
إعالن رقم )١٤/2022(

وظائف شاغرة 
شرطة ُعمان السلطانية

     ُتعلــن وزارة العمــل بالتنســيق مــع شــرطة ُعمــان الســلطانية عــن فتــح بــاب التوظيــف 
لحملــة مؤهــل البكالوريــوس فــي الطــب ورخــص الهندســة والطيــران ابتـــــــداًء مـــــن يــــــوم 
الخميــس الموافــــــق 1 ســبتمبر 2022م وحتــى يــوم االثنيــن الموافــق 5 ســبتمبر 2022م، فعلى 
ــالة  ــق الرس ــن طري ــه ع ــدم بطلب ــددة أن يتق ــروط المح ــتوفيًا للشـ ــة ومس ــه الرغب ــن لدي م

النصيــة التاليــة:

 
)AT رقم الفرصة # الرقم المدني(

  
إلى الرقم )80057(

أواًل: جدول الوظائف:

العددالفئةالمؤهالتالوظائف المطلوبةرقم الفرصة

 طيار طائرات18221
عمــــــــــوديــــــة

الطيــــران  	 رخصـــة  علــى  حاصــًا  يكــون  أن 
التجــــاريRWي)CPL( مـــن كليــــــة معتمدة 

مــن قبــل هيئــة الطيــران المدنــي.
أن يحمل شهادة الطيران باألجهزة  	

.)Instrument Rating(
أن يكــون قــد أكمــل المــواد النظريــة لرخصــة  	

.)ATPL( طيــار نقــل تجــاري

ذكور
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18222
 طيــــــــار

 طائـــــــــــرات
أجنحــة ثابتـــة

الطيــــران  	 رخصـــة  علــى  حاصــًا  يكــون  أن 
ــن كليــــــة معتمدة  التجــاريFWي)CPL( مـــ

مــن قبــل هيئــة الطيــران المدنــي.
أن يحمل شهادة الطيران باألجهزة  	

.)Instrument Rating(
أن يكــون قــد أكمــل المــواد النظريــة لرخصــة  	

.)ATPL( طيــار نقــل تجــاري
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 مهندس طائرات18223
عمـــــوديــــــــة

هندســة  	 رخصــة  علــى  حاصــًا  يكــون  أن 
الطائــرات العموديــة )هيــاكل ومحــركات( 
مــن جهــة معتمــدة مــن قبــل هيئــة الطيــران 

المدنــي.
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18224
 مهنـدس

  الكترونيـــات
 أجنحـــــــــــــــــــــــــة

ثابتــــــــــــــــــــــة

أن يكون حاصًا على رخصة هندسة  	
إلكـــــترونيـــــــات الطائـــــرات مـــن جهـــة 
معتمــــــدة من قبل هيئة الطيران المدني.

2

طبيب عــــــــام18225
)طب شرعي(

أن يكون حاصًا على مؤهل البكالوريوس  	
في الطب والجراحـــــــــــة.

إكمال فترة اإلمتياز.  	
أن يكـــون قد إجتــاز البروماترك بنسبة ال  	

تقل عن )60 %(

ذكور/
4إناث

       
 



ثانيًا: الشروط العامة:

أن يكون من المسجلين لدى وزارة العمل ولم يسبق له العمل بوحدات الجهـاز اإلداري للدولـــة. 	
أن يكــون حاصــاًل علــى المؤهــل العلمــي المطلــوب مــن جامعة/كليــة جامعية/هيئــة معتــرف بهــا مــن  	

ِقبــل الجهــات المختصــة وبتقديــر »جيــد« فأعلــى.
أن يكـــــــون عمـــر المتقـــدم أقــــل مـــن )30( سنـــــــة حــــــتى تــــاريـــــــــــــــــخ 2022/11/30م، أي أن يكــــــون  	

المتقدم من مواليـــــــــــــــــد 1992/11/30م فأعـلى.
أن يكون المتقدم حاصاًل على معـــــــدل )4.5( في اختبــار )IELTS( بالنسبـــة لتخصصـــــات الطيران.  	
أن يكون حســــــــــن السيرة والسلــوك وأن ال يكــون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف واألمانـة. 	
أن يجتاز اإلختبارات والمقابالت الشخصية المقررة. 	
أن يجتـــاز الفحــوصات الطبيـة المقــررة. 	
ال يحـق للشخـص التقـدم ألكثـر من وظيفة. 	
يجــب إحضــار أصــل المؤهــل الدراســي وكشــف الدرجــات وأصــل البطاقــة الشــخصية ونســخ منهــا مــع  	

صور شــخصية أثناء المقابالت على أن تكــــــون المـــؤهالت العلميــــة والدراسيـــة معتمــــــدة ومصدقـــــة 
مــن الجهــات المختصـــة.

لن يعتـــد بأي طلب لم يقدم خـــالل المــدة المحددة الستـالم الطلبـات في هـــــذا اإلعالن. 	
ُيعـــد الترشــح الغيــًا إذا ثبــت بــأي حــال مــن األحــوال مــا يخالــف أيــًا مــن الشـــروط الــواردة فــي هــذا اإلعــالن  	

مهمــــــــا كانت نتيجـــة االختبـــار والمقابلة.

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


