إعالن رقم ()2021/٧
وظائف شاغرة
السلطانية
شرطة ُعمان ُ
الســلطانية عــن توفــر عــدد
تعلــن وزارة العمــل بالتنســيق مــع شــرطة ُعمــان
ُ
مــن الوظائــف للمواطنيــن (ذكــور) مــن حملــة المؤهــات الجامعيــة (البكالوريــوس)
فعلــى مــن لديــه الرغبــة لاللتحــاق بشــرطة عمــان الســلطانية ومســتوفيًا للشــروط
المحــددة أن يتقــدم بطلبــه عــن طريــق الرســالة النصيــة التاليــة:

( رقم الفرصة  #الرقم المدني )AT
إلى الرقم ()80057
وذلــك إعتبــارًا مــن يــوم األحــد الموافــق  2021/ 3 /14وحتــى يــوم األربعــاء الموافــق
2021/ 3 / 24م.
أو ً
ال :جدول الوظائف:

الوظيفة

رقم الفرصة

17341

بكالوريوس في علم اإلجرام

17342

بكالوريوس في علم الجينات  /علم الوراثة  /التقنية الحيوية

17343

بكالوريوس في تقنية المعلومات

17344

بكالوريوس في اإلتصاالت  /االلكترونيات

17345

بكالــوريوس في الهندسة الميكانيكية

17346

بكالوريوس في المالحة البحريـة

17347

بكالوريوس في الهندسة البحرية

17348

بكالوريــوس في إدارة العمليات  /اللوجستيات

17349

بكالـوريوس في علم التغـذية

17350

بكالوريوس في إدارة وتخطيط المخاطر /إدارة الكوارث والطوارئ

17351

بكالوريوس في اإلعالم

17352

بكالـوريـوس في القانون

17353

بكالوريوس في التربية تخصص (اللغة اإلنجليزية)

17354

بكالـــوريوس آداب اللغة اإلنجليزية (ترجمة)

17355

بكالوريـوس في اإلحصاء

ثانيًا :الشروط العامة:

1.أن يكــون حاص ـ ً
ا علــى المؤهــل العلمــي المطلــوب مــن جامعــة  /كليــة جامعيــة معتــرف بهـــــا مــن قِ بـــــل
الجهـــــــات المختصــــــــة بتقديـــــــر «جيــــــد» فأعلـــــى.
2.أن يكــــــون مـــــن المسجليــــن لـــدى وزارة العمـــل وان ال يعمـــل بوحــــــدات الجهـــاز اإلداري للدولـــــــة.
3.ال يحـق للشخــص التقدم ألكثـر من وظيفـة.
4.أن يكــون عمـــر المتقدم أقــل مــن ( )30سنـة حتــى تاريـــخ 2021/5/1م.
5.أن يجتــــــــــاز اإلختبــارات والمقـابــــالت الشخصيــــة المقـــررة.
6.أن يجتـاز الفحوصـات الطبيــة المقـررة.
7.أن يكـــــون حاصـ ً
ال علـــى الشهـــادة الدوليـــة فـــي الحاســب اآللــي أو مــا يعـادلهـــــــا.
8.أن تكــون دراســة المؤهــل باللغــة اإلنجليزيــة وأن يكــون المتقــدم حاصـــــ ً
ا علــى معــــدل ( )5.5فــي اختبــــار
( )IELTSبالنسبــــــة لتخصــــــــص اللغـــــــــة اإلنجليزيــــــــة (التربيــة) ومعــدل ( )6فــي تخصــص اللغــة اإلنجليزيــة
(الترجمــة) ومعـــــــــدل ( )4.5بالنسبــــــــــة لباقـــــــــي التخصصــــــــــات.
9.ســـوف يتــــم اختيـــار العــــدد المطلـــوب وفقــــًا ألعلــــى المعـدالت.
	10.أن يكــــــــــون حسـن السيـرة والسلــــوك وأن ال يكـــون قد أدين في جريمـــة مخلـــة بالشـــــرف واألمانــــــة.
	11.يجــب إحضــار أصــل المؤهــل الدراســي وكشــف الدرجــات وأصــل البطاقــة الشــخصية ونســخ منهــا مــع صــور
شخصية أثناء المقــــابالت على أن تكــــون المـؤهالت العلميــة والدراسيـة معتمــــدة ومصدقـــة مـن الجهــات
المختصــة.
	12.سوف يخضع المتقدميــن للـوظيفـة لبـــرنامـج تدريــب عسكـري.
	ُ 13.يعــد الترشــح الغيــً إذا ثبــت بــأي حــال مــن األحــوال مــا يخالــف أيــً مــن الشــروط الــواردة فــي هــذا اإلعــان مهمــــا
كانت نتيجـــــة اإلختبـــار والمقابلـــة.
	14.لن يعتـد بـــأي طلـب لــم يقـدم خالل المـدة المحددة الستالم الطلبـات في هـذا اإلعالن.

جدول بالخدمات للتقدم للوظائف الشاغرة عبر الرسائل النصية القصيرة

وصف الخدمة

الرقم

الخدمة

طلب التقدم على الوظيفة

80057

رقم الفرصة  #الرقم المدني AT

إللغاء الطلب

80057

رقم الفرصة  #الرقم المدني XT

لإلستفسار عن الوظائف التي
تتناسب مع الرقم المدني
للمتقدم

80057

لإلستفسار عن المتقدمين
لكل الوظائف التي تناسب
الرقم المدني

80057

الرقم المدني NT

لإلستفسار عن الوظيفة
المتقدم لها الباحث عن عمل

80057

الرقم المدني QT

لإلستفسار عن البيانات
األساسية للمسجل

80057

الرقم المدني P

لإلستفسار عن البيانات الخاصة
بالمؤهل التعليمي والتخصص

80057

الرقم المدني E

الرقم المدني LT

ولمزيد من االستفسـار يرجى االتصال بمركز االتصـــــاالت على الرقم
()80077000
أو زيــــــارة موقـــــــع تجـــــنيد:
( )TAJ.NCE.GOV.OM

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق

