التربــوي وبمســتوى ال يقــل عــن )6

بكالوريوس التربية الرياضية. 	18105

بكالوريوس إدارة مطارات. 	18106



التخصصرقم الفرصة

بكالوريوس إدارة األعمال. 	18107

بكالوريوس إدارة مالية/مالية/ محاسبة. 	18108

بكالوريوس إدارة ضيافة / علم األغذية والتغذية / علم تغذية. 	18109

بكالوريوس العلوم الموسيقية الغربية. 	18110

بكالوريــوس تربيــة لغــة عربيــة/ آداب لغــة عربيــة شــريطة الحصــول علــى  	18121
التأهيــل التربــوي )يكــون التوظيــف بالصفــة المدنيــة(.

أال يزيــد عمــر المتقــدم عــن )2٥( عامــً وال يقــل  عــن )١8( عامــً بتاريــخ 0١ ينايــر 2023م )أي مــن مواليــد  	
0١ ينايــر ١٩٩8م  فمــا فــوق(.

ثالثًا : الشروط العامة
أن يكون المتقدم عماني الجنسية باألصل )ذكور فقط(.. 1

أن يكون مقيدًا بوزارة العمل بالنسبة للجامعيين.. 2
أال يكون متزوجًا بغير عمانية، باستثناء ما أجازته القوانين المختصة.. 	
أن يكــون الئقــا طبيــا ومســتوى اإلبصــار )6/6( بــدون عمليــات تصحيــح النظــر، أو بالنظــارة، أو العدســات الطبيــة . 	

ــبة للطيارين. بالنس
أن يكون الطول بين )	16 - 	18( سم وكتلة الجسم ال تزيد عن )	2(.. 	
أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية مخلة بالشرف واألمانة. 6
أن يجتاز االختبارات والمقابات الشخصية.. 7
أال يكون قد تقدم سابقا واستبعد لسبب طبي.. 8
لن ينظر في أي طلب غير مستوفي الشروط المحددة.. 	
ــًا إذا ثبــت فــي أي وقــت مــا يخالــف الشــروط العامــة أو شــروط شــغل الوظيفــة مهمــا . 10 يعــد الطلــب ملغي

ــخصية. ــات الش ــارات والمقاب ــة االختب ــباب ونتيج ــت األس كان
لن يعتد بأي طلب يقدم قبل أو بعد انقضاء فترة اإلعان.. 11

جدول بالخدمات للتقدم للوظائف الشاغرة
 عبر الرسائل النصية القصيرة

الخدمةالرقموصف الخدمة

طلب التقدم على الوظيفة

80057

AT رقم الفرصة # الرقم المدني 

 رقم الفرصة # الرقم المدني XTإللغاء الطلب

لإلستفسار عن الوظائف التي تتناسب 
 الرقم المدني LTمع الرقم المدني للمتقدم

لإلستفسار عن المتقدمين لكل الوظائف 
 الرقم المدني NTالتي تناسب الرقم المدني

لإلستفسار عن الوظيفة المتقدم لها 
 الرقم المدني QTالباحث عن عمل

 الرقم المدني Pلإلستفسار عن البيانات األساسية للمسجل

لإلستفسار عن البيانات الخاصة
الرقم المدني E بالمؤهل التعليمي والتخصص

مثال: طلب التقدم على الوظيفة:
)AT رقم الفرصة # الرقم المدني(

  
إلى الرقم )80057( 

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

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق

AT xxxx # xxxxxx

80057


