
إعالن رقم )2023/3(

شرطة ُعمان السلطانية
وظائف شاغرة

    
تعلــن وزارة العمــل بالتنســيق مــع شــرطة ُعمــان الســلطانية عــن فتــح بــاب التجنيــد لحملــة 
مؤهــل الدبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام )ذكــور( ابتــداًء مــن يــوم األربعــاء الموافــق 
٨ فبرايــر ٢٠٢٣م وحتــى يــوم الثالثــاء الموافــق ١٤ فبرايــر ٢٠٢٣م فعلــى مــن لديــه الرغبــة 

ومســتوفيًا للشــروط المحــددة أن يتقــدم بطلبــه عــن طريــق الرســالة النصيــة التاليــة: 

 
)AT رقم الفرصة # الرقم المدني(

  
إلى الرقم )80057(

أواًل: جدول التخصصات:

العددالتخصصات المطلوبةرقم الفرصة

10دبلوم في الكيمياء18492

5دبلوم في الفيزياء18493

12دبلوم في االحياء18494

30دبلوم في الهندسة الكهربائية18381

30دبلوم في هندسة اإللكترونيات18543

10دبلوم في تقنية المعلومات18544

10دبلوم في االتصاالت/ الشبكات18545

6دبلوم هندسة هياكل ومحركات الطائرات18546

7دبلوم هندسة إلكترونيات الطائرات 18547

       
 



ثانيًا: الشروط العامة:

أن يكون من المسجلين لدى وزارة العمل وأن ال يكون من العاملين بوحدات الجهاز اإلداري للدولة.  	
أن يكــون حاصــاًل علــى المؤهــل العلمــي المطلــوب مــن جامعــة/ كليــة جامعيــة معتــرف بهــا مــن ِقبــل  	

الجهــات المختصــة وبتقديــر »جيــد« فأعلــى.
أن ال يزيد عمر المتقدم عن )٢7( سنة حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١م أي من مواليد ١٩٩٦/٠٤/٠١م فأعلى. 	
أن يكون حسـن السيـرة والسلوك وأن ال يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف واألمانة. 	
أن تكــون دراســة المؤهــل باللغــة اإلنجليزيــة وأن يكــون المتقــدم حاصــاًل علــى معــدل ٣.5 فأعلــى فــي  	

.)IELTS( إختبــار
أن يجتــاز اإلختبــارات فــي )اللغــة العربيــة / اللغــة اإلنجليزيــة / الحاســب اآللــي / االختبــارات الفنيــة(  	

والمقابــالت الشــخصية المقــررة.
أن يجتاز الفحوصات الطبية المقررة. 	
أن يجيد التعامل مع برامج الحاسب اآللي وتطبيقاته بشكل جيد. 	
أن تكون المؤهالت العلمية والدراسية معتمدة ومصدقة من الجهات المختصة. 	
سوف يتم اختيار العدد المطلوب وفقًا ألعلى المعدالت. 	
سوف يخضع من يتم قبولهم لبرنامج تدريب عسكري. 	
لن يعتد بأي طلب لم يقدم خالل المــــدة المحددة الستالم الطلبات في هـذا اإلعالن. 	
ُيعــد الترشــح الغيــًا إذا ثبــت بــأي حــال مــن األحــوال مــا يخالــف أيــًا مــن الشــروط الــواردة فــي هــذا اإلعــالن  	

مهمــا كانــت نتيجــة االختبــار والمقابلــة. 

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.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


