
إعالن رقم )٥/2021(
وظائف شاغرة

بشؤون البالط الُسلطاني

ــن عــن توفــر  ــالط الســلطاني أن تعل         يســر وزارة العمــل بالتنســيق مــع شــؤون الب
ــات  ــتقبال طلب ــيتم اس ــاه، وس ــة أدن ــروط الموضح ــق الش ــك وف ــة وذل ــرص وظيفي ف
التنافــس ابتــداًء مــن يــوم )االثنيــن( الموافــق 22 / 02 / 2021م وحتــى يــوم )الخميــس( 
الموافــق ٤ / 0٣ / 2021م، فمــن يجــد فــي نفســه الرغبــة واســتيفاء الشــروط المحــددة 

ــر إرســال الرســالة النصيــة اآلتيــة: فعليــه التقــدم بطلبــه عب

)AT رقم الفرصة # الرقم المدني ( 
  وترسل على الرقم )80057(

أواًل: جدول الوظائف:

شروط شغل الوظيفةالوظيفةرقم الفرصة

 مهندس17331
إلكترونيات

مؤهل البكالوريوس تخصص هندسة إلكترونيات / إلكتروميكانيكس. 	
إجادة اللغة اإلنجليزية تحدثًا وكتابًة. 	
للذكور فقط. 	
متحف عمان عبر الزمان. 	
موقع العمل: والية منح. 	
)ألبناء محافظة الداخلية : أدم - منح - نزوى - بهالء -ازكي ( 	

 مهندس17332
ميكانيكا

بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو ميكترونكس  	
	 »Mechatronics «
يفضل من لديه خبرة في مجال هندسة التكييف. 	
إجادة اللغة اإلنجليزية تحدثًا وكتابًة. 	
للذكور فقط. 	
متحف عمان عبر الزمان. 	
موقع العمل: والية منح. 	
)ألبناء محافظة الداخلية : أدم - منح - نزوى - بهالء - إزكي ( 	

طبيب بيطري17333
أحــد  	 مــن  البيطــري  الطــب  تخصــص  البكالوريــوس  مؤهــل 

بهــا. المعتــرف  الجامعــات 
إجاده اللغة اإلنجليزية تحدثًا وكتابة. 	

الجامعــات  	باحث قانوني17334 أحــد  مــن  قانــون  تخصــص  البكالوريــوس  مؤهــل 
اإلنجليزيــة. باللغــة  الناطقــة  بالــدول  الجامعــات  أو  البريطانيــة 

ثانيًا: الشروط العامة:
أن يكون المتقدم ُعماني الجنسية لجميع الوظائف.. 1

ال يحق للشخص التقّدم ألكثر من وظيفة.. 2
أن يكــون المتقــدم حســن الســيرة والســلوك، وأن ال يكــون قــد صــدر ضــده حكــم فــي جنايــة أو فــي جريمــة . ٣

مخلــة بالشــرف أو األمانــة مــا لــم يكــن قــد رّد إليــه اعتبــاره.
ســوف يتــم إبــالغ مــن انطبقــت عليــه الشــروط الحضــور إلجــراء االختبــارات والمقابــالت الشــخصية عبــر . ٤

.)SMS( الرســائل النصيــة القصيــرة 
فــي حالــة عــدم اســتيفاء المتقــّدم ألي شــرط مــن شــروط شــغل الوظيفــة، ســيتم إلغــاء طلبــه مباشــرًة . 	

فــي أي مرحلــة مــن مراحــل التقديــم .
ســوف يتــم اختيــار العــدد المطلــوب وفقــًا ألقدميــة المؤهــل الدراســي، ثــم أقدميــة القيــد فــي وزارة العمل، . 	

مضافــًا فــي هــذا العــدد مــن يتســاوى بالعمر.
لن يعتد بأي طلب يقّدم قبل أو بعد انقضاء فترة اإلعالن.. 	
علــى المواطنيــن ممــن لهــم طلبــات ســابقة بشــؤون البــالط الســلطاني التســجيل علــى الوظائــف التــي . 	

تتناســب مــع مؤهالتهــم مــن خــالل هــذا اإلعــالن.

ولمزيد من االستفسـار يرجى االتصال بمركز االتصـــــاالت على الرقم 
)80077000(

أو زيــــــارة موقـــــــع تجـــــنيد:
)TAJ.NCE.GOV.OM (

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق


