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إعالن رقم )٢٠٢٢/٢١(

وزارة الدفــــــــاع
وظائف شاغـــرة  

        
     فــي إطــار الجهــود الوطنيــة الســتيعاب المواطنيــن الباحثيــن عــن عمــل فــي القطاعيــن 
العــام والخــاص، تعلــن وزارة العمــل بالتنســيق مــع وزارة الدفــاع عــن فتــح بــاب التوظيــف 
ــام  ــم الع ــوم التعلي ــد دبل ــا بع ــوم م ــة ودبل ــات الجامعي ــة المؤه ــاث( لحمل )ذكور/إن
ودبلــوم التعليــم العــام، وســيتم اســتقبال الطلبــات ابتــداًء مــن يــوم األحــد الموافــق 11 

ديســمبر 2022م وحتــى يــوم الخميــس الموافــق 22 ديســمبر 2022م.

أواًل: وزارة الدفاع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الضباط 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

إدارة أعمال18486
ــي  	 ــد( ف ــن )جي ــل ع ــر ال يق ــوس بتقدي ــهادة البكالوري ــى ش ــًا عل ــون حاص أن يك

تخصــص إدارة األعمــال مــن إحــدى الجامعــات أو الكليــات المعتــرف بها مــن وزارة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

موارد بشرية18487
ــي  	 ــد( ف ــن )جي ــل ع ــر ال يق ــوس بتقدي ــهادة البكالوري ــى ش ــًا عل ــون حاص أن يك

تخصــص المــوارد البشــرية مــن إحــدى الجامعــات أو الكليــات المعتــرف بهــا مــن 
ــكار . ــي واالبت ــث العلم ــي والبح ــم العال وزارة التعلي

مالية/محاسبة18488
ــي  	 ــد( ف ــن )جي ــل ع ــر ال يق ــوس بتقدي ــهادة البكالوري ــى ش ــًا عل ــون حاص أن يك

ــا  ــرف به ــات المعت ــات أو الكلي ــدى الجامع ــن إح ــبة/المالية م ــص المحاس تخص
ــكار . ــي واالبت ــث العلم ــي والبح ــم العال ــن وزارة التعلي م

اقتصاد18489
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 ــاد م ــص االقتص تخص
ــكار . ــي واالبت ــث العلم ــي والبح ــم العال التعلي

18490
العالقات 
الدولية/
العلوم 

السياسية

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

المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

اإلحصاء18491
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 ــاء م ــص اإلحص تخص
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .
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حملة مؤهل الدبلوم ما بعد دبلوم التعليم العام )ذكور(:         	. 
         التقدم عبر الرسالة النصية القصيرة كاآلتي:

)AT رقم الفرصة # الرقم المدني ( 
  

إلى الرقم )80057(

 على أن يكون مستوفيًا للشروط اآلتية:        

شروط شغل الوظيفةالوظيفةرقم الفرصة

 تقنية18406
معلومات

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة دبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام بتقديــر ال يقــل  	
عــن )جيــد( فــي تخصــص تقنيــة المعلومات/نظــم المعلومــات مــن إحــدى الجامعــات 

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

حملة مؤهل دبلوم التعليم العام )ذكور(:         	. 
    التقدم لوظيفة )كتبة/مهن إدارية( عبر الرسالة النصية القصيرة كاآلتي:

)AT 18401 # الرقم المدني ( 
  

إلى الرقم )80057(

ثانيًا: أكاديمية الدراسات اإلستراتيجية والدفاعية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الضباط حملة المؤهالت الجامعية بكالوريوس: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

المحاسبة18407
)ذكور/إناث(

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

ــكار . ــي واالبت ــث العلم ــي والبح ــم العال التعلي

18408
أمن سيبراني/

أمن المعلومات
)ذكور/إناث(

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

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

إحصاء18409
)ذكور/إناث(

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 ــاء م ــص اإلحص تخص

التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

صحافة وإعالم18410
)ذكور/إناث(

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

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

المالية18411
)ذكور/إناث(

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

التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .
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حملة مؤهل 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 الوظيفةالوظيفةرقم الفرصة

18413
أرشفة 

إلكترونية
)ذكور/إناث(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة دبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام بتقديــر ال يقــل  	
ــات  ــات أو الكلي ــدى الجامع ــن إح ــات م ــق والمحفوظ ــص  الوثائ ــي تخص ــد( ف ــن )جي ع

المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

محاسبة/ مالية18416
)ذكور/إناث(

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

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

18417
 تقنية

المعلومات
)ذكور/إناث(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة دبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام بتقديــر ال يقــل  	
ــب  ــبكات/ حاس ــات/ ش ــم المعلوم ــة المعلومات/نظ ــص تقني ــي تخص ــد( ف ــن )جي ع
آلــي مــن إحــدى الجامعــات أو الكليــات المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي 

ــكار . ــي واالبت ــث العلم والبح

18418
 التصميم

الجرافيكي
)ذكور/إناث(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة دبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام بتقديــر ال يقــل  	
ــات  ــات أو الكلي ــدى الجامع ــن إح ــي م ــم الجرافيك ــص  التصمي ــي تخص ــد( ف ــن )جي ع

المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

حملة مؤهل دبلوم التعليم العام )ذكور/إناث(:         	. 
         التقدم لوظيفة )كتبة/مهن إدارية( عبر الرسالة النصية القصيرة كاآلتي:

)AT 18412 # الرقم المدني ( 
  

إلى الرقم )80057(
 

ثالثًا: الكلية العسكرية التقنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوظائف األكاديمية حملة المؤهالت الجامعية أ. 
     )دكتوراة/ ماجستير/ بكالوريوس(:

     التقدم عبر الرسالة النصية القصيرة كاآلتي:

)AT رقم الفرصة # الرقم المدني ( 
  

إلى الرقم )80057(

 على أن يكون مستوفيًا للشروط اآلتية:        

شروط شغل الوظيفةالتخصصالوظيفةرقم الفرصة

18419

محاضر 
أقدم/ 

موجه أقدم

)ذكور(

هندسة 
ميكانيكا 

)طيران(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة الدكتــوراة أو الماجســتير في تخصص  	
الميكانيــكا )طيــران( مــع خبــرة ال تقل عن )8( ســنوات 

)تعطى األولوية للحاصلين على المعدالت األعلى( . 	
أن يكون حاصا على شهادة اآليلتس مستوى )6( كحد أدنى. 	
األوربيــة  	 الرخصــة  متطلبــات  واجتــاز   )  EASA  ( لديــه  مــن  يفضــل 

.)EASA( الطيــران  لســامة 

هندسة 18422
ميكانيكا

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة الدكتــوراة أو الماجســتير في تخصص  	
الميكانيــكا  )هندســة نظــم( مــع خبــرة عمــل ال تقل عن 8 ســنوات.

)تعطى األولوية للحاصلين على المعدالت األعلى( . 	
أن يكون حاصًا على شهادة اآليلتس مستوى )6( كحد أدنى. 	

18420
هندسة 

كهرباء / 
إلكترونيات

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة دكتــوراه أو الماجســتير فــي تخصــص  	
الكهربــاء العــام  واإللكترونيــات مــع خبــرة عمــل ال تقــل عــن 8 ســنوات.

)تعطى األولوية للحاصلين على المعدالت األعلى( . 	
أن يكون حاصا على شهادة اآليلتس مستوى )6( كحد أدنى. 	

العلم والعمل الجاد
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شروط شغل الوظيفةالتخصصالوظيفةرقم الفرصة

18458
محاضر/ 

موجه

)ذكور(

هندسة 
ميكانيكا

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة الدكتــوراة أو الماجســتير في تخصص  	
الميكانيــكا ) هندســة بحريــة( مــع خبــرة عمــل ال تقل عن ٤ ســنوات.

)تعطى األولوية للحاصلين على المعدالت األعلى( . 	
أن يكون حاصا على شهادة اآليلتس مستوى )6( كحد أدنى. 	

18424
هندسة 

إلكترونيات 
)طيران(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة الدكتــوراة أو الماجســتير في تخصص  	
هندســة إلكترونيــات )طيــران( مــع خبــرة ال تقل عن )٤( ســنوات.

)تعطى األولوية للحاصلين على المعدالت األعلى( . 	
ــى. 	 ــد أدن ــتوى )6( كح ــس مس ــهادة اآليلت ــى ش ــا عل ــون حاص أن يك

يفضــل مــن لديــه ) EASA ( واجتــاز متطلبــات الرخصــة األوروبيــة 
.)EASA( الطيــران  لســامة 

18427

محاضر

)ذكور/إناث(

فيزياء

ــاء  	 ــص الفيزي ــي تخص ــتير ف ــهادة  الماجس ــى ش ــًا عل ــون حاص أن يك
مــع خبــرة ال تقــل عــن )٤( ســنوات أو البكالوريــوس مــع خبــرة ال تقــل 

عــن )8( ســنوات.
)تعطى األولوية للحاصلين على المعدالت األعلى( . 	
أن يكون حاصا على شهادة اآليلتس مستوى )6( كحد أدنى. 	

رياضيات18428

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة  الماجســتير فــي تخصــص الرياضيــات  	
مــع خبــرة ال تقــل عــن )٤( ســنوات أو البكالوريــوس مــع خبــرة ال تقــل 

عــن )8( ســنوات.
)تعطى األولوية للحاصلين على المعدالت األعلى( . 	
أن يكون حاصا على شهادة اآليلتس مستوى )6( كحد أدنى. 	

لغة إنجليزية18426

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة  الماجســتير فــي تخصــص اللغــة  	
ــع  ــوس م ــنوات أو البكالوري ــن )٤( س ــل ع ــرة ال تق ــع خب ــة م اإلنجليزي

ــنوات. ــن )8( س ــل ع ــرة ال تق خب
)تعطى األولوية للحاصلين على المعدالت األعلى( . 	
أن يكون حاصا على شهادة اآليلتس مستوى )6( كحد أدنى. 	

18421

مساعد 
محاضر

)ذكور(

هندسة 
جيوماتكس

ــي )3.3(  	 ــدل تراكم ــوس بمع ــهادة بكالوري ــى ش ــًا عل ــون حاص أن يك
ــاحة( . ــس )مس ــة جيوماتك ــص هندس ــي تخص ــى ف فأعل

)تعطى األولوية للحاصلين على المعدالت األعلى( . 	
أن يكون حاصا على شهادة اآليلتس مستوى )6( كحد أدنى. 	

18423
 هندسة

 كهرباء /
إلكترونيات

ــي )3.3(  	 ــدل تراكم ــوس بمع ــهادة بكالوري ــى ش ــًا عل ــون حاص أن يك
ــات . ــاء/ إلكتروني ــة كهرب ــص هندس ــي تخص ــى ف فأعل

)تعطى األولوية للحاصلين على المعدالت األعلى( . 	
أن يكون حاصا على شهادة اآليلتس مستوى )6( كحد أدنى. 	

 هندسة18431
ميكانيكا

ــي )3.3(  	 ــدل تراكم ــوس بمع ــهادة بكالوري ــى ش ــًا عل ــون حاص أن يك
فأعلــى فــي تخصــص هندســة ميكانيــكا.

)تعطى األولوية للحاصلين على المعدالت األعلى( . 	
أن يكون حاصا على شهادة اآليلتس مستوى )6( كحد أدنى. 	

أال يزيد عمر المتقدم عن )3٤( سنة بتاريخ 01 يونيو 2023م أي من مواليد ما بعد )01 يونيو 1٩٨٨م( . 	

الضباط حملة المؤهالت الجامعية )ماجستير، بكالوريوس(:	. 
         التقدم عبر الرسالة النصية القصيرة كاآلتي:

)AT رقم الفرصة # الرقم المدني ( 
  

إلى الرقم )80057(

 على أن يكون مستوفيًا للشروط اآلتية:        

شروط شغل الوظيفةالتخصصرقم الفرصة

إدارة الجودة18425
)ذكور/إناث(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة  الماجســتير فــي تخصــص إدارة الجــودة مــع خبــرة ال  	
تقــل عــن )٤( ســنوات أو البكالوريــوس مــع خبــرة ال تقــل عــن )8( ســنوات.

)تعطى األولوية للحاصلين على المعدالت األعلى( . 	
أن يكون حاصا على شهادة اآليلتس مستوى )6( كحد أدنى. 	

18432
 التصميم

الجرافيكي
)ذكور/إناث(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة  الماجســتير فــي تخصــص التصميــم الجرافيكــي مــع  	
خبــرة ال تقــل عــن )٤( ســنوات أو البكالوريــوس مــع خبــرة ال تقــل عــن )8( ســنوات.

)تعطى األولوية للحاصلين على المعدالت األعلى( . 	
أن يكون حاصا على شهادة اآليلتس مستوى )6( كحد أدنى. 	

أال يزيد عمر المتقدم عن )3٤( سنة بتاريخ 01 يونيو 2023م أي من مواليد ما بعد )01 يونيو 1٩٨٨م( . 	



5

شروط شغل الوظيفةالتخصصرقم الفرصة

18485
 إدارة أعمال/
موارد بشرية
)ذكور/إناث(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة  البكالوريــوس بتقديــر ال يقــل عــن )جيــد( فــي تخصص  	
إدارة األعمــال /الموارد البشــرية.

)تعطى األولوية للحاصلين على المعدالت األعلى( . 	
أن يكون حاصًا على شهادة اآليلتس مستوى )٥( كحد أدنى. 	

علوم تغذية18430
)ذكور/إناث(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة  البكالوريــوس بتقديــر ال يقــل عــن )جيــد( فــي تخصص  	
تغذية/أغذية.

)تعطى األولوية للحاصلين على المعدالت األعلى( . 	
أن يكون حاصًا على شهادة اآليلتس مستوى )٥( كحد أدنى. 	

18461
 هندسة
 كهرباء/
ميكانيكا

)ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة  البكالوريــوس بتقديــر ال يقــل عــن )جيــد( فــي تخصص  	
هندســة كهربــاء/ ميكانيكا.

)تعطى األولوية للحاصلين على المعدالت األعلى( . 	
أن يكون حاصًا على شهادة اآليلتس مستوى )٥( كحد أدنى. 	

برمجة18434
)ذكور/إناث(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة  البكالوريــوس بتقديــر ال يقــل عــن )جيــد( فــي تخصص  	
البرمجيات.

)تعطى األولوية للحاصلين على المعدالت األعلى( . 	
أن يكون حاصًا على شهادة اآليلتس مستوى )٥( كحد أدنى. 	

حملة مؤهل 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

18447
هندسة 
مدنية/ 
إنشاءات
)ذكور(

ــن  	 ــل ع ــدل ال يق ــة بمع ــاءات / مدني ــص إنش ــدم تخص ــوم متق ــى دبل ــًا عل ــون حاص أن يك
جيــد مــن إحــدى الجامعــات أو الكليــات المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث 

العلمــي واالبتــكار .

كهرباء عام18442
)ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى دبلــوم متقــدم  تخصــص كهربــاء بمعــدل ال يقــل عــن جيــد مــن  	
إحــدى الجامعــات أو الكليــات المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 

واالبتــكار .

18444
ميكانيكا 

عام
)ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى دبلــوم متقــدم  تخصــص ميكانيــكا بمعــدل ال يقــل عــن جيــد مــن  	
إحــدى الجامعــات أو الكليــات المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 

واالبتــكار .

18443
محاسب/

مالية
)ذكور/إناث(

أن يكــون حاصــًا علــى دبلــوم متقــدم  تخصــص محاســبة بمعــدل ال يقــل عــن جيــد مــن  	
إحــدى الجامعــات أو الكليــات المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 

واالبتــكار .

اإلحصاء18438
)ذكور/إناث(

أن يكــون حاصــًا علــى دبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام تخصــص إحصــاء بمعــدل ال  	
يقــل عــن جيــد مــن إحــدى الجامعــات أو الكليــات المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي 

والبحــث العلمــي واالبتكار .

كهرباء عام18455
)ذكور(

ــدل ال  	 ــاء بمع ــص كهرب ــي تخص ــوم المهني/التقن ــهادة الدبل ــى ش ــًا عل ــون حاص أن يك
يقــل عــن جيــد مــن إحــدى الجامعــات أو الكليــات المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي 

والبحــث العلمــي واالبتــكار .

18484
 ميكانيكا

عام
)ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة الدبلــوم المهني/التقنــي تخصــص ميكانيــكا بمعــدل ال  	
يقــل عــن جيــد مــن إحــدى الجامعــات أو الكليــات المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي 

والبحــث العلمــي واالبتــكار .

18452
 تبريد

وتكييف
)ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى الدبلــوم المهني/التقنــي  تخصــص تكييــف وتبريــد بمعــدل ال يقــل  	
ــي  ــم العال ــن وزارة التعلي ــا م ــرف به ــات المعت ــات أو الكلي ــدى الجامع ــن إح ــد م ــن جي ع

والبحــث العلمــي واالبتــكار .

إلكترونيات18449
)ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة الدبلــوم المهني/التقنــي تخصــص إلكترونيــات بمعــدل ال  	
يقــل عــن جيــد مــن إحــدى الجامعــات أو الكليــات المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي 

والبحــث العلمــي واالبتــكار .

حملة مؤهل دبلوم التعليم العام )ذكور/إناث(:         د. 
         التقدم لوظيفة )كتبة/مهن إدارية( عبر الرسالة النصية القصيرة كاآلتي:

)AT 18483 # الرقم المدني ( 
  

إلى الرقم )80057(
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رابعا: الهيئة الوطنية للمساحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الضباط حملة المؤهالت الجامعية بكالوريوس: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

18463
تقنية 

معلومات
)ذكور/إناث(

ــي  	 ــد( ف ــن )جي ــل ع ــر ال يق ــوس بتقدي ــهادة البكالوري ــى ش ــًا عل ــون حاص أن يك
أو  الجامعــات  إحــدى  مــن  المعلومــات  نظــم  المعلومــات/  تقنيــة  تخصــص 
الكليــات المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

الموارد البشرية18466
  )ذكور/إناث(

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

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

جيوماتكس18470
)ذكور/إناث(

)جيــد(  	 عــن  يقــل  ال  بتقديــر  البكالوريــوس  شــهادة  علــى  حاصــًا  يكــون  أن 
هندســة  جغرافيــة/  معلومــات  نظــم  المســاحة/  هندســة  تخصــص  فــي 
جيوماتكــس/ الجيوماتكــس المســح ورســم الخرائــط مــن إحــدى الجامعــات أو 
الكليــات المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

حملة مؤهل 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

18477
اإلطفاء 

والسالمة
)ذكور/إناث(

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

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

الموارد البشرية18480
)ذكور/إناث(

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

بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

18482
 هندسة
 مساحة

وجيوماتكس
)ذكور/إناث(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة دبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام بتقديــر ال  	
يقــل عــن )جيــد( فــي تخصــص هندســة المســاحة/ نظــم معلومــات جغرافيــة/ 
هندســة جيوماتكــس/ الجيوماتكــس مــن إحــدى الجامعــات أو الكليــات المعتــرف 

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

األمن السيبراني18481
)ذكور/إناث(

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

بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

حملة مؤهل دبلوم التعليم العام )ذكور/إناث(:         	. 
         التقدم لوظيفة )كتبة/مهن إدارية( عبر الرسالة النصية القصيرة كاآلتي:

)AT 18429 # الرقم المدني ( 
  

إلى الرقم )80057(
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خامسًا : الخدمات الهندسية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الضباط حملة المؤهالت الجامعية بكالوريوس: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

18435
تقنية 

معلومات
)ذكور/إناث(

ــي  	 ــد( ف ــن )جي ــل ع ــر ال يق ــوس بتقدي ــهادة البكالوري ــى ش ــًا عل ــون حاص أن يك
تخصــص تقنيــة المعلومات/نظــم المعلومات من إحــدى الجامعــات أو الكليات 

المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

إدارة الجودة18436
)ذكور/إناث(

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

وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

محاسبة/مالية18437
)ذكور/إناث(

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

التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

18439
هندسة 
كهربائية

)ذكور/إناث(

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

مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

هندسة مدنية18440
)ذكور/إناث(

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

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

18441
هندسة 
معمارية

)ذكور/إناث(

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

مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

تصميم داخلي18445
)ذكور/إناث(

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

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

18446
 هندسة

ميكانيكية
)ذكور/إناث(

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

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

18448
 الهندسة

 الكيميائية أو
تقنيات المياه
)ذكور/إناث(

ــي  	 ــد( ف ــن )جي ــل ع ــر ال يق ــوس بتقدي ــهادة البكالوري ــى ش ــًا عل ــون حاص أن يك
تخصــص الهندســة الكيميائيــة/ تقنيــات الميــاه مــن إحــدى الجامعــات أو الكليات 

المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .
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حملة مؤهل 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

إلكترونيات18450
)ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة دبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام بتقديــر ال يقــل  	
ــرف  ــات المعت ــات أو الكلي ــدى الجامع ــن إح ــات م ــص اإللكتروني ــي تخص ــد( ف ــن )جي ع

بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

تكييف وتبريد18451
)ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة دبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام بتقديــر ال  	
ــات  ــات أو الكلي ــدى الجامع ــن إح ــد م ــف والتبري ــص التكيي ــي تخص ــد( ف ــن )جي ــل ع يق

المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

ميكانيكا عام18453
)ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة دبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام بتقديــر ال يقــل  	
ــات  عــن )جيــد( فــي تخصــص الهندســة الميكانيكيــة مــن إحــدى الجامعــات أو الكلي

المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

كهرباء عام 18454
)ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة دبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام بتقديــر ال يقــل  	
ــات  ــات أو الكلي ــدى الجامع ــن إح ــة م ــة الكهربائي ــص الهندس ــي تخص ــد( ف ــن )جي ع

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

18456
 الهندسة
المعمارية

)ذكور/إناث(

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

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

18457
 اإلطفاء

والسالمة
)ذكور(

أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة دبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام بتقديــر ال يقــل  	
عــن )جيــد( فــي تخصص هندســة اإلطفاء والســامة مــن إحــدى الجامعــات أو الكليات 

المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

18459
 االتصاالت

واإللكترونيات
)ذكور(

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

مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار .

حملة مؤهل دبلوم التعليم العام:         	. 
         التقدم لوظيفة عبر الرسالة النصية القصيرة كاآلتي:

)AT 18460 # الرقم المدني ( 
  

إلى الرقم )80057(

شروط شغل الوظيفةالتخصص

لحام
)ذكور(

أن يكون حاصًا على شهادة دبلوم التعليم العام. 	
دورة تدريبية في مجال العمل )٩-١٢ شهرآً(. 	
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سادسًا: الشروط العامة:

أن يكون المتقدم عماني الجنسية.. ١
أال يكون )متزوجًا / متزوجة( من غير عمانية، باستثناء ما أجازته القوانين المختصة.. ٢
أن يكــون عمــر المتقــدم مــا بيــن )١8ـ  ٢8( ســنة ومــن مواليــد مــا بعــد )0١ يونيــو ١٩٩٥م( وأال يتعدى عمــر المتقدم . 3

ــد  ــا بع ــوم م ــي، دبل ــوم المهن ــام، الدبل ــم الع ــوم التعلي ــة )دبل ــو ٢0٢3م( لحمل ــخ ) 0١ يوني ــنة بتاري ــن )٢8( س ع
دبلــوم التعليــم العــام(.

أال يزيــد عمــر المتقــدم عــن )30( ســنة أي مــن مواليــد مــا بعــد )0١ يونيــو ١٩٩3م( علــى أال يتعــدى عمــر المتقــدم . ٤
بتاريــخ 0١ يونيــو ٢0٢3م )30( ســنة للضبــاط حملــة المؤهــات الجامعيــة )بكالوريــوس(.

أال يقــل طــول المتقــدم للذكــور عــن )١6٥( ســم وأال يزيــد عــن )١8٥( ســم،  وأال يقــل طــول المتقــدم لإلنــاث عــن . ٥
)١٥0( ســم وأال يزيــد عــن )١80( ســم، وكتلــة الجســم )للذكــور واإلنــاث( ال تزيــد عــن )٢٥(، .

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.. 	
أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة.. 8
ــوس . ٩ ــة )البكالوري ــات الجامعي ــة المؤه ــدل لحمل ــى مع ــق أعل ــة وف ــوب للمنافس ــدد المطل ــار الع ــم اختي يت

ــام(. ــم الع ــوم التعلي ــد دبل ــا بع ــوم م ودبل
يتــم اختيــار العــدد المطلــوب للمنافســة وفــق أقدميــة التســجيل فــي ســجل القــوى العاملــة بــوزارة العمــل . ١0

لحملــة مؤهــل )دبلــوم التعليــم العــام(.
أال يكــون تــم فصلــه مــن الخدمــة مــن إحــدى مؤسســات وحــدات الجهــاز اإلداري للدولــة )مدنيــة، عســكرية، . ١١

أمنيــة(.
أال يعمل بوحدات الجهاز اإلداري للدولة )مدنية ، عسكرية ، أمنية(.. ١٢
يعــد الطلــب ملغيــًا إذا ثبــت فــي أي وقــت مــا يخالــف الشــروط العامــة أو شــروط شــغل الوظيفــة مهمــا كانت . ١3

األســباب ونتيجــة االختبــارات والمقابات الشــخصية.
يحق للمواطن التقدم في فرصة واحدة فقط.. ١٤
أن يكون مقيدًا بوزارة العمل.. ١٥
لن يعتد بأي طلب يقدم قبل أو بعد انقضاء فترة اإلعان.. ١6

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

AT xxxx # xxxxxx

80057


