
إعـــــــــــــــالن
فرص عمل رقم )٥(

اإلثنين - ٢ مارس٢٠٢٠م

يســر المركــز الوطنــي للتشــغيل أن يعلــن عــن توفــر عــدد )٢٧٤(مــن فــرص العمــل ،وســوف 

تكــون أولويــة التقــدم للباحثيــن عــن عمــل النشــطين، وســيتم االختيــار لدخــول االختبــار 

التحريري او الشفوي او كالهما من بين المتقدمين للفرص المعلن عنها والمستوفين 

شــروط شــغلها وفقا إلشــتراطات فرص العمل في جهات التشــغيل واآلليات المتبعة. 

فعلــى مــن يجــد فــي نفســه الرغبــة للتقــدم الحــدى تلــك الفــرص ومســتوفيًا للشــروط 

المحددة، زيارة الموقع اإللكتروني )jobs.nce.gov.om ( أو التقديم عبر الرسائل النصية 

القصيــرة  وفقــا لآلتــي: 

xxxxxx xxxx# 80057AJ

وترسل إلى الرقم )٨٠٠٥٧( ، وذلك ابتداءا من يوم ) اإلثنين ( الموافق ٢ / ٣ / ٢٠٢٠ وحتى يوم 

)اإلثنين( الموافق ١٦ / ٣ / ٢٠٢٠. كما يمكنكم االستفسار على الرقم المجاني)٨٠٠٧٧٥٧٥(.
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رقم 
موقع المجموعذكر/أنثىأنثىذكرالتخصصالمؤهلالمهنةاسم المنشأةالفرصة

مالحظةالعمل

البنك المركزي ١١٨٦٨
العماني 

أخصائي البنية 
األساسية 
للمؤسسة

ماجستير /
محافظة ٠٠١١تقنية معلوماتجامعي

مسقط

- أن تكون لديه خبره عملية التقل عن ٤ 
سنوات في نفس المجال

- أن يكون حاصل على شهادات 
 data center, VMware,( معتمدة في

cisco, UCS, storage( أو أي شهادات 
مهنية أخرى ذات صلة.

- لمزيد من التفاصيل على:
jobs.nce.gov.om 

البنك المركزي ١١٨٧٠
العماني 

إداري أول شبكات 
حاسب آلي

ماجستير /
جامعي

تقنية معلومات/ 
محافظة ٠٠١١شبكات

مسقط

- أن تكون لديه خبره عملية التقل عن ٤ 
سنوات في نفس المجال

- أن يكون حاصل على شهادات 
 CCNA, CCNP, Cisco( معتمدة في

  Firewalls, Cisco Monitoring systems
أو أي شهادات مهنية أخرى ذات صلة.

- لمزيد من التفاصيل على:
jobs.nce.gov.om 

البنك المركزي ١١٨٧٣
العماني 

أخصائي أول أنظمة 
Unix/ التشغيل

Solaris

ماجستير /
محافظة ٠٠١١تقنية معلوماتجامعي

مسقط

- أن تكون لديه خبره عملية التقل عن ٤ 
سنوات في نفس المجال

-أن يكون حاصل على شهادة معتمدة 
Unix/Solaris في نظام تشغيل

 Perl, المعرفة بالبرمجة باستخدام -
CGI, C, Shell Scripting

-لمزيد من التفاصيل على:
jobs.nce.gov.om 

البنك المركزي ١١٨9٦
العماني 

إداري أول نظام 
شبكة عمان 

OmanNet

ماجستير /
محافظة ٠٠١١تقنية معلوماتجامعي

مسقط

- أن تكون لديه خبره عملية التقل عن 
٤ سنوات في أنظمة مشابهة لشبكة 
عمان أو أنظمة الصرف اآللي ونقاط 

البيع
 HP أن يكون حاصل على شهادة-

Non-Stop معتمدة في نظام
-معرفة عملية في إدراة واستخدام 

وتطوير وتشغيل نظام يونيكس
-لمزيد من التفاصيل على:

jobs.nce.gov.om 

البنك المركزي ١١٨9٧
العماني 

إداري أول نظم 
التسوية والرقابة

ماجستير /
محافظة ٠٠١١تقنية معلوماتجامعي

مسقط

- أن تكون لديه خبره عملية التقل عن ٤ 
سنوات في مجال الوظيفة

- أن يكون حاصل على شهادات 
معتمدة في أنظمة يونيكس الرئيسية 

IPM, HP, Solaris مثل
- لمزيد من التفاصيل على:

jobs.nce.gov.om 

البنك المركزي ١١٨9٨
العماني 

إداري أول قواعد 
البيانات

ماجستير /
محافظة ٠٠٢٢تقنية معلوماتجامعي

مسقط

- أن تكون لديه خبره عملية التقل عن ٤ 
سنوات في مجال الوظيفة
- لمزيد من التفاصيل على:

jobs.nce.gov.om 

البنك المركزي ١١٨99
العماني 

مساعد مفتش 
مصرفي

ماجستير /
جامعي

اقتصاد/ مالية/ 
محافظة ٠٠١١محاسبة

مسقط
-لمزيد من التفاصيل على:

jobs.nce.gov.om 
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الهيئة العمانية ١١٨٦٦
لالعتماد األكاديمي 

مستشار اعتماد 
برامج أكاديمية 

الدكتوراه / 
محافظة ٠٠١١ضمان الجودة ماجستير 

مسقط

- الوظيفة بعقد مؤقت لمدة سنة 
بالدرجة المالية )أ( من جدول الدرجات 
والرواتب والعالوات الدورية الملحق 

بالئحة شؤون الموظفين بالهيئة 
العمانية لالعتماد األكاديمي

- أن تكون لديه خبره عملية بعد 
الحصول على المؤهل ال تقل عن 

)١٢( سنة في مجال التعليم العالي، 
منها )٨( سنوات على األقل في مجال 

ضمان الجودة في التعليم العالي، 
وتعطى األولوية لمن لديه خبره في 

مجال ضمان جودة البرامج األكاديمية 
 لمؤهل الدكتوراه

-أن تكون لديه خبره عملية بعد 
الحصول على المؤهل ال تقل عن 

)١٧( سنة في مجال التعليم العالي، 
منها )١١( سنة على األقل في مجال 
ضمان الجودة في التعليم العالي، 
وتعطى األولوية لمن لديه خبه في 

مجال ضمان جودة البرامج األكاديمية 
لمؤهل الماجستير.

الهيئة العمانية ١١9٠٦
لالعتماد األكاديمي 

خبير أول إطار وطني 
للمؤهالت

الدكتوراه / 
محافظة ٠٠١١ضمان الجودة ماجستير 

مسقط

-الوظيفة بعقد مؤقت لمدة سنة 
بالدرجة المالية )أ( من جدول الدرجات 
والرواتب والعالوات الدورية الملحق 

بالئحة شؤون الموظفين بالهيئة 
العمانية لالعتماد األكاديمي

-شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها 
وخبره عملية بعد الحصول على 
المؤهل ال تقل عن )٨( سنوات 

في مجال التعليم العالي، وتعطى 
األولوية لمن لديه خبره في مجال 

األطر الوطنية للمؤهالت أو تصميم 
ومراجعة البرامج األكاديمية.

-شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها 
وخبره عملية بعد الحصول على 
المؤهل ال تقل عن )٨( سنوات 

في مجال التعليم العالي، وتعطى 
األولوية لمن لديه خبره في مجال 

األطر الوطنية للمؤهالت أو تصميم 
ومراجعة البرامج األكاديمية.

-شهادة الماجستير أو ما يعادلها 
وخبره عملية بعد الحصول على 

المؤهل ال تقل عن )١٣( سنة في 
مجال التعليم العالي، وتعطى 

األلوية لمن لديه خبره في مجال 
األطر الوطنية للمؤهالت أو تصميم 

ومراجعة البرامج األكاديمية.

١١٨٦٠
وزراة البلديات 

اإلقليمية وموارد 
المياه

خبير نظم سالمة 
الغذاء 

دكتوراه/ 
ماجستير/ 

جامعي

سالمة غذاء/ 
علوم أغذية/ 
كيمياء/ علوم

١٠٠١
ديوان عام 

الوزارة 
مسقط

- أن تكون لديه خبره عملية في مجال 
الوظيفة التقل مدتها عن )١٨( سنة 
بعد الحصول على مؤهل الدكتوراه.

- أن تكون لديه خبره عملية في مجال 
الوظيفة التقل مدتها عن )٢١( سنه 

بعد الحصول على مؤهل الماجستير.
-أن تكون لديه خبره عملية في مجال 
الوظيفة التقل مدتها عن )٢٤( سنة 

بعد الحصول على المؤهل الجامعي.

١١9٣٠
هيئة المنطقة 

االقتصادية الخاصة 
بالدقم 

مساعد أخصائي 
متابعة الجمارك 

دبلوم فوق 
الثانوي

إدارة/ مالية/ 
٠٠١١قانون 

محافظة 
الوسطى 

)الدقم(

خبرة عملية ال تقل عن)٥( سنوات 
+لمزيد من التفاصيل على:

jobs.nce.gov.om 

١١9٣٢
هيئة المنطقة 

االقتصادية الخاصة 
بالدقم 

مساعد أخصائي 
شؤون عمالية 

دبلوم فوق 
الثانوي

إدارة/ مالية/ 
٠٠١١قانون

محافظة 
الوسطى 

)الدقم(

خبرة عملية ال تقل عن)٥( سنوات 
+لمزيد من التفاصيل على:

jobs.nce.gov.om 
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١١9٤١
هيئة المنطقة 

االقتصادية الخاصة 
بالدقم 

مهندس الهندسة 
الكهربائية و 
الميكانيكية 

جامعي
هندسة 

ميكانيكية/ 
كهروميكانيكية 

٠٠١١
محافظة 
الوسطى 

)الدقم(

خبرة عملية ال تقل عن )٤(سنوات  
لمزيد من التفاصيل على:

jobs.nce.gov.om

١١9٤٤
هيئة المنطقة 

االقتصادية الخاصة 
بالدقم 

أخصائي تراخيص 
٠٠١١سياحة و سفر جامعيسياحية 

محافظة 
الوسطى 

)الدقم(

خبرة عملية ال تقل عن )٣( سنوات 
لمزيد من التفاصيل على:

 jobs.nce.gov.om 

١١9٤٦
هيئة المنطقة 

االقتصادية الخاصة 
بالدقم 

أخصائي تراخيص 
جامعي / 

دبلوم فوق 
الثانوي

إدارة/ مالية/ 
٠٠١١قانون 

محافظة 
الوسطى 

)الدقم(

خبرة عملية ال تقل عن )٣( سنوات 
لمزيد من التفاصيل على:

 jobs.nce.gov.om 

١١9١١

شركة شل العمانية 
 Shell( للتسويق

 Oman Marketing
)SAOG

مشغل عمليات 
وقود الطائرات 
 Aviation )In To(
Plane Operator

دبلوم فوق 
الثانوي ) 
) Diploma

محافظة ٤٠٠٤هندسة
مسقط

- شهادة دبلوم عالي في المجال 
التقني أو الهندسي بمعدل تراكمي ال 

يقل عن ٣.٠
- امتالك رخصة قيادة مركبات ثقيلة

- امتالك القدرة على استخدام 
الحاسب اآللي وفهم برامجه من أجل 

تشغيل أنظمة تقنية المعلومات 
المتعلقة بنطاق العمل باإلضافة 

إلى األنظمة األخرى الموضوعة ألداء 
الواجبات التشغيلية اليومية

- مستوى جيد جدا في مهارات 
 IELTS  التواصل باللغة االنجليزية و

بمعدل ال يقل عن ٤.٥

شركة حيا للمياه ١١9١٢
) Haya Water(

 Legal( مدير قانوني
)Manager

ماجستير /
محافظة ٠٠١١قانونجامعي

مسقط

"• أن يكون المتقدم حاصاًل على 
شهادة الماجستير وخبره عملية 
ال تقل عن ١٢ سنة، أو حاصاًل على 

شهادة البكالوريوس وخبره عملية ال 
تقل عن ١٤ سنة

• خبره عملية في مجال العمل 
بالشركات التجارية

• خبره عملية في مجال العمل 
بالشركات التجارية

• خبره قانونية في التعامل بشأن 
مجاالت العقود واإلنشاءات 

والتوظيف والقوانين التجارية.
• خبره سابقة في التقاضي ويفضل 

في مجال االنشاءات والنزاعات 
العمالية

شركة حيا للمياه ١١9١٣
) Haya Water(

مهندس أول 
تخطيط إستراتيجي 

)المحافظات 
 Senior( )اإلقليمية
 Strategic Planning

Engineer
 Regional(

)Governorates

ماجستير /
جامعي

هندسة مدنية/
محافظة ٠٠١١ميكانيكية

مسقط

أن يكون المتقدم حاصاًل على شهادة 
الماجستير في الهندسة المدنية 

الهندسة /الميكانيكية أو ما يعادلها 
في ذات التخصص وخبره عملية ال 

تقل عن ٦ سنوات، أو حاصاًل على 
شهادة البكالوريوس في الهندسة 

المدنية/ الهندسة الميكانيكية أو ما 
يعادلها في ذات التخصص وخبره 

عملية ال تقل عن ٧ سنوات
•  خبره سابقة في التصميم والبنية 

التحتية وتشغيل انظمة المياه ومياه 
الصرف الصحي 

• معرفة بمعايير ادارة األصول 
)شهادة األيزو ٥٥٠٠١(

•  لديه القدرة على تطوير الخطة 
الرئيسية للمياه والبنية التحتية 

للصرف الصحي
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شركة حيا للمياه ١١9١٤
) Haya Water(

مهندس مخاطر 
 Asset Risk( األصول

)Engineer

ماجستير /
جامعي

هندسة )جميع 
محافظة ٠٠١١التخصصات(

مسقط

"• أن يكون المتقدم حاصاًل على 
شهادة الماجستير وخبره عملية ال 

تقل عن ٤ سنوات، أو حاصاًل على 
شهادة البكالوريوس وخبره عملية ال 

تقل عن ٦ سنوات
•  لديه خبره في إداره المخاطر الفنية 

لدوره حياه األصول.
•  المشاركة في تطبيق وقياس 

معايير إدارة األصول )شهادة األيزو 
 .)٥٥٠٠١

• معرفة بمعايير إدارة المخاطر 
)شهادة األيزو ٣١٠٠٠(.

• معرفة بنظام استمرارية األعمال 
)شهادة األيزو ٢٢٣٠١(.

١١٨9٢
شركة كهرباء 

المناطق الريفيه 
-تنوير 

مدير أول شراء 
وتشغيل الطاقة 

المتجدده
هندسة كهربائية   جامعي 

٠٠١١و ميكانيكية  
جميع 

محافظات 
السلطنة 

خبره عمليه التقل عن)١٥( سنة ، لديه 
اإللمام والمعرفة بالوظيفه ، وأن 

يكون لديه الخبره في إدارة الطاقة 
المتجدده وإدارة إجراءات العمليات 
لتوليد إنتاج الطاقة في المحطات، 

ولديه الخبره في المهارات القياديه 
في إدارة الموظفين واإللمام التام 

باللغه العربية واإلنجليزية تحدثا 
وكتابة .

١١٨9٣
شركة كهرباء 

المناطق الريفيه 
-تنوير 

هندسة كهربائية   جامعي مدير أول التشغيل 
٠٠١١و ميكانيكية  

جميع 
محافظات 
السلطنة 

خبره عمليه التقل عن) ١٥( سنة ، لديه 
اإللمام والمعرفة بالوظيفه ، وأن 

يكون لديه الخبره في إدارة الخدمات 
الفنية وإدارة التحكم في المحطات 

المشغله وإدارة حماية الشبكات 
وإدارة  إجراءات العمليات المشغله 
ولديه الخبره في المهارات القياديه 
في إدارة الموظفين واإللمام التام 

باللغه العربية واإلنجليزية تحدثا 
وكتابة .

١١٨9٤
شركة كهرباء 

المناطق الريفيه 
-تنوير 

مدير محطة حقل 
هندسة كهربائية   جامعي الرياح 

٠٠١١و ميكانيكية  
جميع 

محافظات 
السلطنة 

خبره عمليه التقل عن ) ١٢ ( سنة ، 
لديه اإللمام والمعرفة بالوظيفة، و 

أن يكون لديه الخبره في  إدارة الطاقة 
المتجدده وإدارة  إجراءات العمليات 

في المحطات لتوليد إنتاج الطاقة 
ولديه الخبره في المهارات القياديه 
في إدارة الموظفين واإللمام التام 

باللغه العربية واإلنجليزية تحدثا 
وكتابة .

١١٨9٥
شركة كهرباء 

المناطق الريفيه 
-تنوير 

مدير التكنولوجيا 
الحديثة والطاقة 

المتجدده 
هندسة كهربائية   جامعي 

٠٠١١و ميكانيكية  
جميع 

محافظات 
السلطنة 

خبره عمليه التقل عن ) ١٢( سنة ، لديه 
اإللمام والمعرفة بالوظيفه ، وأن 

يكون لديه الخبره في إدارة الطاقة 
المتجدده وإدارة إجراءات العمليات 

في المحطات لتوليد إنتاج  الطاقة 
ولديه الخبره في المهارات القياديه 
في إدارة الموظفين واإللمام التام 

باللغه العربية واإلنجليزية تحدثا 
وكتابة .

١١٨٦١
شركة كهرباء 

المناطق الريفيه 
-تنوير 

مدير محطات 
هندسة كهربائية   جامعي متعددة الطاقة 

٠٠١١و ميكانيكية  
جميع 

محافظات 
السلطنة 

خبره عمليه التقل عن ) ١٢ ( سنة ، 
لديه اإللمام والمعرفة بالوظيفه، وأن 

يكون لديه الخبره في إدارة الطاقة 
المتجدده وإدارة إجراءات العمليات 

في المحطات لتوليد إنتاج الطاقة 
ولديه الخبره في المهارات القياديه 
في إدارة الموظفين واإللمام التام 

باللغه العربية واإلنجليزية تحدثا 
وكتابة .
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١١٨٦٣
شركة كهرباء 

المناطق الريفيه 
-تنوير 

مدير الخدمات 
هندسة كهربائية   جامعي الفنية 

٠٠١١و ميكانيكية  
جميع 

محافظات 
السلطنة 

خبره عمليه التقل عن ) ١٢( سنة ، لديه 
اإللمام والمعرفة بالوظيفه ، وأن 

يكون لديه الخبره في إدارة الخدمات 
الفنية وإدارة التحكم في المحطات 

المشغله وإدارة حماية الشبكات 
وإدارة إجراءات العمليات ولديه 

الخبره في المهارات القياديه في 
إدارة الموظفين واإللمام التام باللغه 

العربية واإلنجليزية تحدثا وكتابة .

١١٨٦٤
شركة كهرباء 

المناطق الريفيه 
-تنوير 

مدير إقليم 
هندسة كهربائية   جامعي الوسطى 

محافظة  ٠٠١١و ميكانيكية  
الوسطى 

خبره عمليه التقل عن) ١٢( سنة ، لديه 
اإللمام والمعرفة بالوظيفه ، وأن 

يكون لديه الخبره في إدارة  إجراءات 
العمليات والصيانة والتخطيط 

لشبكات الكهرباء ومركز التحكم في 
قطاع  إنتاج الطاقة ولديه الخبره 

في المهارات القياديه في إدارة 
الموظفين واإللمام التام باللغه 

العربية واإلنجليزية تحدثا وكتابة .

١١٨٦٥
شركة كهرباء 

المناطق الريفيه 
-تنوير 

مدير التدقيق 
محاسبة/ ماليه/   جامعي الداخلي 

محافظة ٠٠١١إقتصاد
مسقط

خبره عمليه التقل عن ) ١٢( سنة ، لديه 
اإللمام والمعرفة بالوظيفه ، وأن 

يكون لديه الخبره في إدارة  إجراءات 
التدقيق اإلداري والفني ولديه القدرة 

على التواصل مع أصحاب ذات 
العالقات الداخلية والخارجيه ، ولديه 

الخبره في المهارات القياديه في 
إدارة الموظفين واإللمام التام باللغه 

العربية واإلنجليزية تحدثا وكتابة .

١١٨٦٧
شركة كهرباء 

المناطق الريفيه 
-تنوير 

مديرالفوترة 
محافظة ٠٠١١محاسبة  /  ماليه  جامعي والتحصيل 

مسقط

خبره عمليه التقل عن ) ١٢( سنة ، 
لديه اإللمام والمعرفة بالوظيفه ، 

وأن يكون لديه الخبره في المعامالت 
الماليه ومهارات التواصل مع  

العمالء، ولديه الخبره في المهارات 
القياديه في إدارة الموظفين واإللمام 

التام باللغه العربية واإلنجليزية تحدثا 
وكتابة .

١١٨٦9
شركة كهرباء 

المناطق الريفيه 
-تنوير 

هندسة كهربائية   جامعي مدير المخازن 
محافظة ٠٠١١و ميكانيكية  

مسقط

خبره عمليه التقل عن ) ١٢( سنة ، لديه 
اإللمام والمعرفة بالوظيفه ، وأن 

يكون لديه خبره  في إدارة المخازن 
ولديه خبره في المهارات القياديه في 

إدارة الموظفين واإللمام التام باللغه 
العربية واإلنجليزية تحدثا وكتابة .

١١٨٧٤
شركة كهرباء 

المناطق الريفيه 
-تنوير 

رئيس قسم  
هندسة كهربائية   جامعي الحماية 

٠٠١١و ميكانيكية  
جميع 

محافظات 
السلطنة 

خبره عمليه التقل عن ) ١٠( سنوات ، 
لديه اإللمام والمعرفة بالوظيفه ، وأن 

يكون لديه الخبره في إدارة الشبكات 
ونظم الحماية  ولديه رخصة معتمدة 

في إدارة حماية الشبكات ولديه 
الخبره في المهارات القياديه في 

إدارة الموظفين واإللمام التام باللغه 
العربية واإلنجليزية تحدثا وكتابة .

١١٨٧٥
شركة كهرباء 

المناطق الريفيه 
-تنوير 

رئيس قسم نظم 
هندسة كهربائية   جامعي التخطيط

٠٠١١و ميكانيكية  
جميع 

محافظات 
السلطنة 

 خبره عمليه التقل عن ) ١٠( سنوات 
،لديه اإللمام  والمعرفة بالوظيفه 

و أن يكون لديه الخبره في إدارة 
نظم التخطيط وإعداد خطط تطوير 

الشبكات االستراتيجية وإنتاج الطاقة 
ويفضل في هندسة نظم الطاقة  

ولديه الخبره في المهارات القياديه 
في إدارة الموظفين واإللمام التام 

باللغه العربية واإلنجليزية تحدثا 
وكتابة .
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١١٨٧٧
شركة كهرباء 

المناطق الريفيه 
-تنوير 

رئيس قسم الطاقة 
هندسة كهربائية   جامعي المتجدده 

٠٠١١و ميكانيكية  
جميع 

محافظات 
السلطنة 

خبره عمليه التقل عن ) ١٠ ( سنوات 
،لديه اإللمام والمعرفة بالوظيفه 

وأن يكون لديه الخبره في إدارة 
تنفيذ وتقييم كفاءة أنظمة الطاقة 

ويفضل في هندسة نظم الطاقة 
، بما في ذلك التصاميم وتحليل 

المخاطر التشغيلية وإعداد خطط 
الطوارئ لظروف الطارئة.  ولديه 
الخبره في المهارات القياديه في 

إدارة الموظفين واإللمام التام باللغه 
العربية واإلنجليزية تحدثا وكتابة .

١١٨٧٨
شركة كهرباء 

المناطق الريفيه 
-تنوير 

محافظة ٠٠١١محاسبة  /  ماليه  جامعي رئيس قسم الفوترة 
مسقط

خبره عمليه التقل عن) ١٠( سنوات 
،لديه اإللمام  والمعرفة بالوظيفه 

وأن يكون لديه الخبره في إدارة 
الفوترة ويفضل في خدمة العمالء، 

وإعداد الفواتير والتحصيل  ولديه 
الخبره في المهارات القياديه في 

إدارة الموظفين واإللمام التام باللغه 
العربية واإلنجليزية تحدثا وكتابة .

١١٨٨١
شركة كهرباء 

المناطق الريفيه 
-تنوير 

رئيس قسم إدارة 
العمالء وبيانات 

العدادات 
هندسة كهربائية   جامعي 

٠٠١١و ميكانيكية  
جميع 

محافظات 
السلطنة 

خبره عمليه التقل عن) ١٠( سنوات 
،لديه اإللمام والمعرفة بالوظيفه 

وأن يكون لديه الخبره في تطوير 
إستراتيجيات و إدارة جمع و قراءة  

بيانات العدادات والتأكد من مالئمتها  
للعمالء، وإدارة األداء المتعلق 

بقراءة العداد ات وفًقا للسياسات 
واألنظمة المعمول بها ، ولديه 

الخبره في  المهارات القياديه في 
ادارة الموظفين واإللمام التام باللغه 

العربية واإلنجليزية تحدثا وكتابة .

١١٨٨٠
شركة كهرباء 

المناطق الريفيه 
-تنوير 

رئيس قسم 
هندسة كهربائية   جامعي عالقات العمالء

محافظة  ٠٠١١و ميكانيكية  
الوسطى 

خبره عمليه التقل عن ) ١٠( سنوات 
،لديه اإللمام والمعرفة بالوظيفه 

وأن يكون لديه الخبره في تطوير 
إستراتيجيات عالقات العمالء و لديه 

 CRM , Orin, إلمام بإدارة  البرامج
Blueprint, MMR, AMR, AMI ، ولديه 

الخبره في  المهارات القياديه في 
إدارة الموظفين واإللمام التام باللغه 

العربية واإلنجليزية تحدثا وكتابة .

١١٨٨٤
شركة كهرباء 

المناطق الريفيه 
-تنوير 

مهندس  أول 
هندسة كهربائية   جامعي الطاقة المتجدده 

٠٠٣٣و ميكانيكية  
جميع 

محافظات 
السلطنة 

خبره العمليه التقل عن) ٦( سنوات 
،لديه اإللمام  والمعرفة بالوظيفه 

وأن يكون لديه الخبره في تطوير 
استراتيجيات الطاقة المتجددة، 

والسياسات،والتطبيقات في 
الشبكات لشركة ،وإدارة تنفيذ 

المشاريع الطاقة المتجددة 
.،واإللمام التام باللغه العربية 

واإلنجليزية تحدثا وكتابة .

١١٨٨٦
شركة كهرباء 

المناطق الريفيه 
-تنوير 

جامعيمهندس كهربائي 
هندسة 

كهربائية/ قوى 
كهربائية 

٠٠٢٢
محافظة ظفار 
)شليم وجزر 

الحالنيات(

"أن يكون المتقدم باحث عن عمل )لم 
يسبق له العمل(

األولوية ألبناء الوالية والقرى 
المجاوره بالمحطة«

١١9٠٧
شركة كهرباء 

المناطق الريفيه 
-تنوير 

هندسة بئية / جامعيمهندس أول  البيئة
محافظة ٠٠٠١علوم بئية 

مسقط

خبره عمليه التقل عن) ٤ ( سنوات 
،لديه اإللمام والمعرفة بالوظيفه وأن 

يكون لدية الخبره في إدارة  النظم 
البيئيه ونظام اآليزوا والتدقيق البيئي 

والقوانين والسياسات والعمليات 
في المحطات توليد الطاقة الكهربائية 

و تحلية المياه لمحطات التوزيع 
الفرعية ،واإللمام التام باللغه العربية 

واإلنجليزية تحدثا وكتابة .
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١١9٠٨
شركة كهرباء 

المناطق الريفيه 
-تنوير 

مهندس  أول 
الصحة والسالمة 

والبئية 
هندسة صحة جامعي

٠٠٠١وسالمة بيئية 
محافظة  
الوسطى - 

والية  الدقم 

خبره عمليه التقل عن) ٦ ( سنوات 
،لديه اإللمام والمعرفة  بالوظيفه 

وأن يكون لديه الخبره في إدارة الجودة 
والصحة والسالمة والبيئة وإدارة 
إجراءات العمليات والتحقيق  في 
الحوادث والتدقيق في المحطات 

كهربائية وتوليد الطاقة ومحطات 
التحلية للمياه ومحطات التوزيع 

الفرعية.،واإللمام التام باللغه 
العربية واإلنجليزية تحدثا وكتابة .

١١9٠9
شركة كهرباء 

المناطق الريفيه 
-تنوير 

مهندس  أول 
الصحة والسالمة 

والبئية 
هندسة صحة جامعي

٠٠٠١وسالمة بيئية 
محافظة  
الوسطى - 

والية محوت 

خبره عمليه التقل عن) ٦ ( سنوات 
،لديه اإللمام  والمعرفة بالوظيفه 

وأن يكون لديه الخبره في إدارة 
الجودة والصحة والسالمة والبيئة 

وإدارة إجراءات العمليات والتحقيق 
في الحوادث والتدقيق في المحطات 

كهربائية وتوليد الطاقة ومحطات 
التحلية للمياه ومحطات التوزيع 

الفرعية.،واإللمام التام باللغه 
العربية واإلنجليزية تحدثا وكتابة .

١١9١٠
شركة كهرباء 

المناطق الريفيه 
-تنوير 

هندسة  جامعيمدقق أول الجودة 
محافظة ٠٠٠١كهربائية  

مسقط

خبره عمليه التقل عن) ٦ ( سنوات 
،لديه اإللمام والمعرفة بالوظيفه 

وأن يكون لديه الخبره في إدارة 
عمليات الصحة والسالمة والبئية 

ونظام اآليزوا والتدقيق ولديه 
خبره في القوانين والسياسات في 

المحطات المنتجه لطاقة الكهربائية 
وتحلية المياه لمحطات التوزيع 

الفرعية،و اإللمام التام باللغه العربية 
واإلنجليزية تحدثا وكتابة .

شركة عمان للحوض ١١9٢٠
دون الدبلوم سائق ثقيل الجاف

١٢٠٠١٢التعليم العام
محافظة 
الوسطى 

الدقم

األولوية لذوي الخبرة ال تقل عن )٥( 
سنوات كحد أدنى في مجال العمل

شركة عمان للحوض ١١9٢١
األولوية لذوي الخبرة ال تقل عن مسقط٠٠١١محاسبةجامعيتنفيذي حساباتالجاف

سنتان كحد أدنى في مجال العمل

شركة عمان للحوض ١١9٢٣
جامعيتنفيذي تسويقالجاف

    علوم )تجارة 
وإقتصاد( / 

هندسة بحرية 
األولوية لذوي الخبرة ال تقل عن سنة مسقط٠٠٢٢

كحد أدنى في نفس مجال العمل  

شركة عمان للحوض ١١9٣٥
دبلوم حريق دبلومإطفائيالجاف

٢٠٠٢الطيران  
محافظة 
الوسطى 

الدقم

األولوية لذوي الخبرة في نفس مجال 
العمل  ال تقل عن سنة كحد أدنى

شركة عمان للحوض ١١9٣١
دون الدبلوم حارس أمنالجاف

٦٠٠٦_التعليم العام
محافظة 
الوسطى 

الدقم

األولوية لذوي الخبرة ال تقل عن )٣( 
سنوات كحد أدنى في مجال العمل  

شركة عمان للحوض ١١9٢9
مسقط٠٠١١ماليةجامعيمحلل ماليالجاف

األولوية لذوي الخبرة ال تقل عن 
سنتان كحد أدنى في نفس مجال 

العمل 

شركة عمان للحوض ١١9٢٧
دون الدبلوم سائق خفيف الجاف

١٠٠١_التعليم العام
محافظة 
الوسطى 

الدقم

األولوية لذوي الخبرة ال تقل عن )٣( 
سنوات كحد أدنى في مجال العمل

شركة عمان للحوض ١١9٢٦
الجاف

مسؤول تطوير 
األولوية لذوي الخبرة ال تقل عن سنة مسقط٠٠١١إدارة األعمال  جامعياألعمال

كحد أدنى نفس في مجال العمل

شركة عمان للحوض ١١9٢٥
جامعيمراقب المستنداتالجاف

هندسة/  أو أي 
شهادة ذات 
الصلة بصحة 

وسالمة المهنية  

٠٠٠١
محافظة 
الوسطى 

الدقم

األولوية لذوي الخبرة ال تقل عن )٣( 
سنوات كحد أدنى في مجال العمل

شركة عمان للحوض ١١9٢٤
الجاف

مشغل غرفة 
١٠٠١ اتصاالت جامعيالتحكم األمنية

محافظة 
الوسطى 

الدقم

األولوية لذوي الخبرة ال تقل عن )٣( 
سنوات كحد أدنى في مجال العمل

شركة عمان للحوض ١١9٢٢
الجاف

مطور نظم 
٢٠٠٢علوم حاسب آلي جامعيمعلومات 

محافظة 
الوسطى 

الدقم

األولوية لذوي الخبرة ال تقل عن 
)٤( سنوات كحد أدنى )أنظمة 

مايكروسوفت ( في مجال العمل 

محافظة ٠٠١١محاسبة / ماليه جامعي محاسب مرافي اسياد ١١9٦٢
مسقط 

األولوية لذوي الخبرة ال تقل عن 
سنتين في مجال العمل
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شركة مسقط لتوزيع ١١٨٨٧
الكهرباء

ضابط خدمات 
المشتركين

دبلوم فوق 
الثانوي

اعمال تجارية / 
محافظة ٠٠١١محاسبة

مسقط 

اخصائي اول ادارة شركة نماء القابضة١١٨٦٢
جامعيالوثائق  و الحوكمة

ادارة اعمال/ 
ادارة وثائق 

ومحفوظات/ 
موارد بشرية

محافظة ٠٠١١
مسقط 

االولوية لذوي الخبرة ال تقل عن )١٠( 
سنوات في مجال العمل 

وزارة الزراعة والثروة ١١9٥٢
دون الدبلوم عامل زراعي السمكية 

٦٠٠٦_التعليم العام
محافظة 
الباطنة 

)شناص( 

ان يكون المتقدم من ابناء الوالية + 
اال يقل العمر عن ٢٠ سنة وال يزيد عن 

٢٥ سنة + وظيفة بعقد مؤقت 

وزارة الزراعة والثروة ١١9٥٣
دون الدبلوم عامل زراعي السمكية 

محافظة ١٠٠١_التعليم العام
الباطنة )لوى( 

ان يكون المتقدم من ابناء الوالية + 
اال يقل العمر عن ٢٠ سنة وال يزيد عن 

٢٥ سنة + وظيفة بعقد مؤقت 

وزارة الزراعة والثروة ١١9٥٤
دون الدبلوم عامل زراعي السمكية 

٦٠٠٦_التعليم العام
محافظة 
الباطنة 
)صحار( 

ان يكون المتقدم من ابناء الوالية + 
اال يقل العمر عن ٢٠ سنة وال يزيد عن 

٢٥ سنة + وظيفة بعقد مؤقت 

وزارة الزراعة والثروة ١١9٥٧
دون الدبلوم عامل زراعي السمكية 

٦٠٠٦_التعليم العام
محافظة 
الباطنة 
)صحم( 

ان يكون المتقدم من ابناء الوالية + 
اال يقل العمر عن ٢٠ سنة وال يزيد عن 

٢٥ سنة + وظيفة بعقد مؤقت 

وزارة الزراعة والثروة ١١9٥9
دون الدبلوم عامل زراعي السمكية 

١٠٠١_التعليم العام
محافظة 
الباطنة 

)الخابورة( 

ان يكون المتقدم من ابناء الوالية + 
اال يقل العمر عن ٢٠ سنة وال يزيد عن 

٢٥ سنة + وظيفة بعقد مؤقت 

وزارة الزراعة والثروة ١١9٦٠
دون الدبلوم عامل زراعي السمكية 

١٠٠١_التعليم العام
محافظة 
الباطنة 

)السويق( 

ان يكون المتقدم من ابناء الوالية + 
اال يقل العمر عن ٢٠ سنة وال يزيد عن 

٢٥ سنة + وظيفة بعقد مؤقت 

وزارة الزراعة والثروة ١١9٦١
دون الدبلوم عامل زراعي السمكية 

١٠٠١_التعليم العام
محافظة 
الباطنة 
)بركاء( 

ان يكون المتقدم من ابناء الوالية + 
اال يقل العمر عن ٢٠ سنة وال يزيد عن 

٢٥ سنة + وظيفة بعقد مؤقت 

وزارة الزراعة والثروة ١١9٥٨
دون الدبلوم عامل زراعي السمكية 

٣٠٠٣_التعليم العام
محافظة 
الباطنة 

)الرستاق( 

ان يكون المتقدم من ابناء الوالية + 
اال يقل العمر عن ٢٠ سنة وال يزيد عن 

٢٥ سنة + وظيفة بعقد مؤقت 

مدير مكتب فندق فلج دارس ١١٨٧١
محافظة ٠٠١١إدارة اعمال جامعي االستقبال 

الداخلية
االولوية لذوي الخبرة ال تقل عن )٥( 

سنوات في مجال العمل .

دبلوم تعليم منظف عامفندق فلج دارس ١١٨٧٢
محافظة ٠٠١١_العام

الداخلية

دبلوم تعليم مرتب غرف/عامفندق فلج دارس ١١٨٧٦
محافظة ٠٠١١_العام

الداخلية

دبلوم تعليم منظف إواني فندق فلج دارس ١١٨٧9
محافظة ٠٠١١_العام

الداخلية

مشرفة أمن مدرسة الطالب الذكي ١١٨٨٢
وسالمة 

دبلوم تعليم 
٠١٢٠١٢_العام

جميع 
محافظات 
السلطنة 

معلمة رياض مدرسة الطالب الذكي ١١٨٨٣
أطفال

دبلوم تعليم 
٠٢٠٠٢٠_العام

جميع 
محافظات 
السلطنة 

شركة الصاروج ١١٨٨٨
دبلوم فوق مراقب عمال لالنشاءات ش م م

الثانوي

هندسية مدنية
/ هندسة 
انشائية

محافظة ٨٠٠٨
مشقط

شركة الصاروج ١١٨٨9
دبلوم تعليم كهربائي مركباتلالنشاءات ش م م

محافظة ٢٠٠٢_العام
مسقط 

تدريب مقرون بالتوظيف،
ولم يسبق له التدريب المقرون 

بالتوظيف على نفقة الجهة المانحة

شركة البشاير للحوم ١١٨9٠
دبلوم تعليم مشغل مكائنش.م.ع.م

محافظة ١٢٠٠١٢_العام
ظفار/ ثمريت

تدريب مقرون بالتوظيف،
ولم يسبق له التدريب المقرون 

بالتوظيف على نفقة الجهة المانحة.

شركة البشاير للحوم ١١٨9١
ما دون دبلوم سائق شاحنةش.م.ع.م

محافظة ٢٠٠٢_التعليم العام
ظفار/ ثمريت

تدريب مقرون بالتوظيف،
ان يكون حاصال على رخصة قيادة 

خفيفة.

١١9٠٠
 مركز دار األمل 
العالمي للطب 

النفسي
دبلوم فوق مسؤول إداري

محافظة ١٠٠١إدارة الثانوي 
مسقط

األولوية لذوي الخبرة في مجال 
العمل.
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١١9٠١
 مركز دار األمل 
العالمي للطب 

النفسي
دبلوم تعليم موظف إستقبال

محافظة ٠٠١١_العام
األولوية لذوي الخبرة في مجال العملمسقط

١١9٠٢
 مركز دار األمل 
العالمي للطب 

النفسي
محافظة ٠٠١١علم إجتماع جامعيأخصائية إجتماعية

األولوية لذوي الخبرة في مجال العملمسقط

بحر عمان لخدمات ١١9٠٣
 جامعيجيولوجي عامالنفط ش.م.م

جيولوجيا /
علوم االرض/ 

جيوفيزياء
محافظة ٣٠٠٣

مسقط
أال يزيد العمر عن ٣٠ سنة

أن يكون التقدير جيد فما فوق

١١9٠٤

شركة الكواكب 
العربية للتجارة 

والتسويق )المراعي( 
ش.م.م

مشرف مبيعات 
جامعي / 

دبلوم فوق 
الثانوي

محافظة ١٠٠١تسويق / إدارة 
مسقط

االولوية لذوي الخبرة من سنتين الى 
)٣( سنوات في مجال العمل / العمر 

من ٢٥ الى ٣٥ سنة .

مؤسسة دانكو هايبر ١١9١٦
دبلوم فوق محاسب ماركت 

محافظة ٠٠١١محاسبة الثانوي
مسقط

االولوية لذوي الخبرة في مجال 
العمل. 

مؤسسة دانكو هايبر ١١9١٥
دبلوم تعليم محاسب ماركت 

محافظة ٠٠٤٤_العام
االولوية لذوي الخبرة في مجال العمل مسقط

الشركة العالمية ١١٣٢١
للتجهيزات الفنية

سائق رافعة 
شوكية

ما دون دبلوم 
محافظة ١٠٠١_التعليم العام

مسقط

١١٤٦٢
الشرق االوسط 

للهندسه والخدمات 
البحريه

خراط اسطوانات 
المحرك

دبلوم تعليم 
٨٠٠٨_العام

محافظة 
شمال 
الباطنة 

الشركة العالمية ١١٧١٧
ما دون دبلوم بائع مواد أبنيةللتجهيزات الفنية

محافظة ١٠٠١_التعليم العام
مسقط

١١9١٧
شركة أن أس سي 
سي انترناشيونال 

ش.م.م.
دبلوم تعليم كاتب عالقات عامة

محافظة ١٠٠١_العام
مسقط

١١9١٨
شركة أن أس سي 
سي انترناشيونال 

ش.م.م.
ما دون دبلوم سائق مركبة خفيفة

محافظة ١٠٠١-التعليم العام
مسقط

١١9١9
شركة أن أس سي 
سي انترناشيونال 

ش.م.م.
ما دون دبلوم حارس

١٠٠١-التعليم العام
محافظة 

جنوب الباطنة 
)بركاء(

دبلوم فوق كاتب استقبال مستشفى خط الحياة ١١9٤٥
محافظة ظفار٠٠١١إدارة اعمال الثانوي

دبلوم التعليم حارس آمن مستشفى خط الحياة ١١9٤٠
محافظة ظفار١٠٠١_العام 

دبلوم التعليم صراف مكه هايبر ماركت ١١9٣٤
٠٤٠٤_العام 

محافظة 
جنوب 

الشرقية 
)جعالن بني
 بو حسن (

عامل تعبئة مكه هايبر ماركت ١١9٣٣
وتغليف 

دبلوم التعليم 
٢٠٠٢_العام 

محافظة 
جنوب 

الشرقية 
)جعالن بني 

بو حسن (

شركة المجد العالمية ١١9٢٨
دبلوم فوق اختصاصي تأمينالمتحدة ش م م 

الثانوي
محاسبة / ادارة 

٠٠٢٢اعمال

محافظة 
جنوب 

الشرقية 
)صور (

شركة كنتز اوفرسيز ١١9٤٨
ش م م

فني/ مشغل 
األختبار ما قبل 

التشغيل

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
الصحراء / ١٠٠٠١٠ميكانيكية 

عمل بالتناوب

خبره في مجال األختبار ما قبل 
التشغيل في مجال النفط والغاز + 

طالقة في اللغة اإلنجليزية +مدة عقد 
العمل )١٥( شهر 

شركة كنتز اوفرسيز ١١9٤9
ش م م

مهندس األختبار 
ما قبل التشغيل / 

كهربائي
الصحراء / ١٠٠٠١٠هندسة كهربائية  جامعي

عمل بالتناوب

خبره في مجال األختبار ما قبل 
التشغيل في مجال النفط والغاز + 

طالقة في اللغة اإلنجليزية +مدة عقد 
العمل )١٥( شهر 
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شركة كنتز اوفرسيز ١١9٥٠
هندسة جامعيمخططش م م

الصحراء / ٤٠٠٤ميكانيكية 
عمل بالتناوب

خبره في مجال األختبار ما قبل 
التشغيل في مجال النفط والغاز + 

طالقة في اللغة اإلنجليزية +مدة عقد 
العمل )١٥( شهر 

شركة كنتز اوفرسيز ١١9٥٥
ش م م

مهندس األختبار 
ما قبل التشغيل / 

تحكم و تشغيل
هندسة جامعي

الصحراء / ١٠٠٠١٠ميكانيكية 
عمل بالتناوب

خبره في مجال األختبار ما قبل 
التشغيل في مجال النفط والغاز + 

طالقة في اللغة اإلنجليزية +مدة عقد 
العمل )١٥( شهر 

شركة كنتز اوفرسيز ١١9٥٦
ش م م

مهندس األختبار 
ما قبل التشغيل / 

ميكانيكي
هندسة جامعي

الصحراء / ١٠٠٠١٠ميكانيكية 
عمل بالتناوب

خبره في مجال األختبار ما قبل 
التشغيل في مجال النفط والغاز + 

طالقة في اللغة اإلنجليزية +مدة عقد 
العمل )١٥( شهر 

شركة كنتز اوفرسيز ١١9٤٧
ش م م

مدرب كهربائي / 
ميكانيكي

دبلوم فوق 
الثانوي

هندسة 
الصحراء / ٣٠٠٣ميكانيكية 

عمل بالتناوب

خبره في مجال األختبار ما قبل 
التشغيل في مجال النفط والغاز + 

طالقة في اللغة اإلنجليزية + حاصل 
على شهادة مدرب معتمد

١١9٣٦
الشركة الوطنية 

العمانية للهندسة 
واالستثمار

قائد فريق شبكات 
المياه

دبلوم فوق 
٢٠٠٢ميكانيكالثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة

١١9٣٧
الشركة الوطنية 

العمانية للهندسة 
واالستثمار

دبلوم فوق فني ميكانيك
١٠٠١ميكانيكالثانوي

محافظة 
شمال 
الباطنة

١١9٣٨
الشركة الوطنية 

العمانية للهندسة 
واالستثمار

دبلوم التعليم مشغل ابار مياه
٧٠٠٧_العام

محافظة 
شمال 
الباطنة

١١9٣9
الشركة الوطنية 

العمانية للهندسة 
واالستثمار

دبلوم التعليم مساعد
٢٠٠٢_العام

محافظة 
شمال 
الباطنة

مركز الهمم للعالج ١١9٤٢
دبلوم التعليم موظف استقبالالطبيعي

٠٠٢٢_العام
محافظة 
مسقط 
)السيب(

اجادة اللغة االنجليزية
اجادة استخدام برامج الحاسب اآللي

اجادة استخدام برامج التواصل 
االجتماعي

شركة رواد المجد ١١9٤٣
دون دبلوم سائق صهريجللتجارة والمقاوالت

محافظة ١٠٠٠١٠_التعليم العام
مسقط

ان يكون لديه رخصة قيادة ثقيلة + ان 
ال يقل العمر عن ٣٠ سنة +ان يكون 

 PDO لديه رخصة

الماذريون الحديثة ١١9٦9
دبلوم التعليم وكيل سفرللتجارة

محافظة ٠١٠١_العام
األولوية ألبناء محافظة البريميالبريمي

شركة النهضة ١١9٧٠
دبلوم التعليم أمين مخزنالعمانية ش م م

محافظة ٢٠٠٢_العام
األولوية ألبناء محافظة البريميالبريمي

شركة النهضة ١١9٧١
العمانية ش م م 

فني أبنية  )مراقب 
أبنية(

دبلوم فوق 
محافظة ٥٠٠٥هندسة مدنية الثانوي

األولوية ألبناء محافظة البريميالبريمي



فرص عمل رقم )٥(

12

شركة النهضة ١١9٧٣
العمانية ش م م 

مهندس مدني / 
أبنية

دبلوم فوق 
محافظة ١٠٠١هندسة مدنية الثانوي

األولوية ألبناء محافظة البريميالبريمي

مشاريع يعقوب بن ١١9٧٤
كرم التجارية 

كاتب أستقبال 
فندقي

دبلوم التعليم 
محافظة ٠١٠١_العام

األولوية ألبناء محافظة البريميالبريمي

شركة العوافي ١١9٧٥
دبلوم التعليم كاتب إداري عامالحديثة للتجارة 

محافظة ١٠٠١_العام
األولوية ألبناء محافظة البريميالبريمي

شركة العوافي ١١9٧٦
دبلوم التعليم كاتب عالقات عامةالحديثة للتجارة 

محافظة ١٠٠١_العام
األولوية ألبناء محافظة البريميالبريمي

مالحظة: يرجى االطالع على تفاصيل اإلعالن والشروط العامة عبر زيارة الموقع اإللكتروني:

)jobs.nce.gov.om(



كمــا يســر المركــز الوطنــي للتشــغيل أن يقــدم مــع اإلعــالن عــدداً مــن الخدمــات التــي تهــم الباحــث عــن 

عمــل:

جدول الخدمات للتقدم لفرص العمل عبر الرسائل النصية القصيرة

الخدمةالرقموصف الخدمةت

رقم الفرصة # الرقم المدني ٨٠٠٥٧AJطلب التقدم لفرص العمل ١

رقم الفرصة # الرقم المدني ٨٠٠٥٧XJإللغاء الطلب٢

الرقم المدني ٨٠٠٥٧LJلالستفسار عن فرص العمل التي تتناسب مع الرقم المدني للمتقدم٣

الرقم المدني ٨٠٠٥٧QJلالستفسار عن الفرص المتقدم لها الباحث عن عمل٤

الرقم المدني ٨٠٠٥٧Pلالستفسار عن البيانات األساسية٥

الرقم المدني ٨٠٠٥٧Eلالستفسار عن البيانات الخاصة بالمؤهل التعليمي والتخصص٦

مثال توضيحي: إجراء الخطوات التالية إرسال رسالة نصيةنصية على الرقم )٨٠٠٥٧( )P مسافة الرقم المدني 

في حالة التأكد من بياناته الشــخصية( ورمز )E مســافة الرقم المدني وذلك للتأكد من مؤهالته(. 

xxxxxx xxxx# 80057xxxxxx 80057 AJP

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيقمع تمنياتنا للجميع بالتوفيق


