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تعلن عن  �أن  �لعاملة  �لقوى  ل�سجل  �لعامة  �لهيئة  مع  بالتن�سيق  و  �الت�ساالت  تنظيم  ي�سر هيئة 
توفر وظائف �ساغرة ح�سب ما هو مبني �أدناه، فعلى من يجد يف نف�سه �لكفاءة و�لرغبة ل�سغل �إحدى 
يتقدم  �أن  لالإعالن  �لعامة  و�ل�شروط  وظيفة  كل  قرين  �ملحددة  لل�شروط  وم�شتوفيا  �لوظائف  هذه 
بطلبه عن طريق �لر�شالة �لن�شية بالطريقة �ملو�شحة �أدناه وذلك �عتبار� من يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2017/10/17م وحتى نهاية �لدو�م �لر�شمي من يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/11/2م ، ولن يعتد 

باأي طلب قدم قبل �أو بعد فرتة �لإعالن . 

على اأن يكون املتقدم م�شتوفيًا ال�شروط الآتية:
�أن يكون �ملتقدم عماين �جلن�شية.. 1
�أن يكون ح�سن �ل�سرية و�ل�سلوك.. 2
�أل يكون قد �شدر �شده حكم نهائي بال�شجن يف جناية �أو عقوبة يف جرمية خملة بال�شرف �أو . 3

�لأمانة ومل يرد له �عتباره من هذ� �حلكم وفقا للقو�عد و�ل�شروط �لو�ردة يف قانون �لإجر�ء�ت 
�جلز�ئية.

�أن يكون لئقا طبيا للخدمة ويجتاز �لفحو�شات �لطبية.. 4
�أن يكون م�شتوفيًا ل�شروط �لوظيفة �ملتقدم لها. . 5
على �ملتقدم �إح�شار �أ�شل �مل�شتند�ت �ملطلوبة لإثبات تو�فر �شروط �شغل �لوظيفة عند �إجر�ء . 6

�ملقابلة �ل�شخ�شية.
ل ميكن �لتقدم ل�شغل �أكرث من وظيفة و�حدة يف هذ� �لإعالن.. 7
�شيتم �إجر�ء �ختبار�ت حتريرية ومقابالت �شخ�شية للم�شتوفني لل�شروط �ملذكورة .. 8
�لن�شية . 9 �لر�شالة  طريق  عن  �ملقابالت  �أو  �لختبار�ت  �إجر�ء  مبو�عيد  �ملقبولني  �إعالم  �شيتم 

�لق�سرية.
 لن يعتد باأي طلب قدم قبل �أو بعد �ملدة �ملحددة يف فرتة �لإعالن .. 10
 يعد �لرت�شيح و�لتعيني ملغيًا �إذ� ِثبت خمالفة �أي من �ل�شروط �لو�ردة يف هذ� �لإعالن مهما . 11

كانت نتيجة �لختبار �أو �ملقابلة .

طريقة تقدمي الطلب 
   تر�سل الر�سالة الن�سية بال�سكل التايل: رقم الفر�سة#رقم �سجل القوى العاملةAJ   اإلى الرقم )80057(

بيانات �لوظيفة
�ملوؤهل �لدر��شي

�لتخ�ش�س �لرئي�شي
�لد�ئرة �لعدد �لوظيفة

رقم 
�لفر�شة

م

• خربة عملية يف جمال �لإعللالم ل 	
تقل عن 10 �شنو�ت

 

• بكالوريو�س �لإعالم 	
• بكالوريو�س �لإعالم �لرقمي 	
• بكالوريو�س �شحافة و �إعالم 	

1
�لإعالم و �إد�رة 

�لفعاليات 
مدير  1595 1

• خريج بكالوريو�س	
• �لدرجة �ملالية : �لعا�شرة 	
• تتطلب 	 �لللوظلليللفللة  مللهللام  طللبلليللعللة 

عللمللل زيللللار�ت ملليللد�نلليللة يف كافة 
حمافظات �ل�شلطنة . 

• بكالوريو�س هند�شة �لإت�شالت 	
• بكالوريو�س �لهند�شة �لكهربائية 	
• �لتلل�للشللالت 	 هند�شة  بكالوريو�س 

ومعاجلة �ل�شارة
• هند�شة �لإلكرتونيات 	

1

د�ئرة جودة 
�خلدمة 

وحدة �لتنظيم 
و�الإلتز�م 

م�ساعد 
�خت�شا�شي

1596 2

• خريج بكالوريو�س 	
• �لدرجة �ملالية : �لعا�شرة 	 • بكالوريو�س �لإقت�شاد 	

• بكالوريو�س مالية 	
1

د�ئرة �ملناف�شة 
وبحوث �ل�شوق 

م�ساعد 
�إخت�شا�شي

1597
3

• خريج بكالوريو�س	
• �لدرجة �ملالية : �لعا�شرة 	
• تتطلب 	 �لللوظلليللفللة  مللهللام  طللبلليللعللة 

عللمللل زيللللار�ت ملليللد�نلليللة يف كافة 
حمافظات �ل�شلطنة

• بكالوريو�س هند�شة �لإت�شالت 	
• بكالوريو�س �لهند�شة �لكهربائية 	
• �لتلل�للشللالت 	 هند�شة  بكالوريو�س 

ومعاجلة �ل�شارة
• هند�شة �لإلكرتونيات	

2

 مر�قبة �لرتدد�ت 
و�لتفتي�س 

وحدة �إد�رة 
�لطيف �لرتددي

م�ساعد 
�إخت�شا�شي 

1598 4

• خريج بكالوريو�س 	
• �لدرجة �ملالية : �لعا�شرة 	 • بكالوريو�س �لقت�شاد 	

1

�لتعرفة وجودة 
�خلدمة 

 وحدة  �خلدمات 
�لربيدية

م�ساعد 
�إخت�شا�شي 

1599 5

• خريج بكالوريو�س 	
• �لدرجة �ملالية : �لعا�شرة 	 • بكالوريو�س �ملحا�شبة 	

• بكالوريو�س مالية	
1

�ملالية 
و�حل�شابات 

 وحدة  �ل�شوؤون 
�ملالية و�ملو�رد 

�لب�شرية و�لإد�رة

م�ساعد 
�إخت�شا�شي 

1600 6

�خلدمة�لرقمو�شف �خلدمةم

رقم �لفر�شة #   رقم �ل�شجل 80057AJطلب �لتقدمي على �لوظيفة 1

رقم �لفر�شة #  رقم �ل�شجل 80057XJلإلغاء �لطلب2

3
لال�شتف�شار  عن  �لوظيفة �ملتقدم لها  

�لباحث عن عمل 
80057QJ رقم �ل�شجل

4
لال�شتف�شار عن �لبيانات  �خلا�شة 

باملوؤهل �لعلمي  و �لتخ�ش�س
80057E رقم �ل�شجل

مثال تو�شحي : 
�أوًل : �إن�شاء  ر�شالة ن�شية ح�شب �لطريقة �لتية:

AJ )رقم �لفر�شة    رقم �شجل �لقوى �لعاملة   )م�شافة #    

AJ     XXXXXX # 232  
      

من �لي�شار  �إلى  �ليمني        

ثانيًا : �إر�شال �لن�س �إلى �لرقم )80057(. 
تنويه :  �شتتلقي ر�شالة توؤكد ��شتالم �لطلب مبدئيًا  و �شيتم �لتاأكد لحقا عن 
مدى  ��شتيفاء �لطلب  لل�شرط �ملعلن  قبل  دخول �لمتحان �أو �إجر�ء 

�ملقابالت �ل�شخ�شية .  

مالحظات هامة : 
• �إر�شال ر�شالة  ن�شية ق�شرية و فق ما هو مبني يف 	 �لتقدمي لهذه �لوظائف يتم عن طريق 

�العالن �أعاله . 
• �آخر موعد لتقدمي �لطلبات يوم �لثالثاء  تاريخ 2 / نوفمرب  / 2017م  .	
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