
إعالن رقم )٢٠٢٢/١١(
وزارة الدفاع

البحرية السلطانية الٌعمانية
تجنيد الضباط المرشحين )التنفيذيين والجامعيين( لعام 2022م

ــاب  ــح ب ــة عــن فت ــة الســلطانية العماني      تعلــن وزارة العمــل بالتنســيق مــع البحري
التجنيد للضباط المرشــحين التنفيذيين والجامعيين لعام 2022م، وســيتم إســتقبال 
الطلبــات ابتــداًء مــن يــوم الثالثــاء الموافــق ١٦ أغســطس 2022م، وحتــى يــوم االثنيــن 

الموافــق 22 أغســطس 2022م.

أواًل : الضباط المرشحون التنفيذيون )حملة دبلوم التعليم العام( للذكور فقط:
          التقدم عبر موقع تجنيد:

           
 )TAJ.NCE.GOV.OM(

         على أن يكون مستوفيًا للشروط اآلتية:

شروط الوظيفةالوظيفة

تنفيذي )مالحة بحرية(

أن يكــون حاصــا علــى شــهادة دبلــوم التعليــم العــام بمعــدل عــام ال يقــل  	
عــن )%80( .

أال تقل الدرجة في مادتي )الرياضيات البحتة ، الفيزياء( عن )%70(. 	
أال تقل الدرجة في مادة )اللغة اإلنجليزية( عن )%80(. 	
ــن  	 ــن عامي ــر م ــية أكث ــهادة الدراس ــه للش ــى حصول ــى عل ــد مض ــون ق أال يك

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

أال يزيــد عمــر المتقــدم عــن )20( عامــً وال يقــل عــن )١8( عامــً بتاريــخ 0١ ينايــر 2023م )أي مــن مواليــد  	
0١ ينايــر 2003م ولغايــة  3١ ديســمبر 2004م(.

الوثائق المطلوب إرفاقها بموقع تجنيد: 	
نسخة من المؤهل الدراسي مع كشف الدرجات. 	
نسخة من البطاقة الشخصية سارية المفعول. 	
 نسخة من جواز سفر الوالدين ساري المفعول أو شهادة الوفاة. 	

ثانيًا : الضباط المرشحون حملة المؤهالت الجامعية:
           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 ف

شروط الوظيفةالوظيفةرقم الفرصة

الهندسة البحرية18201
)عسكري ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى مؤهــل البكالوريوس في الهندســة  	
الهندســة  أو  الميكانيكيــة  الهندســة  أو  الميكاترونيــة 

الكهربائيــة أو الهندســة البحريــة.

الهندسة المدنية18202
)عسكري ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى مؤهــل البكالوريوس في الهندســة  	
المدنية.



شروط الوظيفةالوظيفةرقم الفرصة

تقنية المعلومات18204
)عسكري ذكور(

فــي  	 البكالوريــوس  مؤهــل  علــى  حاصــًا  يكــون  أن 
التخصصــات التاليــة : أمــن شــبكات - أمــن معلومــات - 
ــات  ــة البرمجي ــة - هندس ــات- البرمج ــة معلوم ــن تقني أم
تطويــر   - البرمجيــات  تقنيــة   - المعلومــات  نظــم   -

اآللــي. الحاســب  علــوم   - البرمجيــات 

مالية18205
)عسكري ذكور(

ــال  	 ــي مج ــوس ف ــل البكالوري ــى مؤه ــًا عل ــون حاص أن يك
ــبة. ــة أو المحاس المالي

الموارد البشرية18206
)عسكري ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى مؤهــل البكالوريــوس فــي المــوارد  	
البشــرية.

الموارد البشرية18207
)مدني إناث(

أن تكــون حاصلـــــة علــى مؤهــل البكالوريــوس فــي الموارد  	
البشرية.

تقنيات التعليم18208
)مدني ذكور(

فــي  	 البكالوريــوس  مؤهــل  علــى  حاصــًا  يكــون  أن 
والتعلــم. التعليــم  تكنولوجيــا 

أمين مكتبة18209
)مدني إناث(

ــم  	 ــي عل ــوس ف ــل البكالوري ــى مؤه ــة عل ــون حاصل أن تك
المكتبــات والوثائــق أو دراســات المعلومــات.

اللوازم18210
)عسكري ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى مؤهــل البكالوريــوس فــي اللــوازم  	
بأحــد التخصصــات اآلتيــة :

	  SUPPLY CHAIN( إدارة سلسلة اإلمداد
.)MANAGEMENT

	  OPERATION( إدارة العمليات
.)MANAGEMENT

اللوازم18211
)مدني إناث(

فــي  	 البكالوريــوس  مؤهــل  علــى  حاصلـــــــة  تكــون  أن 
: اآلتيــة  التخصصــات  بأحــد  اللــوازم 

	  SUPPLY CHAIN( إدارة سلسلة اإلمداد
.)MANAGEMENT

	  OPERATION( إدارة العمليات
.)MANAGEMENT

أال يزيد العمر عن )2٧( عامً بتاريخ 0١ يناير 2023م )أي من مواليد 0١ يناير ١٩٩٦م فأعلى(. 	

ثالثًا : الشروط العامة

أن يكون المتقدم  )ُعماني /ُعمانية( الجنسية باألصل.. 1
أن يكون مقيدًا بوزارة العمل بالنسبة للجامعيين.. 2
أال يكون )متزوجًا/ متزوجة( من غير )عماني/عمانية(، بإستثناء ما أجازته القوانين المختصة.. 	
أن يكــون الئقــًا طبيــًا وبدنيــًا ومســتوى اإلبصــار )6/6( بــدون عمليــات تصحيــح النظــر أو بالنظــارة أو العدســات . 	

الطبيــة بالنســبة للضبــاط التنفيذييــن.
أن يكون الطول بين ) 	16- 	18( سم وكتلة الجسم ال تزيد عن )	2(. )خاص بالذكور(. 	
أن يكون الطول بين ) 		1- 180( سم وكتلة الجسم ال تزيد عن )	2(. )خاص باإلناث(. 6
أن يكون  حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة .. 7
أن يجتاز االختبارات والمقابات الشخصية المقررة.. 8
أال يعمل بوحدات الجهاز اإلداري للدولة )مدنية ، عسكرية ، أمنية(.. 	
لن ينظر في أي طلب غير مستوٍف للشروط المحددة.. 10
ــًا إذا ثبــت فــي أي وقــت مــا يخالــف الشــروط العامــة أو شــروط شــغل الوظيفــة مهمــا . 11 يعــد الطلــب ملغي

ــخصية. ــات الش ــارات والمقاب ــة االختب ــباب ونتيج ــت األس كان
لن يعتد بأي طلب يقدم قبل أو بعد إنقضاء فترة اإلعان.. 12



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


