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 يســـر وزارة العمـــل أن تعلـــن للباحثيـــن عـــن عمـــل ) الذيـن لـم يسبق لهـم 

ــات  ــة بمختلـــف المؤسسـ ــة وظيفيـ ــدد ) ٤٧١ ( فرصـ ــر عـ العمـــل ( عـــن توفـ

بالقطــاع الخــاص والتـــي رغبـــت االســتفادة مـــن مبـــادرة دعـــم األجـــور .

وبإمكان الباحثيـن عـن عـمـل التسجيل فيهـا مـن خـالل الـرابـط اإللكترونـي:

https://www.mol.gov.om/job

وبإمــكان الباحثيـــن عـــن عمـــل االطــالع علــى الوظائــف الشــاغرة وفـــق 

الجـــدول اآلتـــي :

https://www.mol.gov.om/job
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املنشأةت
السجل 

التجاري
كالهامإناثذكور املؤهل الدرايساملهنة

1081856مشاريع الهال الوطنية1
001دبلوم التعليم العامكاتب عالقات عامة

001دبلوم التعليم العامكاتب عالقات عامة

010دبلوم فوق الثانويكاتب عالقات عامة1063201سام مسقط الحديثه2

010دبلوم التعليم العاممدخل بيانات1331987مشاريع اسحاق لألعامل التجارية3

002دبلوم التعليم العامكاتب اداري / عام1295066أبراج فداء العاملية4

1193644العامل املايس5

 كهربايئ متديدات كهربائية 

/ عام
001دبلوم التعليم العام

001دبلوم التعليم العام كاتب اداري / عام

001دبلوم التعليم العام مرشف أول عامل

1251725رياح شامل الباطنة الحديثة6
005دبلوم التعليم العاممراقب جودة

0010دبلوم التعليم العامرسام يدوي

1366633العاملية للمشاريع التقنية7

001جامعيمحاسب عام

001جامعيخبري تسويق

001جامعياختصايص موارد برشية

002جامعيمربمج حاسب ايل

002جامعيمدير خدمة العمالء

001جامعياختصايص ادارة اعامل

010دبلوم التعليم العاممنسق إداري1371458رشكة امتنان8

010دبلوم التعليم العاممنسق إداري1346818مشاريع عائشة العفيفية9

1560964رشكة صيانة املعدات الثقيلة والتجار10
004جامعيمهندس صناعي / عام

200جامعي مهندس صناعي / عام

1348381الخليج الدولية لتدقيق الحسابات واالستشارات11

002جامعي مدقق حسابات

001دبلوم التعليم العام كاتب استقبال عام

001دبلوم فوق الثانويمحاسب عام

1380263ابو منار الحبيس للتجارة12
 مروج تجاري مندوب 

مبيعات

ما دون دبلوم التعليم 

العام
010
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كاتب اداري / عام1161996مشاريع الريامي العربية13
ما دون دبلوم التعليم 

العام
010

020جامعياختصايص ادارة اعامل1105032نجران املتحدة14

1663780مدرسه االبداع العاملية15

010جامعيمعلم اجتامعيات

اختصايص علم نفس / 

اجتامعي
010جامعي

1646532رواد املعرفه16
001دبلوم فوق الثانويمحاسب عام

100دبلوم فوق الثانويفني صيانة أجهزة حاسب آيل

1410465املاجد وجواد )أمجاد(17

050دبلوم التعليم العامرصاف

050دبلوم التعليم العامرصاف

050دبلوم التعليم العامرصاف

050دبلوم التعليم العامرصاف

100دبلوم فوق الثانوي فني امن وسالمة مهنية

050دبلوم التعليم العام رصاف

050دبلوم التعليم العامرصاف

100دبلوم التعليم العامكاتب عالقات عامة1272827بالد املرشق18

1035977بانوراما لالستثامر19

مصمم عروضات ومناذج 

املنتوجات
100جامعي

100دبلوم التعليم العام مراقب عامل

001دبلوم فوق الثانوي محاسب عام1804871بريق السامء للتجارة واملقاوالت20

21
عبدالله بن خلفان العربي للمحاماة واالستشارات 

القانونية
1384724

400جامعيمحام

100دبلوم فوق الثانويمنسق تنفيذي

200جامعيمحام

1340215عامل االصائل للتجارة22
010جامعيمهندس تصميم داخيل

010دبلوم التعليم العامكاتب عالقات عامة

23
رشكة املرزوقي وسليامن املرجبي للمحاماة 

واالستشارات القانونية )رشكة مدنية للمحاماة(
1397700

220جامعيمحام

100دبلوم التعليم العاممنسق إداري

010جامعيطبيب اسنان / عام1306501مسقط العاملية للمعدات الطبية24

001دبلوم التعليم العاممنسق1344295محمد الرويشدي للمحاماة و االستشارات القانونية25
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010جامعي محاسب عام1363566مشاريع امايس روي للتجارة26

27
الدكتور / سيف السعيدي للمحاماة و االستشارات 

القانونية
010جامعيمحام1347590

010دبلوم التعليم العامبائع 1353057مالذ الورد للتجارة28

1343739مناظر الزهور البيضاء للتجارة29

اختصايص علم نفس / 

اجتامعي
010جامعي

010دبلوم فوق الثانويفني مخترب علوم

010جامعيمدرس تربية خاصة عام

010دبلوم التعليم العاممنسق

010جامعيمساعد معلم

010جامعيمرشف أمن وسالمة

030دبلوم التعليم العاممعلمة رياض اطفال

1027247السهل للسفر والسياحة30
 مروج تجاري مندوب 

مبيعات
010دبلوم التعليم العام

1767437الهدف لخدمات النفط واالعامل التجارية31

020جامعيمروج تجاري مندوب مبيعات

100جامعيمهندس حاسب الكرتوين

010جامعيمهندس تخطيط مدن

010جامعياختصايص تسويق

010جامعيمهندس جيولوجي

100جامعيمهندس كهربايئ / عام

32
سامل بن عبدالله بن سعيد الجرادي للمحاماة 

واالستشارات القانونية
010جامعيمحام1417171

1211643دروب الخري الفضية للتجارة33

220جامعي مصمم جرافييك

330جامعي اختصايص تسويق

330دبلوم التعليم العامكاتب اداري / عام

110دبلوم التعليم العام كاتب شئون املوظفني1329862مشاريع حمري خالد النعامين للتجاره34

سائق حافلة1082272الغزال للتجاره واملقاوالت35
ما دون دبلوم التعليم 

العام
100

سائق صهريج وقود1096547ديت لوجستكس36
ما دون دبلوم التعليم 

العام
2500

010جامعيمهندس تصميم داخيل1280276امليسم للتصاميم واالنشاءات37
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003دبلوم التعليم العامبائع 1373969روائح البدور لإلعامل38

010دبلوم فوق الثانويمنسق إداري1335329لقامن لالعامل العقارية39

1227969املثلث الهنديس40
001جامعيمحاسب عام

001دبلوم فوق الثانوياختصايص تسويق

1202456نستو هايرب ماركت41
100دبلوم التعليم العام مرشف خدمة الزبائن

200دبلوم التعليم العامرصاف

1314125روائع التصميم املتحدة42

001دبلوم فوق الثانويمصمم أزياء

001دبلوم التعليم العاممندوب مشرتيات

002دبلوم التعليم العامبائع 

مروج تجاري مندوب مبيعات1089133رشوق الشادي للتجارة43
ما دون دبلوم التعليم 

العام
001

001دبلوم التعليم العامكاتب اداري / عام1379045بدور الشادي للتجارة44

1011733أكادميية شبكة املعرفة45

010جامعياختصايص موارد برشية

010جامعياختصايص تسويق

010دبلوم فوق الثانويمحاسب عام

010دبلوم فوق الثانويكاتب عالقات عامة1244641الرموز الهادفة للنقل الربي46

2148854الدورسي العامليه47
100دبلوم فوق الثانوي فني الكرتوين / اتصاالت

100دبلوم التعليم العام كاتب حسابات

1354289مركز زهور القرم العاملي48
010دبلوم التعليم العامكاتب استقبال مرىض

010جامعيمحاسب عام

100جامعيمروج تجاري مندوب مبيعات1405092التكنولوجيا امليكانيكية الذكية49

محصل ديون1357003االسام الدولية50
ما دون دبلوم التعليم 

العام
001

800جامعيمدرب مهني / صناعي1237799معهد بوليغلوت عامن ـ51

010جامعيمدير اداري1368980مكتبة ومطبعة املها52

53
سيف الصلتي و سلطان الحبيس للمحاماة و 

االستشارات القانونية
140جامعي كاتب محامي1348694

010جامعيمدير اداري1310929قالع عامن لالستشارات الهندسية54

010دبلوم فوق الثانوي كاتب عالقات عامة1278422رموز الرشق للمشاريع الحديثة55
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1098783سيل الدولية56

100دبلوم فوق الثانويمروج تجاري مندوب مبيعات

100دبلوم فوق الثانويمروج تجاري مندوب مبيعات

 مروج تجاري مندوب 

مبيعات
200دبلوم فوق الثانوي

100دبلوم فوق الثانويفني امن وسالمة مهنية

010جامعيكاتب تسجيل شئون طالب1333554مؤسسة أتورد باوند عامن57

1288920رشكة االسامك العامنية58

100جامعي مهندس حاسب الكرتوين

100جامعيمروج تجاري مندوب مبيعات

100جامعي مهندس مساحة / بحرية

1385693مركز مزدانة الطبي59

010جامعي اختصايص تسويق

010جامعيفني ليزر

010جامعيممرض عام

010جامعي منسق طبي

010جامعيمصمم جرافييك

001جامعيطبيب اختصايص / جلدية

1365114اإلنتاج املتحدة60

002دبلوم فوق الثانوياختصايص تسويق

 سائق سيارة عمومي
ما دون دبلوم التعليم 

العام
002

001دبلوم فوق الثانويفني موارد برشية

001جامعي منسق إداري1322959الوادي للطاقة الشمسية61

62
الخلييل والغيالين ورشكاؤهم للمحاماة واالستشارات 

القانونية
010جامعيمحام1337486

100جامعيمحاسب عام1349317رشكة مسقط اوفرسيزلتجارةاملعدات63

100دبلوم التعليم العاممنسق إداري1076970املحدوثة للمشاريع العاملية64

010دبلوم التعليم العاممدخل بيانات1083503قمم مرتفعات الخليج65

100دبلوم فوق الثانويكاتب اداري / عام1004269عامن للخدمات التعليمية66

100دبلوم التعليم العاممساعد لحام1677349املحدوده لصناعة املنتجات الرئيسية67
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1359558مرياين للمشاريع والخدمات68

010جامعيمهندس مدين / ابنية

كاتب حسابات/ نفقات 

وإيرادات
010جامعي

1071387مشاريع العهد املبارك للتجارة69

001جامعي محاسب عام

001جامعياختصايص تسويق

001جامعيمدير مشاريع

002جامعيمربمج حاسب ايل

100جامعيمدير اداري

1105127الربكة للخدمات النفطية70

 عامل تبطني ابار النفط 

والغاز

ما دون دبلوم التعليم 

العام
4000

100دبلوم فوق الثانويفني موارد برشية

010جامعي كاتب مالية

400جامعيمراقب إداري

1618571داود للمقاوالت71
010جامعيرسام معامري

001دبلوم فوق الثانوي محاسب عام

1374983أمواج مزون لألعامل72
110جامعيمهندس معامري

020جامعي مهندس كهربايئ / متديدات

1071755بوابة التميز للتجاره واملقاوالت73
020دبلوم التعليم العاممدخل بيانات

030دبلوم التعليم العامكاتب عالقات عامة

1247862طريق الصافنات للتجارة74

 مروج تجاري مندوب 

مبيعات
0120دبلوم التعليم العام

020دبلوم التعليم العاممروج تجاري مندوب مبيعات

010دبلوم التعليم العاممنسق1284170إبن عيل املتحدة75

1257146األسرتاتيجية الوطنية76
200دبلوم التعليم العاممساعد كهربايئ متديدات

010جامعيمهندس كيميايئ / عام

100دبلوم فوق الثانوي فني ميكانيك / صيانة عامة1044053االبتكار االول77
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1158773املدرسة العرصية العاملية78

020جامعيمعلم تربية دينية

010جامعياستاذ فنون تشكيلية

010دبلوم فوق الثانويفني مخترب علوم

010جامعيمدرس تقنية معلومات

110جامعيمحام1349537طارق الكيومي محامون ومستشارون قانونيون79

1359732مايزة الحرضمي للمحاماة واإلستشارات القانونية80
010جامعياختصايص قواعد بيانات

010جامعيكاتب محامي

001جامعيمحاسب عام1326887حلول االبعاد الرباعية81

010دبلوم فوق الثانويمساعد صيديل1395544صيدلية األفق82

1099511البعد الثاليث للتنمية واإلستثامر83

020جامعياختصايص ادارة اعامل

010جامعيمدير تنفيذي

002دبلوم فوق الثانويمنسق إداري

110دبلوم التعليم العاممروج تجاري مندوب مبيعات

1162717رشكه ابراج العز املتحده للتجاره واملقاوالت84
سائق شاحنة

ما دون دبلوم التعليم 

العام
200

010دبلوم فوق الثانويكاتب اداري / عام

1082242وصل لالستثامر85
001جامعيمهندس كهربايئ / عام

001دبلوم التعليم العاممروج تجاري مندوب مبيعات

1336805اسامعيل الهنايئ للمحاماة واإلستشارات القانونية86
003جامعيمحام

001دبلوم فوق الثانويمنسق

001دبلوم فوق الثانويمنسق1334186املتميز للخدمات واملقاوالت العاملية87

عامل تبطني ابار النفط والغاز2141558رشكة شليم النفطيه ش.م.ع م88
ما دون دبلوم التعليم 

العام
100

100جامعيمهندس اتصاالت4038649مؤسسة 23 يوليو للتجارة واملقاوالت89

100جامعيمربمج حاسب ايل1017778النورس الذهبي90

1188809كثبان للبرتول91

001جامعيكاتب استقبال عام

001جامعيكاتب اداري / عام

001جامعيمحاسب عام
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1311437جليز لالستثامر92

020دبلوم فوق الثانويمصمم جرافييك

110دبلوم فوق الثانويمنسق إداري

020دبلوم التعليم العامكاتب استقبال عام

110دبلوم فوق الثانوياختصايص تسويق

110دبلوم فوق الثانويمحاسب عام

100دبلوم التعليم العاممروج تجاري مندوب مبيعات3175839مشاريع العيسايئ املتحدة93

010جامعيمهندس معامري1295798املدينة لألعامل واإلستشارات الهندسية94

110جامعيمحام1304842سليامن العربي للمحاماة واألستشارات القانونية95

1167041االسطورة للمشاريع96
مندوب خدمة وصيانة 

املركبات
100دبلوم فوق الثانوي

1021190مركز املارينا للخدمات97

040دبلوم التعليم العامطباع / عام

100دبلوم التعليم العامكاتب عالقات عامة

100دبلوم التعليم العاممرشف مدخيل البيانات

100دبلوم فوق الثانويمرشف خدمة الزبائن1242766اململكة العاملية ملواد البناء98

100جامعيمحاسب عام1287869رشكة الخدمات املالية99

1164276رشكة زوايا للتنمية100

010جامعيمصمم جرافييك

010جامعياختصايص شؤون إدارية

010جامعيمحاسب عام

001دبلوم التعليم العاممروج تجاري مندوب مبيعات1280430البوابات املتقدمة لالستثامرات101

010دبلوم فوق الثانويمنسق إداري1466372الرتجامن للتجارة102

1270980مركز االمتياز اإلداري 103

010دبلوم التعليم العاممنفذ صحة وسالمة مهنية

020جامعيمدقق حسابات

010جامعيمحلل عمليات

001دبلوم فوق الثانويمدير موارد برشية

104
مكتب الدكتور بدر الهنايئ للمحاماة واإلستشارات 

القانونية
001دبلوم التعليم العاممنسق إداري1349551

020دبلوم التعليم العاممنسق1299448منارة العاملية لالعامل105

010جامعي اختصايص وسائط متعددة1383992أيون106



إعـــــــــــــــــالن
مــبــادرة دعــم االجــــور ) ٩ (

٢٥ / ٨ / ٢٠٢٢

10

010دبلوم فوق الثانويمصور فوتوغرايف /عام1337743الفن الذهبي املثايل107

1400979خط الحياة للخدمات الطبية108

001جامعيمدير تقنية املعلومات

001دبلوم فوق الثانويفني مختربات طبيه

002دبلوم التعليم العامكاتب استقبال عام

002جامعيفني مختربات طبية / عام

1087487صيدلية الجابري109
001دبلوم فوق الثانويمساعد صيديل

001دبلوم فوق الثانويمحاسب عام

1392157قبس للصحافة واإلعالم110

002جامعيمصور فوتوغرايف

100جامعيمصمم جرافييك

001جامعيمربمج حاسب ايل

001جامعيمدير اداري

010دبلوم التعليم العامكاتب استقبال عام1347023دمية الوادي للتجاره111

100دبلوم التعليم العاممندوب توصيل1338873الفرن املليك112

010دبلوم التعليم العامكاتب عالقات عامة1199151افق املرجان العاملية للتجارة113

003دبلوم التعليم العاممرشف عمليات1226267التالل السبعة للتجارة114

1245480اوسان لالستثامر115
001دبلوم فوق الثانويمحاسب عام

001دبلوم فوق الثانويكاتب تذاكر سفر

001دبلوم التعليم العامكاتب اداري / عام1411721نظم املعلومات العاملية116

3120449جاسم بن عبيد بن رسور البوسعيدي للتجاره117

100جامعيمدير عالقات عامة

010جامعيمدير تسويق

01جامعياختصايص تسويق

001جامعيمهندس اتصاالت

002جامعيمدقق نظم معلومات
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1335487د.رسحان و د. سعيد الرييس للمحاماة118

001دبلوم التعليم العامكاتب اداري / عام

001دبلوم فوق الثانويمنسق إداري

800جامعيمحام

مستشار قانوين / القانون 

العام
200جامعي

100جامعيمساعد قانوين

001دبلوم فوق الثانويفني مختربات طبية / عام1395122ماثر119

010دبلوم التعليم العاممنسق1232953مؤسسة فنون لإلعالم واإلنتاج الفني120

1385078الزمان واملكان للخدمات اإلبداعية121

001جامعياختصايص تسويق

001جامعيمصور سيناميئ

001جامعيمصمم جرافييك

002جامعيمصور فوتوغرايف

001جامعيكاتب سيناريو وحوار

002دبلوم التعليم العامكاتب تخليص جمريك1058954اعامر للتنمية واالستثامر122

100دبلوم فوق الثانويفني ميكانيك / صيانة عامة1097710رشكة سهول الداخلية الحديثة123

010جامعيمهندس مدين / ابنية1217909بانوراما لالستشارات الهندسية واالعامل124

1222226مشاريــــــــع الطـــــــــاقة الذهبيــــــــــة125

100دبلوم التعليم العام منسق إداري

100دبلوم التعليم العامكاتب مشرتيات

010دبلوم التعليم العاممصور فوتوغرايف

001جامعيمروج تجاري مندوب مبيعات1076264أعني للحلول الهندسية126

020جامعياختصايص تسويق1026299مشاريع بن عامر املعمري املتحدة127

020دبلوم فوق الثانوياختصايص تسويق1281157املركز الطبي املتقدم128

1401442قلعة مطرح للسياحة129

001دبلوم فوق الثانويمرشد سياحي

حارس
ما دون دبلوم التعليم 

العام
300

001دبلوم التعليم العامكاتب عالقات عامة5020867الخليج العامليه لالنشاءات130
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1205447الخدمة إلعادة التدوير131

010جامعيمدير التدقيق الداخيل

010جامعي اختصايص تسويق

010جامعيمهندس بيئة

6011187الغربية املتحده لالعامل132
001دبلوم التعليم العاممخلص معامالت

001جامعيمساح كميات

1140573الرموز املتقدمة133
001دبلوم التعليم العاممنسق إداري

001جامعيمدخل بيانات

010جامعيكاتب اداري / عام1085345مشاريع البندقية الوطنية134

010دبلوم التعليم العاممنظم حفالت1217201جنة آدم135

1187681ارسار الظاهر للتجارة136
100دبلوم التعليم العاممصور فوتوغرايف

020دبلوم التعليم العاممروج تجاري مندوب مبيعات


