
إعالن رقم )٧/2022(

وظائف شاغرة 
شرطة ُعمان السلطانية

ــد  ــاب التجني ــح ب ــن فت ــلطانية ع ــان الس ــرطة ُعم ــع ش ــيق م ــل بالتنس ــن وزارة العم      ُتعل
)ذكور/إنــاث( لحملــة الدبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام ابتــداًء مــن يــوم الثالثــاء 
الموافــق 7 يونيــو 2022م وحتــى يــوم الســبت الموافــق 11 يونيــو 2022م فعلــى مــن لديــه 
الرغبــة ومســتوفيًا للشــروط المحــددة أن يتقــدم بطلبــه عــن طريــق الرســالة النصيــة التالية:  

 
)AT رقم الفرصة # الرقم المدني(

  
إلى الرقم )80057(

أواًل: جدول الوظائف:

العددالفئةالوظيفةرقم الفرصة

10ذكور/إناثضيافة17983 

 هندسة اتصاالت / شبكات17984 

ذكور

5

5هندسة إلكترونيات17985 

5محاسبة17986 
       

 

ثانيًا: الشروط العامة:

ــل  	 ــن ِقب ــا م ــرف به ــة معت ــة جامعي ــن جامعة/كلي ــوب م ــي المطل ــل العلم ــى المؤه ــاًل عل ــون حاص أن يك
ــى. ــد« فأعل ــر »جي ــة وبتقدي ــات المختص الجه

أن يكون مـــــــن المسجلين لدى وزارة العمل ولم يسبق له العمل بوحدات الجهاز اإلداري للدولة. 	
ال يحق للشخص التقدم ألكثر من وظيفة. 	
أن ال يزيد عمر المتقدم عن )27( سنة حتى تاريخ 2022/8/11م. 	
أن يجتــاز االختبــارات فــي )اللغــة العربيــة / اللغــة اإلنجليزية / الحاســب االلــي / االختبارات الفنيــة( والمقابالت  	

الشخصية.
ــة وأن يكــون المتقــدم حاصــاًل علــى معــدل »3.5« فأعلــى فــي  	 أن تكــون دراســة المؤهــل باللغــة اإلنجليزي

.)IELTS( اختبــار
أن يجتاز الفحوصات الطبية المقررة. 	
أن يجيد التعامل مع برامج الحاسب اآللي وتطبيقاته بشكل جيد. 	
أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن ال يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف واألمانة. 	
يجــب احضــار أصــل المؤهــل الدراســي وأصــل البطاقــة الشــخصية مــع صــور شــخصية أثنــاء المقابــالت، علــى  	

أن تكــون المؤهــالت العلميــة والدراســية معتمــدة ومصدقــة مــن الجهــات المختصــة.
سوف يتم إختيار العدد المطلوب وفقًا ألعلى المعدالت. 	
سـوف يخضع المتقدمين للوظيفة لبرنامج تدريب عسكـري. 	
ُيعد الترشح الغيًا إذا ثبت بأي حال من األحوال ما يخالف أيًا من الشروط الواردة في هذا اإلعالن  	
مهما كانت نتيجة االختبار والمقابلة. 	
لن يعتد بأي طلب لـم يقدم خالل المدة المحددة إلستالم الطلبات في هذا اإلعالن. 	



جدول بالخدمات للتقدم للوظائف الشاغرة عبر الرسائل النصية القصيرة

الخدمةالرقموصف الخدمة

 رقم الفرصة # الرقم المدني 80057ATطلب التقدم على الوظيفة

 رقم الفرصة # الرقم المدني 80057XTإللغاء الطلب

 لإلستفسار عن الوظائف التي
 تتناسب مع الرقم المدني

للمتقدم
80057LT الرقم المدني 

 لإلستفسار عن المتقدمين
 لكل الوظائف التي تناسب

الرقم المدني
80057NT الرقم المدني 

 لإلستفسار عن الوظيفة
 الرقم المدني 80057QTالمتقدم لها الباحث عن عمل

 لإلستفسار عن البيانات
 الرقم المدني 80057Pاألساسية للمسجل

 لإلستفسار عن البيانات الخاصة
الرقم المدني 80057Eبالمؤهل التعليمي والتخصص

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

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق


