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لتقديم الطلب عبر االنترنت إضغط هنا

يســر وزارة العمــل أن تعلــن عــن توفــر عــدد )69( مــن الوظائــف الشــاغرة وذلــك حســب البيانــات 
والشــروط الموضحــة أمــام كل وظيفــة ، فعلــى مــن يجــد فــي نفســه الرغبــة لشــغل إحــدى 

الوظائــف ومســتوفًيا للشــروط المحــددة التقــدم عبــر إرســال الرســالة النصيــة القصيــرة :

)رقم الوظيفة#الرقم المدنيAJ( إلى الرقم )80057( لمشــتركي عمان تل وأوريدو ، أو التســجيل 
 ،  www.mol.gov.om عبــر شــبكة المعلومــات العالميــة االنترنــت مــن خــال موقــع الــوزارة
وذلــك إعتبــاًرا مــن يــوم األثنيــن الموافــق 2022/8/15م وحتــى نهايــة الــدوام الرســمي يــوم األحــد 
الموافــق 2022/8/28م ولــن ينظــر فــي أي طلــب بعــد إنقضــاء فتــرة التســجيل ، علــى أن يكــون 

المتقــدم للوظيفــة باإلضافــة إلــى توافــر شــروط شــغلها مســتوفًيا 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 ثالث ســنوات.

4 ـ أال يقــل ســنه عــن ثمانيــة عشــر عاًمــا كحــد أدنــى مــا لــم يــرد ســن أعلــى ضمــن اشــتراطات شــغل الوظيفــة 
ويعتــد بالســن الــذي يثبــت بشــهادة الميــالد أو بالبطاقــة الشــخصية فــي تاريــخ نشــر هــذا اإلعــالن.

5 ـ أن يجتاز اإلمتحان المقرر لشغل الوظيفة.
6 ـ أن يكون الئًقا طبًيا للخدمة.

7 ـ ال يجــوز للمتقــدم إختيــار أكثــر مــن وظيفــة واحــدة مــن بيــن الوظائــف الــواردة باإلعــالن طبًقــا للشــروط 
المتوفــرة لديــه والمقــررة لشــغلها.

ــوان  ــداد بالعن ــه يتــم االعت ــة فإن ــاء منطقــة معين ــى أبن 8 ـ بالنســبة للوظائــف التــي يقتصــر التعييــن فيهــا عل
الدائــم المســجل بالبطاقــة الشــخصية.

9 ـ أال يكــون المتقــدم وقــت تقديــم الطلــب يشــغل أًيــا مــن الوظائــف فــي إحــدى وحــدات الجهــاز اإلداري للدولــة 
)المدنيــة أو العســكرية أو األمنية(.

10 ـ يعتبر الترشيح والتعيين الغًيا إذا ثبت مخالفة أي من الشروط الواردة في اإلعالن.
11ـ  علــى المتقــدم لإلعــالن إحضــار أصــل المســتندات المطلوبــة إلثبات توافر شــروط شــغل الوظيفة لإلطالع 

عليهــا عنــد اإلمتحــان ، ولــن يســمح بدخــول اإلمتحانــات للذين لــم يحضروا المســتندات المطلوبة.
12 ـ تســجيل الطلــب وإن ُقبــل مــن خــالل نظــام الرســائل النصيــة القصيــرة أو موقــع الــوزارة اإللكترونــي 
ســيخضع لعمليــة تدقيــق للتأكــد مــن مــدى إســتيفاء المتقــدم لجميــع الشــروط المحــددة، ويعتبــر الغًيــا إذا 

تبيــن مــا يخالــف ذلــك.
13 ـ لن يعتد بأي طلب أو ترشيح سبق نشر هذا اإلعالن.
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لتقديم الطلب عبر االنترنت إضغط هنا

بالنسبة للوظائف المطلوب شغلها مؤهل دراسي وتُشغل باإلمتحان :
أواًل: يكــون اإلختيــار لدخــول اإلمتحــان مــن بيــن المتقدميــن للوظيفــة المعلــن عنهــا والمســتوفين لشــروط شــغلها 
إذا كانــت معلنــة للنوعيــن )ذكر/أنثــى( لعــدد )25( لــكل نــوع حســب أقدميــة الحصــول علــى المؤهــل العلمــي المطلــوب 
لشــغل الوظيفــة ، وفــي حالــة تســاوي عــدد مــن المرشــحين فــي أقدميــة الحصــول علــى المؤهــل العلمــي مــع الــوارد 
ا، وفــي حــال التســاوي فــي هــذا المعيــار فيؤخــذ باألســبق قيــًدا وفًقــا  اســمه بالترتيــب )25( فيؤخــذ بمعيــار األكبــر ســنًّ

للبيانــات المســجلة بقاعــدة بيانــات وزارة العمــل، وفــي حــال لــم يتقــدم أحــد مــن أي النوعيــن يتــم الفــرز وفًقــا لثانًيــا.

ثانيــًا: يكــون اإلختيــار لدخــول اإلمتحــان مــن بيــن المتقدميــن للوظيفــة المعلــن عنهــا والمســتوفين لشــروط شــغلها 
ــى المؤهــل العلمــي المطلــوب لشــغل  ــة الحصــول عل ــوع واحــد فقــط لعــدد )50( حســب أقدمي ــة لن إذا كانــت معلن
الوظيفــة، وفــي حالــة تســاوي عــدد مــن المرشــحين فــي أقدميــة الحصــول علــى المؤهــل العلمــي مــع الــوارد اســمه 
ا، وفــي حــال التســاوي فــي هــذا المعيــار فيؤخــذ باألســبق قيــًدا وفًقــا للبيانــات  بالترتيــب )50( فيؤخــذ بمعيــار األكبــر ســنًّ

المســجلة بقاعــدة بيانــات وزارة العمــل.

بالنسبة للوظائف المطلوب لشغلها مؤهل دراسي وتُشغل بالمقابلة الشخصية :
أواًل: يكــون اإلختيــار لدخــول  المقابلــة الشــخصية مــن بيــن المتقدميــن للوظيفــة المعلــن عنهــا والمســتوفين 
لشــروط شــغلها إذا كانــت معلنــة للنوعيــن )ذكر/أنثــى( لعــدد )10( لــكل نــوع حســب أقدميــة الحصــول علــى المؤهــل 
العلمــي المطلــوب لشــغل الوظيفــة، وفــي حالــة تســاوي عــدد مــن المرشــحين فــي أقدميــة الحصــول علــى المؤهــل 
ــار فيؤخــذ  ا، وفــي حــال التســاوي فــي هــذا المعي ــر ســنًّ ــار األكب ــوارد اســمه بالترتيــب )10( فيؤخــذ بمعي العلمــي مــع ال
باألســبق قيــًدا وفًقــا للبيانــات المســجلة بقاعــدة بيانــات وزارة العمــل وفــي حــال لــم يتقــدم أحــد مــن أي النوعيــن يتــم 

ــا. الفــرز وفًقــا لثانًي

ثانيــًا: يكــون اإلختيــار لدخــول المقابلــة الشــخصية مــن بيــن المتقدميــن للوظيفــة المعلــن عنهــا والمســتوفين 
لشــروط شــغلها إذا كانــت معلنــة لنــوع واحــد فقــط لعــدد )20( حســب أقدميــة الحصــول علــى المؤهــل العلمــي 
المطلــوب لشــغل الوظيفــة ، وفــي حالــة تســاوي عــدد مــن المرشــحين فــي أقدميــة الحصــول علــى المؤهــل العلمــي 
ا، وفــي حــال التســاوي فــي هــذا المعيــار فيؤخــذ باألســبق  مــع الــوارد اســمه بالترتيــب )20( فيؤخــذ بمعيــار األكبــر ســنًّ

قيــًدا وفًقــا للبيانــات المســجلة بقاعــدة بيانــات وزارة العمــل.

بالنسبة للوظائف التي ال يتطلب شغلها مؤهل دراسي وتُشغل بالمقابلة الشخصية:
أواًل: يكــون اإلختيــار لدخــول المقابلــة الشــخصية مــن بيــن المتقدميــن للوظيفة المعلن عنها والمســتوفين لشــروط 
ا، وفــي حــال تســاوي عــدد مــن  شــغلها  إذا كانــت معلنــة للنوعيــن )ذكر/أنثــى( لعــدد )5( لــكل نــوع  حســب األكبــر ســنًّ
ــات المســجلة بقاعــدة  ــا للبيان ــًدا وفًق ــوارد اســمه فــي الترتيــب )5( فيؤخــذ األســبق قي المتقدميــن فــي العمــر مــع ال

بيانــات وزارة العمــل ، وفــي حــال لــم يتقــدم أحــد مــن أي النوعيــن يتــم الفــرز وفًقــا لثانًيــا.

ثانيــًا: يكــون اإلختيــار لدخــول المقابلــة الشــخصية مــن بيــن المتقدميــن للوظيفــة المعلــن عنهــا والمســتوفين 
ا، وفــي حــال تســاوي عــدد  لشــروط شــغلها  إذا كانــت معلنــة لنــوع واحــد فقــط لعــدد )10( لــكل نــوع  حســب األكبــر ســنًّ
مــن المتقدميــن فــي العمــر مــع الــوارد اســمه فــي الترتيــب )10( فيؤخــذ األســبق قيــًدا وفًقــا للبيانــات المســجلة بقاعــدة 

بيانــات وزارة العمــل، وفــي حــال لــم يتقــدم أحــد مــن أي النوعيــن يتــم الفــرز وفًقــا لثانًيــا.
 

باإلمــكان االطــاع علــى اإلحصائيــة الخاصــة بعــدد المتقدميــن علــى كل شــاغر وظيفــي أثنــاء الفتــرة المحــددة 
للتســجيل باإلعــان عبــر موقــع الــوزارة علــى الشــبكة العالميــة للمعلومــات االنترنــت.

https://ext-sshr.mocs.gov.om/
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 المسمى الوحدةلتقديم الطلب عبر االنترنت إضغط هنا
شروط شغل الوظيفة مكان العملالعدد الوظيفي

مؤسسة حمد 
الطبية

مسعف 
إسعاف )ذكر/

أنثى(
العاملين في مجال 15

الصحة المتحالفة

شهادة البكالوريوس التخصص الرئيسي )تخصص 
سريري( + خبرة عملية ال تقل عن 3 سنوات بعد الحصول 

على المؤهل في مجال الرعاية الصحية المتعلقة 
بالطوارئ

مؤسسة حمد 
الطبية

تقني تخدير )ذكر/
العاملين في مجال 5أنثى(

الصحة المتحالفة

       )الحد األدنى واحد مما أدناه(                                                          
شهادة البكالوريوس التخصص الرئيسي )التخدير( أو 

دبلوم ثالث سنوات +  خبرة عملية ال تقل عن 5 سنوات 
 بعد الحصول على المؤهل في مجال الوظيفة

 أو
شهادة البكالوريوس التخصص الرئيسي )التمريض( + 
دبلوم لمدة عام في التخدير +  خبرة عملية ال تقل عن 6 
 سنوات بعد الحصول على المؤهل في مجال الوظيفة

 أو
دبلوم بعد شهادة التعليم ال تقل مدته عن سنتين أو 

ما يعادله تخصص )التخدير( +  خبرة عملية ال تقل عن 8 
سنوات بعد الحصول على المؤهل في مجال الوظيفة

مؤسسة حمد 
الطبية

تقني التصوير 
السريري )ذكر/

أنثى(
العاملين في مجال 5

الصحة المتحالفة

شهادة البكالوريوس التخصص الرئيسي )تكنولوجيا 
األشعة أو علوم األشعة والطب النووي وطب األشعة 
أو الموجات فوق الصوتية التخصصية( +  خبرة عملية ال 
تقل عن 3 سنوات بعد الحصول على المؤهل في مجال 

الوظيفة

مؤسسة حمد 
الطبية

إستشاري  )ذكر/
قسم األطباء10أنثى(

  )الحد األدنى واحد مما أدناه(

 1. المجلس العربي لالختصاصات الصحية
2. الواليات المتحدة األمريكية - المجلس األمريكي 

)ABMS( للتخصصات الطبية 
)RCPS-C( 3. كندا - الكلية الملكية لألطباء والجراحين 

GMC / CCST 4. المملكة المتحدة - سجل أخصائي 
 5. ألمانيا - شهادة Fachartz التخصصي

 6. السويد - البورد السويدي
7. أستراليا ونيوزيلندا - زمالة من كليات أستراليا الملكية 

 ونيوزيلندا
8. سُينظر في تسجيل المتخصصين من البلدان األخرى 

بعد مراجعة المعادلة 

مؤسسة حمد 
الطبية

ممرض )ذكر/
التمريض والقبالة100أنثى(

شهادة البكالوريوس التخصص الرئيسي )التمريض( +  
خبرة عملية ال تقل عن سنتان بعد الحصول على المؤهل 

في مجال الوظيفة

مؤسسة حمد 
الطبية

تقني مختبرات 
العاملين في مجال 20)ذكر/أنثى(

الصحة المتحالفة

شهادة البكالوريوس التخصص الرئيسي )مختبرات 
طبية أو العلوم الطبية الحيوية( +  خبرة عملية ال تقل عن 

سنتان بعد الحصول على المؤهل في مجال الوظيفة

مؤسسة حمد 
الطبية

مدير مشروع 
اإلدارة4)ذكر/أنثى(

شهادة البكالوريوس التخصص الرئيسي في إحدى 
تخصصات )اإلدارة( +  خبرة عملية ال تقل عن 8 سنوات 

بعد الحصول على المؤهل في مجال الوظيفة

الوحدة
رقم 

الوظيفة
الوظيفة

الدرجة 

املالية 
الرشط )4(الرشط )3(الرشط )2(الرشط )1(مكان العملالعدد 

وزارة النقل 

واالتصاالت 

وتقنية 

املعلومات

11829043

باحث 

شؤون 

قانونية 

)ذكر/أنثى(

عقد عمل 

مبخصصات 

الدرجة املالية 

)الحادي عرش(

1

املديرية العامة 

للسياسات 

والحوكمة

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )قانون أو حقوق(

مجلس 

الشورى
19129015

باحث 

قانوين رابع 

)ذكر/أنثى(

111
دائرة الشؤون 

القانونية

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )قانون أو حقوق(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

القدرة عىل صياغة 

املخاطبات الرسمية 

والتقارير باللغتني العربية 

واالنجليزية

مجلس 

الشورى
19129016

مدقق مايل 

رابع )ذكر/

أنثى( 

111
دائرة التدقيق 

الداخيل 

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )املحاسبة أو املالية(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

إجادة اللغتني العربية 

واإلنجليزية تحدثًا وكتابة

مجلس 

الشورى
19129017

مدقق لغوي 

رابع )ذكر/

أنثى(

111
مكتب األمني 

العام

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )اللغة العربية(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

إجادة اللغتني العربية 

واإلنجليزية تحدثًا وكتابة

مجلس 

الشورى
19129018

باحث 

عالقات 

دولية رابع 

)ذكر/أنثى(

111

دائرة شعبة 

العالقات 

الخارجية

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس يف إحدى تخصصات 

)اإلدارة أو القانون أوالحقوق أو 

عالقات دولية أو االتصال الدويل 

أو العلوم السياسية(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

القدرة عىل صياغة 

املخاطبات الرسمية 

والتقارير باللغتني العربية 

واالنجليزية

مجلس 

الشورى
19129019

باحث 

قانوين رابع 

)ذكر/أنثى(

111
دائرة شؤون 

الجلسات

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )قانون أو حقوق(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

القدرة عىل صياغة 

املخاطبات الرسمية 

والتقارير باللغتني العربية 

واالنجليزية

مجلس 

الشورى
19129020

أخصايئ 

مضابط 

ومحارض 

وتقارير رابع 

)ذكر/أنثى(

111
دائرة شؤون 

الجلسات

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس يف إحدى تخصصات 

)اإلدارة أو القانون أوالحقوق 

أو اللغة العربية أو الصحافة 

واالعالم أو عالقات عامة أو 

دراسات االتصال أو االتصال 

الدويل أوعالقات دولية أو علوم 

سياسية (

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

القدرة عىل صياغة 

املخاطبات الرسمية 

والتقارير باللغتني العربية 

واالنجليزية

مجلس 

الشورى
19129021

باحث 

قانوين رابع 

)ذكر/أنثى(

111
دائرة شؤون 

مكتب املجلس

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )قانون أو حقوق(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

القدرة عىل صياغة 

املخاطبات الرسمية 

والتقارير باللغتني العربية 

واالنجليزية

مجلس 

الشورى
19129022

باحث إداري 

رابع )ذكر/

أنثى(

111
دائرة شؤون 

مكتب املجلس

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس يف إحدى تخصصات 

)اإلدارة(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

القدرة عىل صياغة 

املخاطبات الرسمية 

والتقارير باللغتني العربية 

واالنجليزية

مجلس 

الشورى
19129023

باحث 

إقتصادي 

رابع )ذكر/

أنثى(

112
دائرة أدوات 

املتابعة

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )إقتصاد(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

القدرة عىل صياغة 

املخاطبات الرسمية 

والتقارير باللغتني العربية 

واالنجليزية
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مجلس 

الشورى
19129024

باحث 

تربوي رابع 

)ذكر/أنثى(

111
دائرة أدوات 

املتابعة

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )الرتبية(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

القدرة عىل صياغة 

املخاطبات الرسمية 

والتقارير باللغتني العربية 

واالنجليزية

مجلس 

الشورى
19129025

باحث 

دراسات 

إجتامعية 

رابع )ذكر/

أنثى(

111
دائرة أدوات 

املتابعة

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )علم اإلجتامع أو عمل 

إجتامعي أو خدمة اجتامعية أو 

إرشاد إجتامعي(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

القدرة عىل صياغة 

املخاطبات الرسمية 

والتقارير باللغتني العربية 

واالنجليزية

مجلس 

الشورى
19129026

أخصايئ 

معلومات 

رابع )ذكر/

أنثى(

111
دائرة املعلومات 

واإلحصاء

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس يف إحدى تخصصات 

)اإلدارة أو مكتبات ووثائق 

ومحفوظات أو مكتبات 

ومعلومات أو دراسات 

املعلومات أو تقنيات التعليم 

أو تكنولوجيا التعليم أو نظم 

معلومات (

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

إجادة اللغتني العربية 

واإلنجليزية تحدثًا وكتابة

مجلس 

الشورى
19129027

أخصايئ 

إحصاء رابع 

)ذكر/أنثى(

111
دائرة املعلومات 

واإلحصاء

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )إحصاء(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

إجادة اللغتني العربية 

واإلنجليزية تحدثًا وكتابة

مجلس 

الشورى
19129028

باحث 

قانوين رابع 

)ذكر/أنثى(

111
قطاع الترشيع 

والقانون

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )قانون أو حقوق(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

القدرة عىل صياغة 

املخاطبات الرسمية 

والتقارير باللغتني العربية 

واالنجليزية

مجلس 

الشورى
19129029

باحث 

إقتصادي 

رابع )ذكر/

أنثى(

111
قطاع اإلقتصاد 

والتنمية

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )إقتصاد(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

القدرة عىل صياغة 

املخاطبات الرسمية 

والتقارير باللغتني العربية 

واالنجليزية

مجلس 

الشورى
19129030

محلل مايل 

رابع )ذكر/

أنثى(

111
قطاع اإلقتصاد 

والتنمية

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )املحاسبة أو املالية(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

إجادة اللغتني العربية 

واإلنجليزية تحدثًا وكتابة

املهارة يف 

إعداد البحوث 

والدراسات 

وأوراق العمل 

يف مجال 

التخصص

مجلس 

الشورى
19129031

باحث 

تربوي رابع 

)ذكر/أنثى(

111

قطاع التعليم 

والشباب 

والثقافة

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )الرتبية(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

القدرة عىل صياغة 

املخاطبات الرسمية 

والتقارير باللغتني العربية 

واالنجليزية

مجلس 

الشورى
19129032

باحث 

دراسات 

إجتامعية 

رابع )ذكر/

أنثى(

111
قطاع الخدمات 

العامة

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )علم اإلجتامع أو عمل 

إجتامعي أو خدمة اجتامعية أو 

إرشاد إجتامعي(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

القدرة عىل صياغة 

املخاطبات الرسمية 

والتقارير باللغتني العربية 

واالنجليزية

مجلس 

الشورى
19129033

باحث 

قانوين رابع 

)ذكر/أنثى(

111

مكتب األمني 

العام املساعد 

للشؤون اإلدارية 

واملالية

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )قانون أو حقوق(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

القدرة عىل صياغة 

املخاطبات الرسمية 

والتقارير باللغتني العربية 

واالنجليزية
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مجلس 

الشورى
19129034

كاتب إداري 

خامس 

)ذكر/أنثى(

161

مكتب األمني 

العام املساعد 

للشؤون اإلدارية 

واملالية

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

القدرة عىل صياغة 

املخاطبات الرسمية 

والتقارير باللغة العربية

مجلس 

الشورى
19129035

محاسب 

رابع )ذكر/

أنثى(

111
دائرة الشؤون 

املالية

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )املحاسبة أو املالية(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

إجادة اللغتني العربية 

واإلنجليزية تحدثًا وكتابة

مجلس 

الشورى
19129036

مضيف 

سادس 

)ذكر(

إجادة القراءة والكتابةدائرة الخدمات185

أن يكون املتقدم من 

 أبناء محافظة مسقط 

وفق العنوان الدائم 

املسجل ببطاقة األحوال 

املدنية

أن يكون سن املتقدم من 

)30-18( سنة

مجلس 

الشورى
19129037

محرر 

صحفي رابع 

)ذكر/أنثى(

دائرة اإلعالم112

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )الصحافة واالعالم أو 

عالقات عامة أو دراسات اإلتصال 

أو االتصال الدويل أوعالقات 

دولية أو علوم سياسية(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

إجادة اللغتني العربية 

واإلنجليزية تحدثًا وكتابة

مجلس 

الشورى
19129038

مرتجم رابع 

)ذكر/أنثى(
دائرة اإلعالم111

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )اللغة اإلنجليزية أو 

ترجمة اللغة اإلنجليزية(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

إجادة اللغتني العربية 

واإلنجليزية تحدثًا وكتابة

إجادة الرتجمة 

الفورية 

والتتابعية 

والتحريرية

مجلس 

الشورى
19129039

مصمم 

جرافييك 

ومطبوعات 

رابع )ذكر/

أنثى(

دائرة اإلعالم112

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )التصميم الجرافييك أو 

التصميم الرقمي أو الوسائط 

املتعددة(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

إجادة اللغتني العربية 

واإلنجليزية تحدثًا وكتابة

مجلس 

الشورى
19129040

أخصايئ 

مطبوعات 

ونرش رابع 

)ذكر/أنثى(

دائرة اإلعالم111

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )الصحافة واالعالم أو 

عالقات عامة أو دراسات اإلتصال 

أو االتصال الدويل أوعالقات 

دولية أو علوم سياسية أو 

الحاسب اآليل أو نظم املعلومات 

أو الربمجة أو التصميم الجرافييك 

أو التصميم الرقمي أو الوسائط 

املتعددة(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

إجادة اللغتني العربية 

واإلنجليزية تحدثًا وكتابة

مجلس 

الشورى
19129041

فني تصوير 

فوتوغرايف 

رابع )ذكر(

دائرة اإلعالم131

دبلوم بعد شهادة التعليم العام 

ال تقل مدته عن سنتني أو ما 

يعادله تخصص )التصوير أو 

التصوير الضويئ(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

مجلس 

الشورى
19129042

كاتب خدمة 

بريد أعضاء 

خامس 

)ذكر/أنثى(

161
دائرة شؤون 

األعضاء

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

صندوق 

تقاعد 

موظفي 

الخدمة 

املدنية

19429006

محلل 

إستثامر 

)ذكر/أنثى(

دائرة اإلستثامر111

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )اإلقتصاد أو املحاسبة أو 

املالية أو اإلستثامر(

املعرفة مبعايري 

)IFRS( التقاريرالدولية

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

إجادة اللغة 

اإلنجليزية 

تحدثًا وكتابة
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صندوق 

تقاعد 

موظفي 

الخدمة 

املدنية

19429007
محاسب 

)ذكر/أنثى(
113

دائرة الشؤون 

املالية

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )املحاسبة( فقط

املعرفة مبعايري 

)IFRS( التقاريرالدولية

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

إجادة اللغة 

اإلنجليزية 

تحدثًا وكتابة

صندوق 

تقاعد 

موظفي 

الخدمة 

املدنية

19429008

مربمج 

أنظمة 

)ذكر/أنثى(

112
دائرة تقنية 

املعلومات

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )حاسب آيل أو نظم 

املعلومات أو الربمجة(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

إجادة اللغة اإلنجليزية 

تحدثًا وكتابة

صندوق 

تقاعد 

موظفي 

الخدمة 

املدنية

19429009

أخصايئ 

إشرتاكات 

)ذكر/أنثى(

دائرة اإلشرتاكات112
شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )املحاسبة أو املالية(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

إجادة اللغة اإلنجليزية 

تحدثًا وكتابة

صندوق 

تقاعد 

موظفي 

الخدمة 

املدنية

19429010

أخصايئ 

تخطيط 

وبحوث 

)ذكر/أنثى(

دائرة اإلحصاء111

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )اإلحصاء أو التخطيط 

والبحوث أو الدراسات 

اإلكتوارية(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

إجادة اللغة اإلنجليزية 

تحدثًا وكتابة

صندوق 

تقاعد 

موظفي 

الخدمة 

املدنية

19429011

أخصايئ 

إحتساب 

الحقوق 

)ذكر/أنثى(

111

دائرة 

املستحقات 

التقاعدية

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس يف إحدى تخصصات 

)اإلدارة أو املحاسبة أو املالية أو 

القانون أوالحقوق(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

إجادة اللغة اإلنجليزية 

تحدثًا وكتابة

صندوق 

تقاعد 

موظفي 

الخدمة 

املدنية

19429012

أخصايئ 

شؤون 

تقاعد )ذكر/

أنثى(

111
دائرة الصندوق 

مبحافظة ظفار

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس يف إحدى تخصصات 

)اإلدارة أو املحاسبة أو املالية أو 

القانون أوالحقوق(

أن يكون املتقدم من 

 أبناء محافظة ظفار 

وفق العنوان الدائم 

املسجل ببطاقة األحوال 

املدنية

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

إجادة اللغة 

اإلنجليزية 

تحدثًا وكتابة

صندوق 

تقاعد 

موظفي 

الخدمة 

املدنية

19429013

مدقق 

داخيل 

)ذكر/أنثى(

111
دائرة التدقيق 

الداخيل

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )املحاسبة أو املالية(

املعرفة مبعايري 

 )IFRS( التقاريرالدولية

ومبعايري التدقيق الداخيل 

)IIA(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

إجادة اللغة 

اإلنجليزية 

تحدثًا وكتابة

صندوق 

تقاعد 

موظفي 

الخدمة 

املدنية

19429014

أخصايئ 

متابعة 

تنفيذ رؤية 

عامن 2040 

)ذكر/أنثى(

111

قسم متابعة 

تنفيذ رؤية 

عامن 2040

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس يف إحدى تخصصات 

)اإلدارة(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

إجادة اللغة اإلنجليزية 

تحدثًا وكتابة

اللجنة 

األوملبية 

العامنية

21329000
كاتب شؤون 

مالية )ذكر(

عقد عمل 

مبخصصات 

الدرجة املالية 

)الثالث عرش(

1
قسم الشؤون 

املالية

دبلوم بعد شهادة التعليم العام 

ال تقل مدته عن سنتني أو ما 

يعادله تخصص )املحاسبة أو 

املالية(

اللجنة 

األوملبية 

العامنية

21329001

كاتب شؤون 

إدارية 

)ذكر(

عقد عمل 

مبخصصات 

الدرجة املالية 

)الثالث عرش(

1

قسم اللجان 

املساعدة 

ملجلس اإلدارة

دبلوم بعد شهادة التعليم العام 

ال تقل مدته عن سنتني أو ما 

يعادله يف إحدى تخصصات 

)اإلدارة(

https://ext-sshr.mocs.gov.om/
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اللجنة 

األوملبية 

العامنية

21329002
منسق 

)ذكر(

عقد عمل 

مبخصصات 

الدرجة املالية 

)السادس عرش(

1
مكتب األمني 

العام

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

إجادة استخدام برامج 

الحاسب اآليل

إجادة اللغة اإلنجليزية 

تحدثًا وكتابة

الهيئة 

العامنية 

لالعتامد 

األكادميي 

وضامن 

جودة 

التعليم

23729003
محاسب 

)ذكر/أنثى(
101

دائرة الشؤون 

املالية

شهادة املاجستري تخصص 

)املحاسبة أو املالية(

الهيئة 

العامنية 

لالعتامد 

األكادميي 

وضامن 

جودة 

التعليم

23729004

سائق 

خفيف 

)ذكر(

171
دائرة الشؤون 

اإلدارية
إجادة القراءة والكتابة

أن يكون املتقدم من 

 أبناء محافظة مسقط 

وفق العنوان الدائم 

املسجل ببطاقة األحوال 

املدنية

أن يكون سن املتقدم من 

)45-23( سنة

أن يكون 

املتقدم حاصالً 

عىل رخصة 

سياقة خفيفة 

سارية املفعول

الهيئة 

العامنية 

لالعتامد 

األكادميي 

وضامن 

جودة 

التعليم

23729005
مراسل 

)ذكر(
181

دائرة الشؤون 

اإلدارية
إجادة القراءة والكتابة

أن يكون املتقدم من 

 أبناء محافظة مسقط 

وفق العنوان الدائم 

املسجل ببطاقة األحوال 

املدنية

أن يكون سن املتقدم من 

)30-18( سنة

وظـــــــــائــــــــــــف اإلحـــــــــــــــــــال

الوحدة
رقم 

الوظيفة
الرشط )4(الرشط )3(الرشط )2(الرشط )1(مكان العملالعدد الدرجة املالية الوظيفة

مستشفى 

جامعة 

السلطان 

قابوس

24529044

مهندس 

)ب( )ذكر/

أنثى(

الشؤون الفنية111

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )كهرباء أو هندسة 

املعدات والصيانة(

إجادة اللغة اإلنجليزية 

تحدثًا وكتابة

مستشفى 

جامعة 

السلطان 

قابوس

24529045

مهندس 

)ب( )ذكر/

أنثى(

الشؤون الفنية111

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )ميكانيكا أو هندسة 

املعدات والصيانة(

إجادة اللغة اإلنجليزية 

تحدثًا وكتابة

مستشفى 

جامعة 

السلطان 

قابوس

24529046
منسق طبي 

)ذكر/أنثى(
1112

أقسام 

املستشفى 

الطبية

شهادة البكالوريوس التخصص 

الرئييس )إدارة مستشفيات أو 

تنسيق طبي(

إجادة اللغة اإلنجليزية 

تحدثًا وكتابة
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