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إعالن رقم )٢٠٢٢/١٩(

وزارة الدفــــــــاع
تجنيد ضباط جامعيين وحملة دبلوم ما بعد 

دبلوم التعليم العام وجنود مستجدين
         

     فــي إطــار الجهــود الوطنيــة الســتيعاب المواطنيــن الباحثيــن عــن عمــل فــي القطاعيــن 
العــام والخــاص، تعلــن وزارة العمــل بالتنســيق مــع وزارة الدفــاع عــن فتــح بــاب التجنيــد 
)ذكور/إنــاث( ضباطــً جامعييــن وحملــة دبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام وجنودًا 
ــداًء  ــات ابت مســتجدين بأســلحة قــوات الســلطان المســلحة، وســيتم اســتقبال الطلب
مــن يــوم الجمعــة الموافــق ١٨ نوفمبــر ٢٠٢٢م ، وحتــى يــوم الســبت الموافــق ٢٦ نوفمبــر 

٢٠٢٢م.

أواًل: رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الضباط المرشحون حملة المؤهالت الجامعية بكالوريوس )ذكور(:أ. 
     التقدم عبر الرسالة النصية القصيرة كاآلتي:

)AT رقم الفرصة # الرقم المدني ( 
  

إلى الرقم )80057(

 على أن يكون مستوفيًا للشروط اآلتية:        

شروط شغل الوظيفةالتخصصرقم الفرصة

بكالوريوس 18341
القانون

ــي  	 ــد( ف ــن )جي ــل ع ــر ال يق ــوس بتقدي ــهادة البكالوري ــى ش ــًا عل ــون حاص أن يك
تخصــص القانــون العــام وعلــم اإلجــرام واألدلــة الجنائيــة مــن إحــدى الجامعــات 
أو الكليــات المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

18342
 بكالوريوس

 اقتصاد وعلوم
سياسية

ــي  	 ــد( ف ــن )جي ــل ع ــر ال يق ــوس بتقدي ــهادة البكالوري ــى ش ــًا عل ــون حاص أن يك
تخصــص االقتصــاد والعلــوم السياســية مــن إحــدى الجامعــات أو الكليــات 

المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

 بكالوريوس18343
جغرافيا

ــي  	 ــد( ف ــن )جي ــل ع ــر ال يق ــوس بتقدي ــهادة البكالوري ــى ش ــًا عل ــون حاص أن يك
تخصــص الجغرافيــا مــن إحــدى الجامعــات أو الكليــات المعتــرف بهــا مــن وزارة 

ــكار . ــي واالبت ــث العلم ــي والبح ــم العال التعلي

 بكالوريوس18344
برمجة

ــي  	 ــد( ف ــن )جي ــل ع ــر ال يق ــوس بتقدي ــهادة البكالوري ــى ش ــًا عل ــون حاص أن يك
ــن وزارة  ــا م ــرف به ــات المعت ــات أو الكلي ــدى الجامع ــن إح ــة م ــص البرمج تخص

ــكار . ــي واالبت ــث العلم ــي والبح ــم العال التعلي

 بكالوريوس أمن18345
معلومات

ــي  	 ــد( ف ــن )جي ــل ع ــر ال يق ــوس بتقدي ــهادة البكالوري ــى ش ــًا عل ــون حاص أن يك
تخصــص أمــن المعلومــات مــن إحــدى الجامعــات أو الكليــات المعتــرف بهــا مــن 

ــكار . ــي واالبت ــث العلم ــي والبح ــم العال وزارة التعلي

18346
 بكالوريوس

علوم سياسية/
تعاون دولي

ــي  	 ــد( ف ــن )جي ــل ع ــر ال يق ــوس بتقدي ــهادة البكالوري ــى ش ــًا عل ــون حاص أن يك
تخصــص العلــوم السياســية والتعــاون الدولــي من إحــدى الجامعــات أو الكليات 

المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار.

18347
 بكالوريوس

 إدارة
 الفعاليات/

إدارة الضيافة

ــي  	 ــد( ف ــن )جي ــل ع ــر ال يق ــوس بتقدي ــهادة البكالوري ــى ش ــًا عل ــون حاص أن يك
تخصــص إدارة الفعاليــات وإدارة الضيافــة مــن إحــدى الجامعــات أو الكليــات 

ــكار. ــي واالبت ــث العلم ــي والبح ــم العال ــن وزارة التعلي ــا م ــرف به المعت
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الفنيون حملة مؤهالت الدبلوم ما بعد دبلوم التعليم العام:         	. 
         التقدم عبر الرسالة النصية القصيرة كاآلتي:

)AT رقم الفرصة # الرقم المدني ( 
  

إلى الرقم )80057(

 على أن يكون مستوفيًا للشروط اآلتية:        

شروط شغل الوظيفةالتخصصرقم الفرصة

18360
فني تقنية 
معلومات

)ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة دبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام بتقديــر ال يقــل  	
عــن )جيــد( فــي تخصــص )تقنيــة المعلومــات، قواعد بيانــات، شــبكات، أمــن معلومات، 
ــن  ــات، م ــيبراني، البرمجي ــن الس ــة المعلومات،األم ــن تقني ــات، أم ــاالت، اإللكتروني االتص
إحــدى الجامعــات أو الكليــات المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث 

العلمــي واالبتــكار .

18361
فني نظم 
جغرافية 

)ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة دبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام بتقديــر ال  	
يقــل عــن )جيــد( فــي تخصــص الجيوماتيكس/الجيوماتــي مــن إحــدى الجامعــات أو 

ــكار . ــي واالبت ــث العلم ــي والبح ــم العال ــن وزارة التعلي ــا م ــرف به ــات المعت الكلي

18362
 مشرف قاعة

  أفراح
)إناث(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة دبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام بتقديــر ال يقــل  	
عــن )جيــد( فــي تخصــص إدارة الفعاليــات مــن إحــدى الجامعــات أو الكليــات المعتــرف 

بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

18348
 فني أرشفة
 وثائق فنية

ومحفوظات
)ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة دبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام بتقديــر ال  	
يقــل عــن )جيــد( فــي تخصــص إدارة الوثائــق والمحفوظــات مــن إحــدى الجامعــات أو 

ــكار . ــي واالبت ــث العلم ــي والبح ــم العال ــن وزارة التعلي ــا م ــرف به ــات المعت الكلي

مصور تلفزيوني18349
)ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة دبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام بتقديــر ال يقــل  	
عــن )جيــد( فــي تخصــص اإلذاعــة والتلفزيــون/ التصويــر الفوتوغرافــي مــن إحــدى 
الجامعــات أو الكليــات المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 

ــكار . واالبت

18350
 فني إخراج

ومونتاج
)ذكور(

18351
 فني مونتاج

إذاعي
)ذكور(

18352
 فني توثيق

إعالمي
)ذكور(

18353
 فني صوتيات

ومرئيات
)ذكور(

18354
 فني مختبر

تصوير
)ذكور(

محلل صور18355
)ذكور(

18356
 فني مونتاج

صحفي
)ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة دبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام بتقديــر ال  	
يقــل عــن )جيــد( فــي تخصــص الصحافــة واإلعــام مــن إحــدى الجامعــات أو الكليــات 

ــكار . ــي واالبت ــث العلم ــي والبح ــم العال ــن وزارة التعلي ــا م ــرف به المعت

18357
 فني أستيديو

موسيقي
)ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة دبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام بتقديــر ال يقــل  	
عــن )جيــد( فــي تخصــص هندســة الصــوت/ اإلذاعــة والتلفزيــون مــن إحــدى الجامعات 

أو الكليــات المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

فني إلكترونيات18358
)ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة دبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام بتقديــر ال يقــل  	
عــن )جيــد( فــي تخصــص اإللكترونيــات واالتصــاالت مــن إحــدى الجامعــات أو الكليــات 

المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

محاسب18359
)ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة دبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام بتقديــر ال  	
يقــل عــن )جيــد( فــي تخصــص الماليــة/ المحاســبة مــن إحــدى الجامعــات أو الكليــات 

ــكار . ــي واالبت ــث العلم ــي والبح ــم العال ــن وزارة التعلي ــا م ــرف به المعت
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حملة مؤهل دبلوم التعليم العام:         ج. 
         التقدم عبر الرسالة النصية القصيرة كاآلتي:

)AT رقم الفرصة # الرقم المدني ( 
  

إلى الرقم )80057(

 على أن يكون مستوفيًا للشروط اآلتية:        

شروط شغل الوظيفةالتخصصرقم الفرصة

كاتب18363
)ذكور/إناث(

أن يكون حاصًا على شهادة دبلوم التعليم العام. 	
أن يكون حاصًا على دورة تدريبية في مجال الوظيفة. 	 18364

موظف 
استقبال

)ذكور/إناث(

18365
 مشرف أنشطة

  رياضية
)إناث(

طاهي18366
)ذكور/إناث(

أن يكون حاصًا على شهادة دبلوم التعليم العام. 	
أن يكون حاصًا على دورات تخصصية في مجال الوظيفة. 	

ثانيًا: الجيش السلطاني العماني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جنود مستجدون حملة دبلوم التعليم العام )ذكور(:أ. 
    

      التقدم عبر الرسالة النصية القصيرة كاآلتي:

)AT 18367 # الرقم المدني( 
  

إلى الرقم )80057(

مساعد صحي )ذكور(:	. 

شروط شغل الوظيفةالوظيفة

مساعد صحي
أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة دبلــوم التعليــم العــام بنســبة نجــاح ال تقــل عــن )70%(، والحصــول على نســبة  	

65 % فــي مادتــي االحيــاء واللغــة االنجليزيــة أو إكمــال الســنة التأسيســية بأحــدى الجامعــات أو الكليــات مــع 
احضــار مــا يثبــت ذلــك. 

تعطى االولوية للحاصلين على المعدالت األعلى. 	

ــخ           	 ــر بتاري ــدى العم ــى أال يتع ــر ٢٠٠٠م( عل ــد) ١ يناي ــا بع ــد م ــن موالي ــنة وم ــن )١٨ - ٢3( س ــر بي ــون العم أن يك
)٠١ ينايــر ٢٠٢3م( ) ٢3 ( ســنة .

للتقدم عبر موقع تجنيد:

            )TAJ.MOL.GOV.OM(
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ثالثًا: سالح الجو السلطاني الُعماني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جنود مستجدون حملة دبلوم التعليم العام )ذكور(:أ. 

      التقدم عبر الرسالة النصية القصيرة كاآلتي:

)AT 18368 # الرقم المدني( 
  

إلى الرقم )80057(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابعًا: البحرية السلطانية الُعمانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جنود مستجدون حملة دبلوم التعليم العام )ذكور(:أ. 
    

      التقدم عبر الرسالة النصية القصيرة كاآلتي:

)AT 18369 # الرقم المدني( 
  

إلى الرقم )80057(

خامسًا: الشروط العامة:

أن يكون المتقدم عماني الجنسية.. 	
أن ال يكون )متزوجًا / متزوجة( من غير عمانية، باستثناء ما أجازته القوانين المختصة.. 	
ــر . 	 ــدى عم ــو 996	م( وأن ال يتع ــد )	0 يوني ــا بع ــد م ــن موالي ــنة وم ــن )8	 ـ 7	( س ــا بي ــدم م ــر المتق ــون عم أن يك

ــوم  ــد دبل ــا بع ــوم م ــام ودبل ــم الع ــوم التعلي ــة )دبل ــو 		0	م( لحمل ــخ) 	0 يوني ــنة بتاري ــن )7	( س ــدم ع المتق
ــام(. ــم الع التعلي

أال يزيــد عمــر المتقــدم عــن )0	( ســنة أي مــن مواليــد مــا بعــد )	0 ينايــر 	99	م( علــى أن ال يتعــدى عمــر المتقــدم . 	
عــن بتاريــخ 	0 ينايــر 		0	م )0	( ســنة للضبــاط المرشــحين حملــة المؤهــات الجامعيــة )بكالوريــوس(.

أال يقــل طــول المتقــدم للذكــور عــن )65	( ســم وأال يزيــد عــن )85	( ســم،  وأال يقــل طــول المتقــدم لإلنــاث عــن . 5
)50	( ســم وأال يزيــد عــن )80	( ســم، وكتلــة الجســم )للذكــور واإلنــاث( ال تزيــد عــن )5	(، .

أن يجتــاز الفحوصــات الطبيــة المقــررة وأن يكــون مســتوى اإلبصــار )6 / 6(  بــدون النظــارة أو العدســات الطبيــة . 6
الاصقــة.

أن يجتاز بنجاح الفحصوصات واالختبارات المقررة والمقابلة الشخصية وفحص اللياقة البدنية )للذكور( .. 7
أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة.. 8
يتــم اختيــار العــدد المطلــوب للمنافســة )أواًل: أ- ب- جـــ ( وفــق أعلى معــدل لحملــة المؤهــات )البكالوريوس . 9

ودبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام ودبلــوم التعليــم العام(.
يتــم اختيــار العــدد المطلــوب للمنافســة وفــق أقدميــة التســجيل فــي ســجل القــوى العاملــة بــوزارة العمــل . 0	

لحملــة مؤهــل )دبلــوم التعليــم العــام(.
أال يكــون تــم فصلــه مــن الخدمــة مــن إحــدى المؤسســات وحــدات الجهــاز اإلداري للدولــة )مدنيــة، عســكرية، . 		

أمنيــة(.
أال يعمل بوحدات الجهاز اإلداري للدولة )مدنية ، عسكرية ، أمنية(.. 		
يعــد الطلــب ملغيــًا إذا ثبــت فــي أي وقــت مــا يخالــف الشــروط العامــة أو شــروط شــغل الوظيفــة مهمــا كانت . 		

األســباب ونتيجــة االختبــارات والمقابات الشــخصية.
يحق للمواطن التقدم في فرصة واحدة فقط.. 		
أن يكون مقيدًا بوزارة العمل.. 5	
لن يعتد بأي طلب يقدم قبل أو بعد انقضاء فترة اإلعان.. 6	



5

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

 الرقم المدني LTلاستفسار عن الوظائف التي تتناسب مع الرقم المدني للمتقدم

 الرقم المدني NTلاستفسار عن المتقدمين لكل الوظائف  التي تناسب الرقم المدني

 الرقم المدني QTلاستفسار عن الوظيفة المتقدم لها  الباحث عن عمل

 الرقم المدني Pلاستفسار عن البيانات األساسية للمسجل

الرقم المدني Eلاستفسار عن البيانات الخاصة  بالمؤهل التعليمي والتخصص

مثال: طلب التقدم على الوظيفة:
)AT رقم الفرصة # الرقم المدني(

  
إلى الرقم )80057( 

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

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق

وكل عام وأنتم خير

AT xxxx # xxxxxx

80057


