
إعالن رقم )٢٠٢٢/١٢(

وزارة الدفاع
الجيش السلطاني الُعماني

تجنيد الضباط المرشحين حملة شهادة دبلوم التعليم العام
 والجامعيين حملة مؤهل البكالوريوس لعام 2023م 

ــاب  ــي عــن فتــح ب      تعلــن وزارة العمــل وبالتنســيق مــع الجيــش الســلطاني الُعمان
ــن  ــام والجامعيي ــم الع ــوم التعلي ــهادة دبل ــة ش ــحين حمل ــاط المرش ــد للضب التجني
حملــة مؤهــل البكالوريــوس لعــام 2023م، وســيتم اســتقبال الطلبات ابتــداًء من يوم 
الخميــس الموافــق ١٨  أغســطس 2022م، وحتــى يــوم األربعــاء الموافــق 2٤ أغســطس 

2022م.

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

           
 )TAJ.NCE.GOV.OM(

    
     على أن يكون مستوفيًا للشروط اآلتية:

شروط الوظيفة

أن يكون قد استوفى متطلبات شهادة دبلوم التعليم العام بنسبة ال تقل عن )%85(  	
أن يكون حاصاًل على نسبة )80%( في مادة اللغة اإلنجليزية . 	

أال يزيــد عمــر المتقــدم عــن 20عامــً وال يقــل عــن ١٨عامــَا بحيــث يكــون مــا بيــن مواليــد 0١ ينايــر 2003م  	
ولغايــة 3١ ديســمبر 200٤م .

الوثائق المطلوب إرفاقها بموقع تجنيد: 	
نسخة من المؤهل الدراسي مع كشف الدرجات. 	
نسخة من البطاقة الشخصية سارية المفعول. 	
نسخة من السيرة الذاتية. 	

الشروط العامة:

أن يكون المتقدم ُعماني الجنسية )ذكور فقط( .. 	
أن يجتــاز الفحوصــات الطبيــة المقــررة وأن يكــون مســتوى اإلبصــار لديــه )6/6( بــدون عمليــات تصحيــح النظــر، . 	

أو النظــارة أو العدســات الطبيــة الالصقــة. 
أن يكون معدل الطول من 65	سم إلى 85	 سم، بحيث ال يتجاوز معدل كتلة الجسم عن )5	( .. 	
أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية أو ُجنحة مخلة بالشرف واألمانة .. 	
أن يحضر ويجتاز بنجاح الفحوصات واالختبارات المقررة والمقابلة الشخصية .. 5
أن يجتاز فحص اللياقة البدنية لمسافة 00		 متر .. 6
أال يعمل بوحدات الجهاز اإلداري للدولة )مدنية ، عسكرية ، أمنية(. . 	
أال يكون استقال/أنهيت خدمته من الخدمة من إحدى المؤسسات العسكرية أو األمنية .. 8
ُتعطى األولوية ألصحاب النسب األعلى .. 	
ُتعطى األولوية للباحثين عن عمل .. 0	



ثانيًا : الضباط المرشحين حملة المؤهالت الجامعية )بكالوريوس(:
           التقدم عبر الرسالة النصية القصيرة كاآلتي:

)AT رقم الفرصة # الرقم المدني ( 
  

إلى الرقم )80057(

            على أن يكون مستوفيًا للشروط اآلتية:

 أن يكــون حاصــاًل علــى شــهادة البكالوريــوس بتقديــر ال يقــل عــن )جيــد( مــن مؤسســات  	
التعليــم العالــي داخــل ســلطنة ُعمــان أو خارجهــا والمعتــرف بهــا والمصــادق عليهــا مــن قبــل 

ــة: ــات اآلتي ــي التخصص ــكار ف ــي واالبت ــث العلم ــي والبح ــم العال وزارة التعلي

التخصصرقم الفرصة

قانون / حقوق18212

المحاسبة / التدقيق / المالية18213

هندسة )اتصاالت واإللكترونيات / هندسة البرمجيات / األمن السيبراني (18214

هندسة مدنية )معمارية(18215

هندسة جيولوجيا )طرق ومطارات / علوم تربة (18216

هندسة ) ميكانيكية/ ميكاترونيكس/ الميكاترونية (18217

ترجمة لغات ) تخصص ترجمة لغة إنجليزية (18218

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

 الشروط العامة:

أن يكون المتقدم ُعماني الجنسية )ذكور فقط(.. 	
أن يجتــاز الفحوصــات الطبيــة المقــررة وأن يكــون مســتوى اإلبصــار لديــه )6/6( بــدون عمليــات تصحيــح النظــر، . 	

أو النظــارة أو العدســات الطبيــة الالصقــة.
أن يكون معدل الطول من 65	سم إلى 88	 سم، بحيث ال يتجاوز معدل الكتلة لديه )5	(.. 	
أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة.. 	
أن يحضر ويجتاز بنجاح الفحوصات واالختبارات المقررة والمقابلة الشخصية.. 5
أن يجتاز فحص اللياقة البدنية لمسافة 00		 متر .. 6
أال يعمل بوحدات الجهاز اإلداري للدولة )مدنية، عسكرية، أمنية(.. 	
أال يكون استقال/أنهيت خدمته من الخدمة من إحدى المؤسسات العسكرية أو األمنية.. 8
ُتعطى األولوية للباحثين عن عمل .. 	



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


