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ال�ظـــائـــــف مبــــ�ؤهل املـــــاج�ستري

الوحدة
رقم 

الوظيفة
العددالوظيفة

الدرجة 

املالية
ال�شرط )4(ال�شرط )3(ال�شرط )2(ال�شرط )1(مكان العمل

15551056وزارة التعليم العايل
باحث �شوؤون مبعوثني 

)ذكر/اأنثى(
19

مكتب مدير عام 

البعثات

�سهادة املاج�ستري يف اإحدى 

تخ�س�سات )الإدارة(

ال�ظــائـــــف مبــــ�ؤهل جامعـــــــــــي

الوحدة
رقم 

الوظيفة
العددالوظيفة

الدرجة 

املالية
ال�شرط )4(ال�شرط )3(ال�شرط )2(ال�شرط )1(مكان العمل

10551195وزارة املالية
مدقق ح�شابات 

)ذكر(
دائرة الرقابة املالية110

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )حما�سبة اأو مالية(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اإجادة اللغة 

الجنليزية حتدثا 

وكتابة

10551196وزارة املالية
حملل موازنة 

)ذكر(
110

دائرة موازنة قطاع 

اخلدمات والإ�سكان 

والطاقة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )حما�سبة اأو مالية(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اإجادة اللغة 

الجنليزية حتدثا 

وكتابة

210حما�شب )ذكر(10551197وزارة املالية
دائرة احل�سابات 

العامة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )حما�سبة اأو مالية(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اإجادة اللغة 

الجنليزية حتدثا 

وكتابة

10551198وزارة املالية
مربمج حا�شب اآيل 

)ذكر(
310

دائرة تقنية 

املعلومات بالأمانة 

العامة لل�سرائب

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )برجمة اأو علوم احلا�سب 

الآيل( فقط

اإجادة اللغة 

الجنليزية حتدثا 

وكتابة

10751085وزارة الداخلية
اأخ�شائي متابعة 

)ذكر/اأنثى(
110

املديرية العامة 

لل�سوؤون املحلية

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي يف اإحدى تخ�س�سات 

)الإدارة اأو الت�سويق(

وزارة التجارة 

وال�شناعة
10951033

اأخ�شائي �شبط 

جودة )ذكر/اأنثى(
110

املديرية العامة 

للموا�سفات 

واملقايي�ص

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )هند�سة مدنية اأو هند�سة 

اأن�ساءات اأو هند�سة الت�سييد(

وزارة التجارة 

وال�شناعة
10951034

مهند�س تخطيط 

�شناعي 

)ذكر/اأنثى(

210
املديرية العامة 

لل�سناعة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )هند�سة �سناعية اأو 

هند�سة املعاجلة وال�سيانة اأو 

هند�سة العمليات التحويلية(

وزارة التجارة 

وال�شناعة
10951035

مربمج حا�شب اآيل 

)ذكر/اأنثى(
110

دائرة تقنية 

املعلومات بديوان 

عام الوزارة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي يف احدى تخ�س�سات 

)علوم احلا�سب الآيل اأو �سبكات اأو 

اأمن املعلومات اأو المن اللكرتوين 

اأو تقنية املعلومات اأو نظم 

املعلومات(

وزارة التجارة 

وال�شناعة
10951036

اأخ�شائي موارد 

ب�شرية )ذكر(
110

دائرة املوارد 

الب�سرية

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي يف اإحدى تخ�س�سات 

)الإدارة(

وزارة الزراعة 

والرثوة ال�شمكية
11151306

اأخ�شائي تنمية 

اإنتاج حيواين 

)ذكر/اأنثى(

110

املديرية العامة 

للزراعة والرثوة 

احليوانية مبحافظة 

ظفار )�ساللة(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )�سحة بيطرية اأو علم 

احليوان اأو تقنية بيطرية اأو اإنتاج 

حيواين(

وزارة الزراعة 

والرثوة ال�شمكية
11151307

اأخ�شائي حا�شب 

اآيل )ذكر/اأنثى(
110

اإدارة الزراعة 

والرثوة احليوانية 

مبحافظة الو�سطى

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي يف احدى تخ�س�سات 

)علوم احلا�سب الآيل اأو �سبكات اأو 

اأمن املعلومات اأو المن اللكرتوين 

اأو تقنية املعلومات اأو نظم 

املعلومات(

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

الو�سطى

11351079وزارة ال�شحة
حما�شب 

)ذكر/انثى(
210

دائرة اخلدمات 

ال�سحية مبحافظة 

م�سندم )خ�سب(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )حما�سبة اأو مالية(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة م�سندم 

11351080وزارة ال�شحة
باحث �شوؤون اإدارية 

)ذكر/اأنثى(
410

دائرة اخلدمات 

ال�سحية مبحافظة 

م�سندم )خ�سب(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي يف اإحدى تخ�س�سات 

)الإدارة اأو الت�سويق(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة م�سندم 

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451208

حما�شب 

)ذكر/اأنثى(
110

املديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة م�سندم

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )حما�سبة اأو مالية(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة م�سندم 

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451209

اأخ�شائي اإجتماعي 

)ذكر(
210

املديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة الظاهرة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )علم اإجتماع اأو عمل 

اإجتماعي اأو خدمة الإجتماعية اأو 

اإر�ساد اإجتماعي(

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

الظاهرة 
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الوحدة
رقم 

الوظيفة
العددالوظيفة

الدرجة 

املالية
ال�شرط )4(ال�شرط )3(ال�شرط )2(ال�شرط )1(مكان العمل

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451210

اأخ�شائي توعية 

�شحية )ذكر(
110

املديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة جنوب 

ال�سرقية

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )التغذية ال�سحية اأو اأغذية 

وغذائيات اأو تثقيف �سحي(

اأن يكون املتقدم من ابناء 

حمافظات �سمال ال�سرقية 

اأو جنوب ال�سرقية اأو 

الو�سطى اأو الداخلية

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451211

اأخ�شائي م�شادر 

تعلم )ذكر(
410

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة م�سقط

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )مكتبات ووثائق اأو مكتبات 

ومعلومات اأو وثائق وحمفوظات اأو 

تقنيات التعليم اأو تكنولوجيا التعليم(

اأن يكون املتقدم من 

ابناء حمافظة م�سقط

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451212

اأخ�شائي م�شادر 

تعلم )ذكر(
210

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة م�سقط

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )مكتبات ووثائق اأو مكتبات 

ومعلومات اأو وثائق وحمفوظات اأو 

تقنيات التعليم اأو تكنولوجيا التعليم(

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451213

اأخ�شائي م�شادر 

تعلم )ذكر(
110

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة للرتبية 

والتعليم مبحافظة 

�سمال ال�سرقية

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )مكتبات ووثائق اأو 

مكتبات ومعلومات اأو وثائق 

وحمفوظات اأو تقنيات التعليم اأو 

تكنولوجيا التعليم(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة �سمال 

ال�سرقية

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451214

اأخ�شائي م�شادر 

تعلم )ذكر(
210

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة ظفار

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )مكتبات ووثائق اأو مكتبات 

ومعلومات اأو وثائق وحمفوظات اأو 

تقنيات التعليم اأو تكنولوجيا التعليم(

اأن يكون املتقدم من 

ابناء حمافظة ظفار

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451215

اأخ�شائي م�شادر 

تعلم )ذكر(
110

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة ظفار

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )مكتبات ووثائق اأو 

مكتبات ومعلومات اأو وثائق 

وحمفوظات اأو تقنيات التعليم اأو 

تكنولوجيا التعليم(

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451216

اأخ�شائي نف�شي 

)ذكر(
310

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة الربميي

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )علم نف�ص اأو اإر�ساد نف�سي 

اأو �سحة نف�سية(

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451217

اأخ�شائي نف�شي 

)ذكر(
310

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة الداخلية

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )علم نف�ص اأو اإر�ساد نف�سي 

اأو �سحة نف�سية(

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451218

اأخ�شائي نف�شي 

)ذكر(
410

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة الظاهرة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )علم نف�ص اأو اإر�ساد نف�سي 

اأو �سحة نف�سية(

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451219

اأخ�شائي نف�شي 

)ذكر(
110

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة جنوب 

الباطنة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )علم نف�ص اأو اإر�ساد نف�سي 

اأو �سحة نف�سية(

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451220

اأخ�شائي نف�شي 

)ذكر(
710

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة �سمال 

الباطنة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )علم نف�ص اأو اإر�ساد نف�سي 

اأو �سحة نف�سية(

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451221

اأخ�شائي نف�شي 

)ذكر(
110

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة ظفار

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )علم نف�ص اأو اإر�ساد نف�سي 

اأو �سحة نف�سية(

اأن يكون املتقدم من 

ابناء حمافظة ظفار

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451222

اأخ�شائي نف�شي 

)ذكر(
110

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة ظفار

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )علم نف�ص اأو اإر�ساد نف�سي 

اأو �سحة نف�سية(

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451223

اأخ�شائي نف�شي 

)ذكر(
110

مدر�سة الرتبية 

الفكرية

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )علم نف�ص اأو اإر�ساد نف�سي 

اأو �سحة نف�سية(

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451224

اأخ�شائي نف�شي 

)ذكر(
610

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة م�سندم 

)خ�سب(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )علم نف�ص اأو اإر�ساد نف�سي 

اأو �سحة نف�سية(



اإعـــــالن �شـــــواغــــر )2015/1(

4

الوحدة
رقم 

الوظيفة
العددالوظيفة

الدرجة 

املالية
ال�شرط )4(ال�شرط )3(ال�شرط )2(ال�شرط )1(مكان العمل

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451225

اأخ�شائية نف�شية 

)اأنثى(
110

املدار�ص التابعة 

لإدارة الرتبية 

والتعليم مبحافظة 

الو�سطى

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )علم نف�ص اأو اإر�ساد نف�سي 

اأو �سحة نف�سية(

اأن تكون املتقدمة 

من ابناء حمافظة 

الو�سطى

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451226

اأخ�شائية نف�شية 

)اأنثى(
110

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة �سمال 

الباطنة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )علم نف�ص اأو اإر�ساد نف�سي 

اأو �سحة نف�سية(

اأن تكون املتقدمة من 

اأبناء حمافظة �سمال 

الباطنة

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451227

اأخ�شائية نف�شية 

)اأنثى(
210

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة للرتبية 

والتعليم مبحافظة 

م�سندم )خ�سب(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )علم نف�ص اأو اإر�ساد نف�سي 

اأو �سحة نف�سية(

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451228

اأخ�شائية نف�شية 

)اأنثى(
110

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة ظفار

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )علم نف�ص اأو اإر�ساد نف�سي 

اأو �سحة نف�سية(

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451230

ع�شو اإح�شاء 

تربوي )ذكر(
110

املديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة �سمال 

ال�سرقية )اإبراء(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )اإح�ساء اأو ريا�سيات(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة �سمال 

ال�سرقية

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451240

معد برامج تعليمية 

)ذكر(
110

اإدارة الرتبية 

والتعليم مبحافظة 

الو�سطى

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص الرئي�سي 

)�سحافة واإعالم اأو عالقات عامة واإعالم 

اأو اأت�سال دويل اأو درا�سات الت�سال اأو 

العالم الرقمي اأو اإذاعة وتلفزيون اأو 

عالقات دولية اأو علوم �سيا�سية(

اأن يكون املتقدم من 

ابناء حمافظات �سمال 

ال�سرقية اأو جنوب 

ال�سرقية اأو الو�سطى 

اأو الداخلية

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451292

مهند�س 

كهروميكانيكا 

)ذكر(

110
دائرة ال�سيانة 

)ديوان عام الوزارة(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )هند�سة ميكانيكية اأو 

هند�سة اللكرتوميكانيكية اأو 

هند�سة امليكاترونك�ص(

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451296

باحث �شوؤون ادارية 

)ذكر(
110

اإدارة الرتبية 

والتعليم مبحافظة 

الو�سطى

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي يف اإحدى تخ�س�سات 

)الإدارة اأو الت�سويق(

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

الو�سطى

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451297

باحثة �شوؤون 

ادارية )اأنثى(
110

اإدارة الرتبية 

والتعليم مبحافظة 

الو�سطى

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي يف اإحدى تخ�س�سات 

)الإدارة اأو الت�سويق(

اأن تكون املتقدمة 

من اأبناء حمافظة 

الو�سطى

وزارة الرتبية 

والتعليم
210مربمج )ذكر(11451298

دائرة نظم املعلومات 

)ديوان عام الوزارة(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )برجمة حا�سب ايل( فقط

وزارة الرتبية 

والتعليم
210مربجمة )اأنثى(11451299

دائرة نظم املعلومات 

)ديوان عام الوزارة(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )برجمة حا�سب ايل( فقط

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451300

اأخ�شائي توثيق 

)ذكر(
110

دائرة العالم 

الرتبوي )ديوان عام 

الوزارة(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )مكتبات ووثائق اأو 

مكتبات ومعلومات اأو وثائق 

وحمفوظات اأو تقنيات التعليم اأو 

تكنولوجيا التعليم(

وزارة الرتبية 

والتعليم
110حما�شب )ذكر(11451386

املديرية العامة 

للرتبية واتلعليم 

مبحافظة �سمال 

الباطنة )�سحار(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )حما�سبة اأو مالية(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة �سمال 

الباطنة 

وزارة التنمية 

االجتماعية
11551094

باحث اإجتماعي 

)ذكر(
110

دائرة التنمية 

الجتماعية بجعالن 

بني بوعلي

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )علم اإجتماع اأو عمل 

اإجتماعي اأو خدمة الإجتماعية اأو 

اإر�ساد اإجتماعي(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية جعالن 

بني بو علي

وزارة التنمية 

االجتماعية
11551099

م�شمم جرافيك 

)ذكر/اأنثى(
110

دائرة العالم 

والعالقات العامة 

بديوان عام الوزارة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )ت�سميم جرافيكي اأو 

ت�سميم رقمي اأو الو�سائط املتعددة(

وزارة التنمية 

االجتماعية
11551100

اأخ�شائي اإعالم 

)ذكر(
110

دائرة العالم 

والعالقات العامة 

بديوان عام الوزارة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )عالقات عامة واإعالم اأو 

�سحافة واإعالم اأو اأت�سال دويل اأو 

الإعالم الرقمي(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج العالم الرقمي 

املرتبطة بالوظيفة

لدية القدرة 

على التعامل مع 

مواقع التوا�سل 

الجتماعي

وزارة التنمية 

االجتماعية
11551110

مهند�س مدين 

)ذكر(
110

دائرة امل�ساريع 

بديوان عام الوزارة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )هند�سة مدنية اأو هند�سة 

اإن�ساءات اأو هند�سة الت�سييد(
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وزارة التنمية 

االجتماعية
11551388

باحث اإجتماعي 

)ذكر(
110

دائرة التنمية 

الجتماعية بال�سيب

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص الرئي�سي 

)علم اإجتماع اأو عمل اإجتماعي اأو خدمة 

الإجتماعية اأو اإر�ساد اإجتماعي(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

وزارة الرتاث 

والثقافة
11651041

اأخ�شائي اإعالم 

)ذكر(
110

دائرة العالقات 

العامة والإعالم

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )�سحافة واإعالم اأو عالقات 

عامة واإعالم اأو اأت�سال دويل اأو 

درا�سات الت�سال اأو العالم الرقمي 

اأو اإذاعة وتلفزيون(

وزارة الرتاث 

والثقافة
11651042

باحث �شوؤون 

قانونية )ذكر(
110

الدائرة القانونية 

بديوان عام الوزارة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )قانون اأو حقوق(

اإجادة اللغة 

الجنليزية حتدثا 

وكتابة

وزارة الرتاث 

والثقافة
11651043

اأخ�شائي اأمن 

�شبكات )ذكر(
دائرة نظم املعلومات110

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )هند�سة �سبكات اأو 

�سبكات اأو اأمن املعلومات اأو المن 

اللكرتوين( 

الهيئة العامة 

للطريان املدين
11751083

باحث �شوؤون 

قانونية )ذكر(
ديوان عام الهيئة210

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )قانون اأو حقوق(

الهيئة العامة 

للطريان املدين
11751084

اأخ�شائي تدريب 

)ذكر(
ديوان عام الهيئة210

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة(

110مدقق مايل )ذكر(11951001وزارة االإ�شكان

دائرة التدقيق 

الداخلي بديوان عام 

الوزارة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )حما�سبة اأو مالية(

11951002وزارة االإ�شكان
باحث �شوؤون اإدارية 

)ذكر(
110

دائرة املوارد 

الب�سرية بديوان عام 

الوزارة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي يف اإحدى تخ�س�سات 

)الإدارة اأو الت�سويق(

11951003وزارة االإ�شكان
باحث قانوين 

)ذكر(
110

املديرية العامة 

لالإ�سكان ملحافظة 

الداخلية

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )قانون اأو حقوق(

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

الداخلية 

11951004وزارة االإ�شكان
باحث قانوين 

)ذكر(
110

الدائرة القانونية 

بديوان عام الوزارة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )قانون اأو حقوق(

11951005وزارة االإ�شكان
اأخ�شائي اإح�شاء 

)ذكر/اأنثى(
110

دائرة التخطيط 

والإح�ساء بديوان 

عام الوزارة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )اإح�ساء(

11951006وزارة االإ�شكان
باحث �شوؤون اأرا�شي 

)ذكر/اأنثى(
110

املديرية العامة 

لالإ�سكان ملحافظة 

جنوب الباطنة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي يف اإحدى تخ�س�سات 

)الإدارة اأو الت�سويق(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة جنوب 

الباطنة 

11951007وزارة االإ�شكان
باحث اإجتماعي 

)ذكر(
110

املديرية العامة 

لالإ�سكان ملحافظة 

الداخلية

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )علم اإجتماع اأو عمل 

اإجتماعي اأو خدمة الإجتماعية اأو 

اإر�ساد اإجتماعي(

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

الداخلية 

11951021وزارة االإ�شكان
باحث قانوين 

)ذكر(
110

املديرية العامة 

لالإ�سكان ملحافظة 

جنوب الباطنة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )قانون اأو حقوق(

اأن يكون املتقدم من 

ابناء حمافظة جنوب 

الباطنة

110حما�شب )ذكر(11951032وزارة االإ�شكان

دائرة التدقيق 

الداخلي بديوان عام 

الوزارة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )حما�سبة اأو مالية(

11951384وزارة االإ�شكان
مهند�س تخطيط 

)ذكر(
دائرة ال�سكان بالدقم110

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )هند�سة تخطيط مدن اأو 

هند�سة معمارية(

ان يقبل العمل 

باملوقع املحدد 

للوظيفة

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

12151126
مهند�س كهرباء 

)ذكر(
110

دائرة امل�ساريع 

بديوان عام الوزارة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )كهرباء اأو قوى كهربائية( 

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

12151127
اأخ�شائي بحوث 

ودرا�شات )ذكر(
210

املديرية العامة 

للتخطيط والدرا�سات 

بديوان عام الوزارة 

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )علم اإجتماع اأو عمل 

اإجتماعي اأو خدمة الإجتماعية اأو 

اإر�ساد اإجتماعي(

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

12151128
باحث �شوؤون 

قانونية )ذكر(
110

الدائرة القانونية 

بديوان عام الوزارة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )قانون اأو حقوق(

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

12151129
باحث �شوؤون 

قانونية )ذكر(
110

املديرية العامة 

للبلديات القليمية 

وموارد املياه 

مبحافظة الو�سطى

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )قانون اأو حقوق(

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

الو�سطى اأو الداخلية
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املالية
ال�شرط )4(ال�شرط )3(ال�شرط )2(ال�شرط )1(مكان العمل

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

12151130
باحث �شوؤون 

قانونية )ذكر(
110

املديرية العامة 

للبلديات القليمية 

وموارد املياه 

مبحافظة الربميي

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )قانون اأو حقوق(

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

الربميي

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

12151131

اأخ�شائي حتاليل 

اأغذية 

)ذكر/اأنثى(

210
مركز خمتربات 

الغذية واملياه 

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )التغذية ال�سحية اأو 

اأغذية وغذائيات اأو تثقيف �سحي 

اأو كيمياء(

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

12151132
اأخ�شائي حتاليل 

اأغذية )ذكر(
110

مركز خمتربات 

الغذية واملياه 

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )التغذية ال�سحية اأو اأغذية 

وغذائيات اأو تثقيف �سحي اأو كيمياء(

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

12151136
اأخ�شائي تخطيط 

ومتابعة )ذكر(
110

دائرة التخطيط 

والتطوير بديوان 

عام الوزارة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي يف اإحدى تخ�س�سات 

)الإدارة اأو الت�سويق(

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

بلدية منح 110مفت�س �شحي )ذكر(12151142

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )علوم زراعية او تغذية 

وغذائيات او علم احليوان او 

البيطرة او علوم ال�سماك او علوم 

الرتبة او علم املحا�سيل او علوم 

�سحية او خمتربات العلوم  كيمياء  

اأحياء اأو املختربات ال�سحية(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية منح

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

بلدية امل�سنعة  110مفت�س �شحي )ذكر(12151176

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )علوم زراعية او تغذية 

وغذائيات او علم احليوان او 

البيطرة او علوم ال�سماك او علوم 

الرتبة او علم املحا�سيل او علوم 

�سحية او خمتربات العلوم  كيمياء  

اأحياء اأو املختربات ال�سحية(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية امل�سنعة

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

110مفت�س �شحي )ذكر(12151190
دائرة الرقابة 

الغذائية

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )علوم زراعية او تغذية 

وغذائيات او علم احليوان او 

البيطرة او علوم ال�سماك او علوم 

الرتبة او علم املحا�سيل او علوم 

�سحية او خمتربات العلوم  كيمياء  

اأحياء اأو املختربات ال�سحية(

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

بلدية حم�سة110مفت�س �شحي )ذكر(12151191

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )علوم زراعية او تغذية 

وغذائيات او علم احليوان او 

البيطرة او علوم ال�سماك او علوم 

الرتبة او علم املحا�سيل او علوم 

�سحية او خمتربات العلوم  كيمياء  

اأحياء اأو املختربات ال�سحية(

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

الربميي

12351113بلدية ظفار
مهند�س تراخي�س 

بناء )ذكر/اأنثى(
ال�سوؤون الهند�سية110

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )هند�سة معمارية اأو ر�سم 

معماري اأو ر�سم هند�سي اأو ت�سميم 

مكاين(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة ظفار

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351114

مهند�س م�شاحة 

)ذكر(
ولية �ساللة110

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )هند�سة م�ساحة اأو 

التخطيط الإقليمي واحل�سري(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة ظفار

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351115

مهند�س اإن�شاءات 

)ذكر(
ولية �ساللة110

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )هند�سة مدنية اأو هند�سة 

اإن�ساءات اأو هند�سة الت�سييد(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة ظفار

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351116

مهند�س م�شح كميات 

)ذكر(
ولية �ساللة110

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )م�سح كميات(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة ظفار

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
ولية �ساللة110حما�شب )ذكر(12351320

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )حما�سبة اأو مالية(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة ظفار

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351321

مدقق ح�شابات 

)ذكر(
ولية �ساللة110

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )حما�سبة اأو مالية(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة ظفار

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
ولية �ساللة110مربمج )ذكر(12351322

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )برجمة حا�سب ايل( فقط

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة ظفار

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351341

مهند�س معماري 

)ذكر/اأنثى(
ولية �ساللة110

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص الرئي�سي 

)هند�سة معمارية اأو ر�سم معماري اأو 

ر�سم هند�سي اأو ت�سميم مكاين(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة ظفار
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الوحدة
رقم 

الوظيفة
العددالوظيفة

الدرجة 

املالية
ال�شرط )4(ال�شرط )3(ال�شرط )2(ال�شرط )1(مكان العمل

وزارة ال�شوؤون 

الريا�شية
15051062

مدقق ح�شابات 

)ذكر(
110

دائرة ال�سوؤون 

الريا�سية مبحافظة 

م�سندم )خ�سب(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )حما�سبة اأو مالية(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة م�سندم 

وزارة ال�شوؤون 

الريا�شية
15051063

مهند�س مدين 

)ذكر/اأنثى(
110

دائرة ال�سوؤون 

الريا�سية مبحافظة 

الربميي

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )هند�سة مدنية اأو هند�سة 

اإن�ساءات  اأو هند�سة الت�سييد اأو 

هند�سة معمارية اأو ر�سم هند�سي اأو 

الت�سميم املكاين(

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

الربميي 

وزارة ال�شوؤون 

الريا�شية
15051064

اأخ�شائي ن�شاط 

ريا�شي )ذكر(
110

دائرة ال�سوؤون 

الريا�سية مبحافظة 

الظاهرة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )تربية ريا�سية اأو تربية 

بدنية(

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

الظاهرة 

وزارة ال�شوؤون 

الريا�شية
15051065

باحث �شوؤون 

قانونية )ذكر(
ديوان عام الوزارة110

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )قانون اأو حقوق(

15551051وزارة التعليم العايل
اأخ�شائي تن�شيق 

ومتابعة )ذكر(
110

دائرة التن�سيق 

واملتابعة مبكتب 

الوزيرة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )لغة اإجنليزية اأو ترجمة 

اللغة الجنليزية(

15551052وزارة التعليم العايل
اأخ�شائي اإح�شاء 

)ذكر(
110

دائرة التن�سيق 

واملتابعة مبكتب 

الوزيرة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )اإح�ساء اأو ريا�سيات(

اإجادة اللغة 

الجنليزية حتدثا 

وكتابة

15551053وزارة التعليم العايل
اأخ�شائي تن�شيق 

ومتابعة )ذكر(
110

دائرة التن�سيق 

واملتابعة مبكتب 

الوزيرة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي يف اإحدى تخ�س�سات 

)الإدارة(

اإجادة اللغة 

الجنليزية حتدثا 

وكتابة

15551054وزارة التعليم العايل
باحث �شوؤون 

موظفني )ذكر(
110

دائرة �سوؤون 

املوظفني بديوان عام 

الوزارة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي يف اإحدى تخ�س�سات 

)الإدارة(

اإجادة اللغة 

الجنليزية حتدثا 

وكتابة

15551055وزارة التعليم العايل
باحث �شوؤون اإدارية 

)ذكر/اأنثى(
110

مكتب رئي�ص مكتب 

الوزيرة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )لغة اإجنليزية اأو ترجمة 

اللغة الجنليزية(

2حما�شب )ذكر(16751203وزارة ال�شياحة

ب�شفة موؤقتة 

مقيمة 

بالدرجة 

املالية 

العا�شرة

دائرة ال�سوؤون املالية 

باملديرية العامة 

لل�سوؤون الدارية 

واملالية

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )حما�سبة اأو مالية(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اإجادة اللغة 

الجنليزية حتدثا 

وكتابة

16751204وزارة ال�شياحة
حما�شب )ذكر/

اأنثى(
1

ب�شفة موؤقتة 

مقيمة 

بالدرجة 

املالية 

العا�شرة

دائرة ال�سوؤون املالية 

باملديرية العامة 

لل�سوؤون الدارية 

واملالية

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )حما�سبة اأو مالية(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اإجادة اللغة 

الجنليزية حتدثا 

وكتابة

16751205وزارة ال�شياحة
اأخ�شائي اإح�شاء 

)ذكر/اأنثى(
ديوان عام الوزارة110

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )اإح�ساء(

17651194وزارة القوى العاملة
مربمج حا�شب اآيل 

)ذكر/اأنثى(
410

دائرة اأنظمة 

تطبيقات النرتنت 

بديوان عام الوزارة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي يف احدى تخ�س�سات 

)علوم احلا�سب الآيل اأو �سبكات اأو 

اأمن املعلومات اأو المن اللكرتوين 

اأو تقنية املعلومات اأو نظم 

املعلومات(

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
18351391

حما�شب 

)ذكر/اأنثى(
110

دائرة ال�سوؤون املالية 

)قطاع العمليات 

الدارية واملالية(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )حما�سبة اأو مالية(

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
18351393

اأخ�شائي متابعة 

)ذكر(
110

دائرة املوارد 

الب�سرية )قطاع 

العمليات الدارية 

واملالية(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي يف اإحدى تخ�س�سات 

)الإدارة او الت�سويق(

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
18351399

اأخ�شائي و�شائط 

ودعم فني )ذكر(
310

دائرة النظمة 

الهند�سية وال�سيانة 

)قطاع الهند�سة(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي يف احدى تخ�س�سات 

)علوم احلا�سب الآيل اأو �سبكات اأو 

اأمن املعلومات اأو المن اللكرتوين 

اأو تقنية املعلومات اأو نظم 

املعلومات(
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الوحدة
رقم 

الوظيفة
العددالوظيفة

الدرجة 

املالية
ال�شرط )4(ال�شرط )3(ال�شرط )2(ال�شرط )1(مكان العمل

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
18351400

اأخ�شائي و�شائط 

ودعم فني )ذكر(
210

دائرة النظمة 

الهند�سية وال�سيانة 

)قطاع الهند�سة(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي يف احدى تخ�س�سات )علوم 

احلا�سب الآيل اأو �سبكات اأو اأمن 

املعلومات اأو المن اللكرتوين اأو 

تقنية املعلومات اأو نظم املعلومات(

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
18351401

مهند�س ت�شغيل 

ا�شتوديوهات 

)ذكر(

210

دائرة النظمة 

الهند�سية وال�سيانة 

)قطاع الهند�سة(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )هند�سة الكرتونيات اأو 

ات�سالت(

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
18351402

مهند�س مراقبة 

رئي�شية وبث )ذكر(
210

دائرة النظمة 

الهند�سية وال�سيانة 

)قطاع الهند�سة(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )هند�سة الكرتونيات اأو 

ات�سالت(

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
18351403

مهند�س مراقبة 

و�شيانة)ذكر(
210

دائرة النظمة 

الهند�سية وال�سيانة 

)قطاع الهند�سة(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )هند�سة الكرتونيات اأو 

ات�سالت(

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
18351404

مهند�س ات�شاالت 

وتبادل )ذكر(
110

دائرة النظمة 

الهند�سية وال�سيانة 

)قطاع الهند�سة(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )هند�سة الكرتونيات اأو 

ات�سالت(

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
18351405

مهند�س ات�شاالت 

ار�شية )ذكر(
110

دائرة النظمة 

الهند�سية وال�سيانة 

)قطاع الهند�سة(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )هند�سة الكرتونيات اأو 

ات�سالت(

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
18351406

مهند�س دعم نظم 

االخبار)ذكر(
110

دائرة النظمة 

الهند�سية وال�سيانة 

)قطاع الهند�سة(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )هند�سة الكرتونيات اأو 

ات�سالت(

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
18351408

مهند�س �شيانة 

هند�شية)ذكر(
110

دائرة النظمة 

الهند�سية وال�سيانة 

)قطاع الهند�سة(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )هند�سة الكرتونيات اأو 

ات�سالت(

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
18351409

مهند�س نقل 

خارجي مرئي 

)ذكر(

110
النقل اخلارجي 

)قطاع الهند�سة(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )هند�سة الكرتونيات اأو 

ات�سالت(

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
18351410

مهند�س نقل 

خارجي �شمعي 

)ذكر(

210
النقل اخلارجي 

)قطاع الهند�سية(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )هند�سة الكرتونيات اأو 

ات�سالت(

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
18351411

مهند�س نقل 

خارجي )ذكر(
210

النقل اخلارجي 

)قطاع الهند�سة(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )هند�سة الكرتونيات اأو 

ات�سالت(

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
18351413

مهند�س ار�شال 

مرئي )ذكر(
110

دائرة الر�سال )قطاع 

الهند�سة(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )هند�سة الكرتونيات اأو 

ات�سالت(

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
18351416

مهند�س تكييف 

وتربيد )ذكر(
110

مكتب الهيئة 

مبحافظة 

ظفار)�ساللة(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )تكييف وتربيد(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة ظفار

املركز الوطنى 

للمعلومات 

واالح�شاء

22751112
اإح�شائي

 )ذكر/اأنثى(
110

املركز الوطني 

لالح�ساء واملعلومات

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )الإح�ساء اأو القت�ساد اأو 

املحا�سبة اأو املالية(

الهيئة العامة 

للتعدين
23051000

حما�شب 

)ذكر/اأنثى(
ديوان عام الهيئة110

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )حما�سبة اأو مالية(

الـوظــــائـــــف مبوؤهـــل دبلـــوم )فــوق الثانــوي - عالـــي - متقــــدم(

الوحدة
رقم 

الوظيفة
العددالوظيفة

الدرجة 

املالية
ال�شرط )4(ال�شرط )3(ال�شرط )2(ال�شرط )1(مكان العمل

وزارة ال�شوؤون 

القانونية
10451389

فني حا�شب اآيل 

)ذكر(
112

دائرة تقنية 

املعلومات

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو متقدم يف 

اإحدى تخ�س�سات )علوم احلا�سب الآيل اأو 

�سبكات اأو تقنية املعلومات اأو نظم املعلومات(

وزارة ال�شوؤون 

القانونية
دائرة ال�سوؤون املالية112مندوب مايل )ذكر(10451390

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )حما�سبة اأو مالية(

10551199وزارة املالية
كاتب �شوؤون مالية 

)ذكر(
دائرة ال�سوؤون املالية212

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )حما�سبة اأو مالية(

اإجادة اإ�ستخدام برامج 

امليكرو�سوفت اأوفي�ص

اإجادة اللغة الجنليزية 

حتدثا وكتابة

10551200وزارة املالية
كاتب تن�شيق 

ومتابعة )ذكر(
112

دائرة اإعتمادات 

املوازنة المنائية

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل 

اأو متقدم يف اإحدى تخ�س�سات 

)الإدارة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اإجادة اللغة 

الجنليزية حتدثا 

وكتابة

وزارة التجارة 

وال�شناعة
10951037

كاتب �شوؤون اإدارية 

)ذكر(
112

مكتب اأمن الوزارة 

)ديوان عام الوزارة(

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو متقدم يف 

اإحدى تخ�س�سات )الإدارة اأو الت�سويق(
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الوحدة
رقم 

الوظيفة
العددالوظيفة

الدرجة 

املالية
ال�شرط )4(ال�شرط )3(ال�شرط )2(ال�شرط )1(مكان العمل

وزارة التجارة 

وال�شناعة
10951038

كاتب تدقيق 

ح�شابات 

)ذكر/اأنثى(

112

دائرة التدقيق 

الداخلي بديوان عام 

الوزارة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )حما�سبة اأو مالية(

11351082وزارة ال�شحة
كاتب عالقات عامة  

)ذكر(
م�ست�سفى خ�سب212

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو متقدم 

تخ�س�ص )عالقات عامة واإعالم اأو 

�سحافة واإعالم اأو اأت�سال دويل اأو 

�سحافة وتلفزيون اأو درا�سات الت�سال(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة م�سندم 

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451231

فني خمترب علوم 

)ذكر(
1412

املدار�ص التابعة 

لإدارة الرتبية 

والتعليم مبحافظة 

الو�سطى

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )خمتربات املدار�ص 

اأو خمتربات العلوم اأو كيمياء اأو 

اأحياء اأو فيزياء(

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451232

فني خمترب علوم 

)ذكر(
112

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة الربميي

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )خمتربات املدار�ص 

اأو خمتربات العلوم اأو كيمياء اأو 

اأحياء اأو فيزياء(

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

الربميي

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451233

فني خمترب علوم 

)ذكر(
612

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة الداخلية

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )خمتربات املدار�ص 

اأو خمتربات العلوم اأو كيمياء اأو 

اأحياء اأو فيزياء(

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451234

فني خمترب علوم 

)ذكر(
312

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة جنوب 

الباطنة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )خمتربات املدار�ص 

اأو خمتربات العلوم اأو كيمياء اأو 

اأحياء اأو فيزياء(

اأن يكون املتقدم من 

ابناء حمافظة جنوب 

الباطنة

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451235

فني خمترب علوم 

)ذكر(
112

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة جنوب 

الباطنة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )خمتربات املدار�ص 

اأو خمتربات العلوم اأو كيمياء اأو 

اأحياء اأو فيزياء(

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451236

فني خمترب علوم 

)ذكر(
712

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة �سمال 

ال�سرقية

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )خمتربات املدار�ص 

اأو خمتربات العلوم اأو كيمياء اأو 

اأحياء اأو فيزياء(

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451237

فني خمترب علوم 

)ذكر(
412

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة ظفار

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )خمتربات املدار�ص 

اأو خمتربات العلوم اأو كيمياء اأو 

اأحياء اأو فيزياء(

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451238

فني خمترب علوم 

)ذكر(
412

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة م�سقط

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )خمتربات املدار�ص 

اأو خمتربات العلوم اأو كيمياء اأو 

اأحياء اأو فيزياء(

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451239

فني خمترب علوم 

)ذكر(
312

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة م�سندم 

)خ�سب(

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )خمتربات املدار�ص 

اأو خمتربات العلوم اأو كيمياء اأو 

اأحياء اأو فيزياء(

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451241

من�شق �شوؤون 

مدر�شية 

)ذكر/اأنثى(

ولية هيماء112

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية هيماء

وزارة الرتبية 

والتعليم
112من�شق )ذكر/اأنثى(11451289

دائرة الوثائق 

بديوان عام الوزارة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451290

مدخل بيانات 

حا�شب اآيل )ذكر(
112

اإدارة الرتبية 

والتعليم مبحافظة 

الو�سطى

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )علوم 

احلا�سب الآيل اأو �سبكات اأو تقنية 

املعلومات اأو نظم املعلومات اأو 

الكرتونيات اأو اإت�سالت(

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

الو�سطى

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451291

فنية حا�شب ايل 

)اأنثى(
112

نيابة اجلبل الخ�سر 

التابعة لولية نزوى

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل 

اأو متقدم يف اإحدى تخ�س�سات 

)علوم احلا�سب الآيل اأو �سبكات 

اأو تقنية املعلومات اأو نظم 

املعلومات(

ان تكون  املتقدمة 

من ابناء نيابة اجلبل 

الخ�سر  التابعة  

لولية نزوى
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الوحدة
رقم 

الوظيفة
العددالوظيفة

الدرجة 

املالية
ال�شرط )4(ال�شرط )3(ال�شرط )2(ال�شرط )1(مكان العمل

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451293

من�شق �شوؤون 

مدر�شية )ذكر(
112

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة م�سقط

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة م�سقط

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451294

من�شقة �شوؤون 

مدر�شية )اأنثى(
112

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة جنوب 

ال�سرقية

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

اأن تكون  املتقدمة من 

اأبناء حمافظة جنوب 

ال�سرقية

وزارة الرتبية 

والتعليم
112من�شق)ذكر(11451295

املديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة الداخلية

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

الداخلية

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451301

فني ميكانيكا 

)ذكر(
112

دائرة النقليات 

بديوان عام الوزارة  

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )ميكانيكا اأو 

ميكاترونك�ص(

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451305

فني حا�شب اآيل 

)ذكر/اأنثى(
112

اإدارة الرتبية 

والتعليم مبحافظة 

الو�سطى

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )علوم 

احلا�سب الآيل اأو �سبكات اأو تقنية 

املعلومات اأو نظم املعلومات(

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

الو�سطى

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451384

فنية خمترب علوم 

)اأنثى(
112

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة الو�سطى

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )خمتربات املدار�ص 

اأو خمتربات العلوم اأو كيمياء اأو 

اأحياء اأو فيزياء(

اأن تكون املتقدمة 

من ابناء حمافظة 

الو�سطى

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451385

مدخل بيانات 

حا�شب اآيل )ذكر(
212

املديرية العامة 

للرتبية واتلعليم 

مبحافظة �سمال 

الباطنة )�سحار(

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )علوم 

احلا�سب الآيل اأو �سبكات اأو تقنية 

املعلومات اأو نظم املعلومات اأو 

الكرتونيات اأو اإت�سالت(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة �سمال 

الباطنة 

وزارة التنمية 

االجتماعية
11551095

جامع بيانات 

اإجتماعية )ذكر(
112

دائرة التنمية 

الجتماعية بجعالن 

بني بوعلي

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية جعالن 

بني بو علي

وزارة التنمية 

االجتماعية
11551096

جامع بيانات 

اإجتماعية )ذكر(
112

دائرة التنمية 

الجتماعية بينقل

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية ينقل

وزارة التنمية 

االجتماعية
11551097

كاتب �شوؤون مالية 

)ذكر(
412

دائرة التدقيق 

الداخلي بديوان عام 

الوزارة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )حما�سبة اأو مالية(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

وزارة التنمية 

االجتماعية
11551109

جامع بيانات 

اإجتماعية )ذكر(
112

دائرة التنمية 

الجتماعية باإزكي

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية اإزكي

وزارة التنمية 

االجتماعية
11551206

كاتب �شوؤون اإدارية 

)ذكر(
112

دائرة خدمات 

املراجعني بديوان 

عام الوزارة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

وزارة التنمية 

االجتماعية
11551207

مدخل بيانات 

حا�شب اآيل )ذكر(
112

دائرة التن�سيق 

واملتابعة بديوان عام 

الوزارة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

وزارة التنمية 

االجتماعية
112من�شق )ذكر(11551387

املديرية العامة للتنمية 

الجتماعية مبحافظتى 

جنوب ال�سرقية و�سمال 

ال�سرقية )مكتب املدير العام(

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم 

من ابناء حمافظة 

جنوب ال�سرقية

وزارة الرتاث 

والثقافة
11651045

فني اأجهزة 

كهربائية 

واإلكرتونية )ذكر(

112
دائرة املتاحف 

)متحف الطفل(

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )كهرباء اأو قوى 

كهربائية(

وزارة الرتاث 

والثقافة
11651046

مدخل بيانات 

)ذكر/اأنثى(
دائرة الوثائق112

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )علوم 

احلا�سب الآيل اأو �سبكات اأو تقنية 

املعلومات اأو نظم املعلومات اأو 

الكرتونيات اأو اإت�سالت(

وزارة النقل 

واالت�شاالت
11851074

فنية م�شح كميات 

)اأنثى(
212

دائرة املوازنة 

الإمنائية بديوان عام 

الوزارة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )م�سح كميات(

وزارة النقل 

واالت�شاالت
11851075

فني م�شح كميات 

)ذكر(
112

دائرة املوازنة 

الإمنائية بديوان عام 

الوزارة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )م�سح كميات(
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الوحدة
رقم 

الوظيفة
العددالوظيفة

الدرجة 

املالية
ال�شرط )4(ال�شرط )3(ال�شرط )2(ال�شرط )1(مكان العمل

وزارة النقل 

واالت�شاالت
112من�شق )ذكر(11851076

دائرة املوارد 

الب�سرية بديوان عام 

الوزارة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

وزارة النقل 

واالت�شاالت
112من�شقة )اأنثى( 11851077

دائرة التطوير 

الإداري واجلودة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

11951008وزارة االإ�شكان
موظف ا�شتقبال 

)ذكر(
112

دائرة الإ�سكان 

ب�سمائل

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء وليات �سمائل 

اأو اإزكي اأو بدبد

11951009وزارة االإ�شكان
فني حا�شب اآيل 

)ذكر(
112

املديرية العامة 

لالإ�سكان ملحافظة 

الظاهرة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )علوم 

احلا�سب الآيل اأو �سبكات اأو تقنية 

املعلومات اأو نظم املعلومات(

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

الظاهرة 

11951010وزارة االإ�شكان
مدخل بيانات 

)ذكر(
112

دائرة املوازنة 

الإمنائية بديوان عام 

الوزارة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

112فني كهرباء )ذكر(11951011وزارة االإ�شكان

دائرة ال�سوؤون 

الإدارية بديوان عام 

الوزارة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )كهرباء اأو قوى 

كهربائية(

112فني ر�شم )ذكر(11951012وزارة االإ�شكان
دائرة الإ�سكان 

بامل�سيبي

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )هند�سة معمارية اأو 

ر�سم معماري اأو الر�سم الهند�سي(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية امل�سيبي

112فني �شيانة )ذكر(11951013وزارة االإ�شكان

املديرية العامة 

لالإ�سكان ملحافظة 

�سمال الباطنة 

)�سحار(

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )هند�سة مدنية 

اأو هند�سة اأن�ساءات اأو هند�سة 

الت�سييد(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة �سمال 

الباطنة 

112فني ر�شم )ذكر(11951014وزارة االإ�شكان
دائرة الإ�سكان 

بجعالن

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )هند�سة معمارية اأو 

ر�سم معماري اأو الر�سم الهند�سي(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء وليتي جعالن 

بني بو علي اأو 

جعالن بني بو ح�سن

11951015وزارة االإ�شكان
مدخل بيانات 

)ذكر(
112

دائرة املوارد 

الب�سرية بديوان عام 

الوزارة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

112من�شق )ذكر(11951016وزارة االإ�شكان

دائرة متابعة التنفيذ 

باملديرية العامة 

للم�ساريع  بديوان 

عام الوزارة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

112فني ر�شم )ذكر(11951017وزارة االإ�شكان
دائرة الإ�سكان 

بالر�ستاق

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )هند�سة معمارية اأو 

ر�سم معماري اأو الر�سم الهند�سي(

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء وليتي 

الر�ستاق اأوالعوابي

11951018وزارة االإ�شكان
مدخل بيانات 

)ذكر(
112

املديرية العامة 

لالإ�سكان ملحافظة 

الظاهرة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

الظاهرة 

112اأمني خمزن )ذكر(11951019وزارة االإ�شكان

دائرة ال�سوؤون 

الإدارية بديوان عام 

الوزارة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

11951020وزارة االإ�شكان
موثق ت�شرفات 

قانونية )ذكر(
112

دائرة الإ�سكان 

بالر�ستاق

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء وليتي 

الر�ستاق اأوالعوابي

11951022وزارة االإ�شكان
كاتب �شوؤون اإدارية 

)ذكر(
112

دائرة ال�سوؤون 

الإدارية بديوان عام 

الوزارة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

12151133
فني خمترب 

)ذكر/اأنثى(
112

مركز خمتربات 

الغذية واملياه 

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو متقدم 

تخ�س�ص )التغذية ال�سحية اأو اأغذية 

وغذائيات اأو تثقيف �سحي اأو كيمياء(

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

112فني خمترب )ذكر(12151134
مركز خمتربات 

الغذية واملياه 

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو متقدم 

تخ�س�ص )التغذية ال�سحية اأو اأغذية 

وغذائيات اأو تثقيف �سحي اأو كيمياء(

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

12151135
مدخل بيانات 

)ذكر(
112

دائرة النقليات 

بديوان عام الوزارة  

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )علوم 

احلا�سب الآيل اأو �سبكات اأو تقنية 

املعلومات اأو نظم املعلومات اأو 

الكرتونيات اأو اإت�سالت(
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املالية
ال�شرط )4(ال�شرط )3(ال�شرط )2(ال�شرط )1(مكان العمل

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

112من�شقة )اأنثى( 12151137

دائرة الرتاخي�ص 

املائية بديوان عام 

الوزارة 

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

12151138
فني وثائق

 )ذكر/اأنثى(
112

املديرية العامة 

للبلديات القليمية 

وموارد املياه 

مبحافظة الداخلية

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )اإدارة وثائق او 

وثائق وحمفوظات او مكتبات 

ومعلومات او درا�سات املعلومات(

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

الداخلية

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

بلدية منح 112فني حـقل )ذكر(12151140

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو متقدم 

تخ�س�ص )تقنية املياه اأو حفر اآبار 

اأو موارد املياه اأو تقنيات العمليات 

الت�سغيلية اأو هند�سة كيميائية اأو 

التقنيات الكيميائية والبرتوكيماوية 

اأو الكرتونيات واإت�سالت اأو علوم 

�سحية اأو ميكانيكا اأو ميكاترونك�ص(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية منح

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

بلدية نزوى 112فني مباين )ذكر(12151141

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )هند�سة مدنية اأو 

هند�سة اأن�ساءات اأو هند�سة الت�سييد 

اأو هند�سة م�ساحة اأو هند�سة 

معمارية اأو ر�سم معماري اأو الر�سم 

الهند�سي اأو الت�سميم املكاين(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية نزوى

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

12151171
فني حا�شب ايل 

)ذكر/اأنثى(
بلدية ال�سويق 112

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )علوم 

احلا�سب الآيل اأو �سبكات اأو تقنية 

املعلومات اأو نظم املعلومات(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية ال�سويق

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

بلدية بخاء 112فني مباين )ذكر(12151181

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )هند�سة مدنية اأو 

هند�سة اأن�ساءات اأو هند�سة الت�سييد 

اأو هند�سة م�ساحة اأو هند�سة 

معمارية اأو ر�سم معماري اأو الر�سم 

الهند�سي اأو الت�سميم املكاين(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية بخاء

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

112اأمني خمزن )ذكر(12151188

دائرة ال�سوؤون 

الدارية بديوان عام 

الوزارة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

112فني �شحي )ذكر(12151189
دائرة الرقابة 

الغذائية

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )خمتربات العلوم 

اأو كيمياء  اأو اأحياء اأو تقنية حيوية 

اأو �سحة عامة اأوعلوم �سحية(

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

بلدية ال�سنينة112فني �شحي )ذكر(12151192

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )خمتربات العلوم 

اأو كيمياء  اأو اأحياء اأو تقنية حيوية 

اأو �سحة عامة اأوعلوم �سحية(

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

الربميي

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351117

مدخل بيانات 

)ذكر(
ولية �ساللة112

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )علوم 

احلا�سب الآيل اأو �سبكات اأو تقنية 

املعلومات اأو نظم املعلومات اأو 

الكرتونيات اأو اإت�سالت(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة ظفار

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351118

فني حا�شب اآيل 

)ذكر(
ولية �ساللة112

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )علوم 

احلا�سب الآيل اأو �سبكات اأو تقنية 

املعلومات اأو نظم املعلومات(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة ظفار

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
ولية ثمريت112اأمني خمزن )ذكر(12351120

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )حما�سبة اأو مالية(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية ثمريت

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
ولية �ساللة212اأمني خزينة )ذكر(12351121

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )حما�سبة اأو مالية(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة ظفار

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351323

مدخل بيانات 

)ذكر(
ولية �ساللة112

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )علوم 

احلا�سب الآيل اأو �سبكات اأو تقنية 

املعلومات اأو نظم املعلومات اأو 

الكرتونيات اأو اإت�سالت(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة ظفار

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351324

كاتب �شوؤون مالية 

)ذكر(
ولية �ساللة212

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم  تخ�س�ص )حما�سبة اأو مالية(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة ظفار

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
212فني كهرباء )ذكر(12351336

�سيانة من�ساآت املياه 

ب�ساللة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو متقدم 

تخ�س�ص )كهرباء اأو قوى كهربائية(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية �ساللة
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مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
112فني كهرباء )ذكر(12351337

�سيانة من�ساآت املياه 

بثمريت

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو متقدم 

تخ�س�ص )كهرباء اأو قوى كهربائية(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية ثمريت

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
112فني كهرباء )ذكر(12351338

�سيانة من�ساآت املياه 

مبرباط

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو متقدم 

تخ�س�ص )كهرباء اأو قوى كهربائية(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية مرباط

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
112فني كهرباء )ذكر(12351339

�سيانة من�ساآت املياه 

بطاقة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو متقدم 

تخ�س�ص )كهرباء اأو قوى كهربائية(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية طاقة

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351342

فني اإن�شاءات 

)ذكر(
112

دائرة املياه بنيابة 

�سهب اأ�سعيب التابعة 

لولية رخيوت

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )هند�سة مدنية اأو 

هند�سة اإن�ساءات اأو هند�سة الت�سييد(

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية رخيوت

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351343

فني اإن�شاءات 

)ذكر(
دائرة املياه باملزيونة112

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )هند�سة مدنية اأو 

هند�سة اإن�ساءات اأو هند�سة الت�سييد(

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية املزيونة

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351344

فني اإن�شاءات 

)ذكر(
دائرة املياه ب�سدح112

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )هند�سة مدنية اأو 

هند�سة اإن�ساءات اأو هند�سة الت�سييد(

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية �سدح

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351345

كاتب �شوؤون مالية 

)ذكر/اأنثى(
ولية �ساللة212

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم  تخ�س�ص )حما�سبة اأو مالية(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة ظفار

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351346

كاتب مناق�شات 

)ذكر(
ولية �ساللة112

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم  تخ�س�ص )حما�سبة اأو مالية(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة ظفار

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351347

فني م�شح كميات 

)ذكر(
ولية �ساللة112

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم  تخ�س�ص )م�سح كميات(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة ظفار

وزارة ال�شوؤون 

الريا�شية
ديوان عام الوزارة112فني كهرباء )ذكر(15051066

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو متقدم 

تخ�س�ص )كهرباء اأو قوى كهربائية(

وزارة ال�شوؤون 

الريا�شية
ديوان عام الوزارة112اأمني خزينة )ذكر(15051067

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )حما�سبة اأو مالية(

وزارة ال�شوؤون 

الريا�شية
15051068

فني اأجهزة 

اإلكرتونية )ذكر(
112

املديرية العامة لل�سوؤون 

الريا�سية مبحافظة 

ظفار )�ساللة(

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم تخ�س�ص )الكرتونيات اأو 

اإت�سالت (

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة ظفار

وزارة ال�شوؤون 

الريا�شية
15051069

مدخل بيانات 

حا�شب اآيل )ذكر(
ديوان عام الوزارة112

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو متقدم يف 

اإحدى تخ�س�سات )علوم احلا�سب الآيل 

اأو �سبكات اأو تقنية املعلومات اأو نظم 

املعلومات اأو الكرتونيات اأو اإت�سالت(

وزارة ال�شوؤون 

الريا�شية
15051070

فني وثائق 

)ذكر/انثى(
112

دائرة ال�سوؤون 

الريا�سية مبحافظة 

الربميي

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو متقدم يف 

اإحدى تخ�س�سات )الإدارة ( اأو )اإدارة 

وثائق اأو وثائق وحمفوظات اأو مكتبات 

ومعلومات اأو درا�سات املعلومات(

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

الربميي

16751058وزارة ال�شياحة
كاتب �شوؤون مالية 

)ذكر/اأنثى(
1

ب�شفة موؤقتة 

مقيمة 

بالدرجة 

املالية الثانية 

ع�شرة

اإدارة ال�سياحة 

مبحافظة �سمال 

ال�سرقية )اإبراء(

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم  تخ�س�ص )حما�سبة اأو مالية(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اإجادة اللغة 

الجنليزية حتدثا 

وكتابة

اأن يكون 

املتقدم من 

ابناء حمافظة 

�سمال 

ال�سرقية

112م�شرف اأمن )ذكر(16751059وزارة ال�شياحة
مكتب اأمن الوزارة 

)ديوان عام الوزارة(

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو متقدم 

يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة(

اإجادة اإ�ستخدام برامج 

امليكرو�سوفت اأوفي�ص

اإجادة اللغة الجنليزية 

حتدثا وكتابة

ديوان عام الوزارة112من�شقة )اأنثى( 17651319وزارة القوى العاملة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )الإدارة 

اأو الت�سويق(

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
18351397

را�شد وملتقط 

اأخبار )ذكر(
312

مكتب املدير التنفيذي 

لقطاع الخبار

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو متقدم 

تخ�س�ص)�سحافة واإعالم اأو عالقات عامة 

واإعالم اأو اأت�سال دويل اأو درا�سات الت�سال 

اأو العالم الرقمي اأو اإذاعة وتلفزيون اأو 

عالقات دولية اأو علوم �سيا�سية(

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
112فني مونتاج )ذكر(18351398

دائرة الت�سغيل 

الخباري )قطاع 

الخبار(

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو متقدم 

تخ�س�ص)�سحافة واإعالم اأو عالقات عامة 

واإعالم اأو اأت�سال دويل اأو درا�سات الت�سال 

اأو العالم الرقمي اأو اإذاعة وتلفزيون اأو 

عالقات دولية اأو علوم �سيا�سية(

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
18351407

فني دعم نظم 

)ذكر(
212

دائرة النظمة 

الهند�سية وال�سيانة 

)قطاع الهند�سة(

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو متقدم يف 

اإحدى تخ�س�سات )علوم احلا�سب الآيل 

اأو �سبكات اأو تقنية املعلومات اأو نظم 

املعلومات اأو الكرتونيات اأو اإت�سالت(

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
18351412

فني نقل خارجي 

�شمعي )ذكر(
212

النقل اخلارجي 

)قطاع الهند�سة(

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم  تخ�س�ص )مو�سيقى(
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الوظائف مبوؤهل الدبلوم املهني بعد موؤهل دبلوم التعليم العام )الثانوية العامة( اأو ما يعادلها

الوحدة
رقم 

الوظيفة
العددالوظيفة

الدرجة 

املالية
ال�شرط )4(ال�شرط )3(ال�شرط )2(ال�شرط )1(مكان العمل

وزارة الزراعة 

والرثوة ال�شمكية
11151308

مراقب �شبط جودة 

اأ�شماك )ذكر(
112

�سوق اجلملة املركزي 

لالأ�سماك

دبلوم مهني بعد موؤهل دبلوم 

التعليم العام )الثانوية العامة( اأو ما 

يعادلها تخ�س�ص )�سبط جودة( فقط

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظات 

م�سقط اأو جنوب 

الباطنة اأو �سمال 

الباطنة

وزارة الزراعة 

والرثوة ال�شمكية
11151309

فني �شحة كائنات 

م�شتزرعة )ذكر/

اأنثى(

112
مركز ال�ستزراع 

ال�سمكي بالب�ستان

دبلوم مهني بعد موؤهل دبلوم التعليم 

العام )الثانوية العامة( اأو ما يعادلها 

تخ�س�ص )ا�ستزراع �سمكي اأو اأحياء(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اإجادة اللغة 

الجنليزية حتدثا 

وكتابة

وزارة الزراعة 

والرثوة ال�شمكية
11151310

فني اإكثار اأحياء 

مائية )ذكر/اأنثى(
112

مركز ال�ستزراع 

ال�سمكي بالب�ستان

دبلوم مهني بعد موؤهل دبلوم التعليم 

العام )الثانوية العامة( اأو ما يعادلها 

تخ�س�ص )ا�ستزراع �سمكي اأو اأحياء(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اإجادة اللغة 

الجنليزية حتدثا 

وكتابة

16751061وزارة ال�شياحة
فني ميكانيكا 

)ذكر(
ديوان عام الوزارة112

دبلوم مهني بعد موؤهل دبلوم التعليم 

العام )الثانوية العامة( اأو ما يعادلها 

تخ�س�ص )ميكانيكا �سيارات( فقط

الوظائـــــف مبـــــوؤهل دبلــــــوم التعليــــــــم العــــــــــــام )الثانــوية العامـــة(

الوحدة
رقم 

الوظيفة
العددالوظيفة

الدرجة 

املالية
ال�شرط )4(ال�شرط )3(ال�شرط )2(ال�شرط )1(مكان العمل

115طباع )ذكر(10551201وزارة املالية
املديرية العامة 

للتخطيط املايل

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

�سيتم اإختيار عدد )5( 

الوائل ومن يت�ساوى 

معهم يف الختبار 

التحريري لدخول 

اإختبار الطباعة على 

احلا�سب الآيل

باللغة الجنليزية

وزارة التجارة 

وال�شناعة
10951039

مفت�س حمالت 

جتارية )ذكر(
215

املديرية العامة 

للتجارة

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج 

امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

وزارة الزراعة 

والرثوة ال�شمكية
11151311

فني بيطري 

)ذكر(
115

العيادة البيطرية 

بالعامرات

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج 

امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء ولية 

العامرات

وزارة الزراعة 

والرثوة ال�شمكية
11151315

فني بيطري 

)ذكر(
115

العيادة البيطرية 

بالروي�ص ولية 

جعالن بني بوعلي

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم 

من ابناء ولية 

جعالن بني 

بوعلي

وزارة الرتاث 

والثقافة
11651047

من�شق )ذكر/

اأنثى(
دائرة الوثائق115

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

وزارة الرتاث 

والثقافة
11651048

فني ترميم 

خمطوطات 

ووثائق )ذكر/

اأنثى(

315
الدائرة الفنية 

بديوان عام الوزارة

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

وزارة النقل 

واالت�شاالت
115اأمني �شجل )ذكر(11851078

دائرة ال�سوؤون 

الدارية بديوان عام 

الوزارة

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
ولية ثمريت115اأمني �شجل )ذكر(12351119

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء ولية 

ثمريت

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351122

فني ميكانيكا 

)ذكر(
ولية �ساللة415

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية �ساللة

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
ولية �ساللة115طباعة )اأنثى(12351123

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

�سيتم اإختيار 

عدد )5( الوائل 

ومن يت�ساوى 

معهم يف الختبار 

التحريري لدخول 

اإختبار الطباعة 

على احلا�سب 

الآيل

اأن تكون املتقدمة 

من اأبناء ولية 

�ساللة
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الوحدة
رقم 

الوظيفة
العددالوظيفة

الدرجة 

املالية
ال�شرط )4(ال�شرط )3(ال�شرط )2(ال�شرط )1(مكان العمل

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
مركز ك�سرة قتبيت115طباع )ذكر/اأنثى(12351124

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

�سيتم اإختيار عدد )5( 

الوائل ومن يت�ساوى 

معهم يف الختبار 

التحريري لدخول 

اإختبار الطباعة على 

احلا�سب الآيل

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء مركز 

ك�سرة قتبيت 

التابعة لولية 

مق�سن

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
215فني �شباك )ذكر(12351327

دائرة املياه بولية 

طاقة

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية طاقة

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
215فني �شباك )ذكر(12351328

دائرة املياه بولية 

مرباط

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية مرباط

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
215فني �شباك )ذكر(12351329

دائرة املياه بنيابة 

�سهب اأ�سعيب التابعة 

لولية رخيوت

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء نيابة �سهب 

اأ�سعيب

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
215فني �شباك )ذكر(12351330

دائرة املياه بولية 

املزيونة

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية املزيونة

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
215فني �شباك )ذكر(12351331

دائرة املياه بولية 

�سدح

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية �سدح

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
215فني �شباك )ذكر(12351332

دائرة املياه بولية 

ثمريت

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية ثمريت

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
115فني �شباك )ذكر(12351333

�سيانة من�ساآت املياه 

ب�ساللة

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية �ساللة

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351334

فني متديدات 

)ذكر(
115

دائرة املياه بولية 

طاقة

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية طاقة

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351335

فني متديدات 

)ذكر(
115

دائرة املياه بولية 

مرباط

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية مرباط

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351348

كاتب �شوؤون 

موظفني )ذكر(
ولية �ساللة215

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام برامج 

امليكرو�سوفت اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية �ساللة

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
ولية �ساللة115فني وثائق )ذكر(12351350

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام برامج 

امليكرو�سوفت اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية �ساللة

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
ولية �ساللة515من�شق )ذكر(12351351

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام برامج 

امليكرو�سوفت اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية �ساللة

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
ولية �ساللة215طباع )ذكر/اأنثى(12351352

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

�سيتم اإختيار عدد )5( 

الوائل ومن يت�ساوى 

معهم يف الختبار 

التحريري لدخول 

اإختبار الطباعة على 

احلا�سب الآيل

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء ولية 

�ساللة

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
ولية �ساللة115اأمني خزينة )ذكر(12351353

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية �ساللة

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351356

كاتب �شوؤون اإدارية 

)ذكر(
115

مركز 

حربوت)عيبوت 1(

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء مركز حربوت 

عيبوت 1

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
ولية �سدح115من�شق )ذكر(12351357

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية �سدح

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
ولية رخيوت115من�شق )ذكر(12351358

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية رخيوت

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
ولية املزيونة115من�شق )ذكر(12351359

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية املزيونة

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
ولية ثمريت115من�شق )ذكر(12351360

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية ثمريت
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الوحدة
رقم 

الوظيفة
العددالوظيفة

الدرجة 

املالية
ال�شرط )4(ال�شرط )3(ال�شرط )2(ال�شرط )1(مكان العمل

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351361

مدخل بيانات 

)ذكر(
115

ولية �سليم وجزر 

احلالنيات

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية �سليم 

وجزر احلالنيات

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351362

مدخل بيانات 

)ذكر(
نيابة جزر احلالنيات115

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء نيابة جزر 

احلالنيات 

1من�شقة )اأنثى( 16751057وزارة ال�شياحة

ب�شفة موؤقتة 

مقيمة 

بالدرجة املالية 

اخلام�شة ع�شرة

دائرة ال�سوؤون املالية 

باملديرية العامة 

لل�سوؤون الدارية 

واملالية

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

الملام باللغة 

الجنليزية

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
18351394

اأمني �شجل 

)ذكر/اأنثى(
115

دائرة ال�سوؤون 

الدارية )قطاع 

العمليات الدارية 

واملالية(

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
18351395

اأمني خمازن 

)ذكر/اأنثى(
115

دائرة ال�سوؤون 

الدارية )قطاع 

العمليات الدارية 

واملالية

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
18351414

كاتب �شوؤون اإدارية 

)ذكر(
115

مكتب املدير التنفيذي 

لقطاع الهند�سة

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
18351415

كاتب اإ�شتقبال 

)ذكر(
215

دائرة اخلدمات الفنية 

بقطاع الهند�سة

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يقبل العمل 

بنظام املناوبات 

والعياد واملنا�سبات 

الر�سمية

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
115من�شق )ذكر/اأنثى(18351417

مكتب الهيئة 

مبحافظة 

ظفار)�ساللة(

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة ظفار

الـوظــــــائـف احلرفيــــــــة واخلدمـــــــات املعــــــاونة

الوحدة
رقم 

الوظيفة
العددالوظيفة

الدرجة 

املالية
ال�شرط )4(ال�شرط )3(ال�شرط )2(ال�شرط )1(مكان العمل

10551202وزارة املالية
معاون خدمة 

)ذكر(
118

املديرية العامة 

لل�سوؤون الإدارية 

واملالية

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

م�سقط 

10751086وزارة الداخلية
معاون خدمة 

)ذكر(
118

مكتب حمافظ م�سندم 

)خ�سب(
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية خ�سب 

10751087وزارة الداخلية
معاون خدمة 

)ذكر(
118

مكتب حمافظ جنوب 

الباطنة
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية الر�ستاق 

10751088وزارة الداخلية
معاون خدمة 

)ذكر(
218

مكتب حمافظ 

الظاهرة
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية عربي 

10751089وزارة الداخلية
معاون خدمة 

)ذكر(
218

مكتب حمافظ 

الداخلية
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية نزوى 

10751090وزارة الداخلية
معاون خدمة 

)ذكر(
118

مكتب حمافظ �سمال 

ال�سرقية )اإبراء(
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية اإبراء 

10751091وزارة الداخلية
معاون خدمة 

)ذكر(
118

مكتب حمافظ جنوب 

ال�سرقية
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية �سور 

10751092وزارة الداخلية
معاون خدمة 

)ذكر(
218

مكتب حمافظ 

الو�سطى
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية هيماء 

اجادة القراءة والكتابةديوان عام الوزارة218مرا�شل )ذكر(10751093وزارة الداخلية
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء حمافظة م�سقط 

وزارة التجارة 

وال�شناعة
10951040

�شائق خفيف 

)ذكر(
317

املديرية العامة 

لل�سوؤون الإدارية 

واملالية

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 50( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء 

حمافظة م�سقط 

وزارة الزراعة 

والرثوة ال�شمكية
اجادة القراءة والكتابةمكتب الوزير118مرا�شل )ذكر(11151312

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من ابناء حمافظة 

م�سقط

وزارة الزراعة 

والرثوة ال�شمكية
118مرا�شل )ذكر(11151313

املديرية العامة 

ل�سوؤون املالية 

وامل�ساريع

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من ابناء حمافظة 

م�سقط

وزارة الزراعة 

والرثوة ال�شمكية
11151314

عامل بيطري 

)ذكر(
117

العيادة البيطرية 

بالعامرات
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من ابناء ولية 

العامرات
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الوحدة
رقم 

الوظيفة
العددالوظيفة

الدرجة 

املالية
ال�شرط )4(ال�شرط )3(ال�شرط )2(ال�شرط )1(مكان العمل

وزارة الزراعة 

والرثوة ال�شمكية
11151316

�شائق خفيف 

)ذكر(
117

العيادة البيطرية 

بالروي�ص ولية 

جعالن بني بوعلي

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 50( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء ولية 

جعالن بني بو 

علي

وزارة الزراعة 

والرثوة ال�شمكية
11151317

عامل بيطري 

)ذكر(
117

العيادة البيطرية 

بالروي�ص ولية 

جعالن بني بوعلي

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية جعالن 

بني بو علي

وزارة الزراعة 

والرثوة ال�شمكية
118مرا�شل )ذكر(11151318

العيادة البيطرية 

بالروي�ص ولية 

جعالن بني بوعلي

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية جعالن 

بني بو علي

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةقرية بر�سا�ص 118حار�س )ذكر(11451229

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )20 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء قرية بر�سا�ص 

مبحافظة ظفار

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451242

معاون خدمة 

)ذكر(
118

اإدارة الرتبية 

والتعليم مبحافظة 

الو�سطى

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية هيماء

وزارة الرتبية 

والتعليم
117�شائق ثقيل )ذكر(11451243

دائرة النقليات 

واخلدمات بديوان 

عام الوزارة

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 50( �سنة

رخ�سة �سياقة ثقيلة 

�سارية املفعول

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

م�سقط

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451244

�شائق خفيف 

)ذكر(
317

املدار�ص التابعة 

للمديرية العامة للرتبية 

والتعليم مبحافظة 

م�سندم )خ�سب(

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 50( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء وليتي 

بخاء اأو خ�سب

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية خ�سب218حار�س )ذكر(11451245

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية خ�سب

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية دباء218حار�س )ذكر(11451246

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية دباء

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451247

معاون خدمة 

)ذكر(
118

املديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة الداخلية

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية نزوى

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية �سور218حار�س )ذكر(11451248

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

ان يكون املتقدم من 

ابناء ولية �سور

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية هيماء218حار�س )ذكر(11451250

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية هيماء

وزارة الرتبية 

والتعليم
218حار�س )ذكر(11451251

الكحل التابعة لولية 

اجلازر
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

ان يكون املتقدم من 

ابناء ولية اجلازر

وزارة الرتبية 

والتعليم
118حار�س )ذكر(11451252

حج  التابعة لولية 

حموت
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

ان يكون املتقدم من 

ابناء ولية حموت

وزارة الرتبية 

والتعليم
118حار�س )ذكر(11451253

الغربة ال�سمالية 

التابعة لولية اجلازر
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

ان يكون املتقدم من ابناء 

قرية الغربة ال�سمالية 

التابعه لولية اجلازر

وزارة الرتبية 

والتعليم
418حار�س )ذكر(11451254

مكتب ال�سراف 

الرتبوي بقريات
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

ان يكون املتقدم من 

ابناء ولية قريات

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية اإزكي118حار�س )ذكر(11451255

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية اإزكي

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية احلمراء118حار�س )ذكر(11451256

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية احلمراء

وزارة الرتبية 

والتعليم
118حار�س )ذكر(11451257

فنجاء التابعة لولية 

بدبد
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

ان يكون املتقدم من 

ابناء قرية فنجاء 

التابعة لولية بدبد

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية بدبد218حار�س )ذكر(11451258

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية بدبد

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية منح218حار�س )ذكر(11451259

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية منح

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية بهالء218حار�س )ذكر(11451260

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية بهالء

وزارة الرتبية 

والتعليم
318حار�س )ذكر(11451261

نيابة اجلبل الخ�سر 

التابعة لولية نزوى
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

ان يكون املتقدم من 

ابناء نيابة اجلبل 

الخ�سر التابعة 

لولية نزوى

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية �سمائل218حار�س )ذكر(11451262

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية �سمائل
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الوحدة
رقم 

الوظيفة
العددالوظيفة

الدرجة 

املالية
ال�شرط )4(ال�شرط )3(ال�شرط )2(ال�شرط )1(مكان العمل

وزارة الرتبية 

والتعليم
418حار�س )ذكر(11451263

الوادي العلى 

التابعة لولية بهالء
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

ان يكون املتقدم من ابناء 

قرية الوادي العلى 

التابعة  لولية بهالء

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية �سدح118حار�س )ذكر(11451264

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية �سدح

وزارة الرتبية 

والتعليم
118حار�س )ذكر(11451265

ولية 

�ساللة)ا�سبيدوت(
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ا�سبيدوت 

التابعة لولية 

�ساللة

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية �ساللة518حار�س )ذكر(11451266

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية �ساللة

وزارة الرتبية 

والتعليم
118حار�س )ذكر(11451267

ولية �ساللة 

)ا�سطاح(
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء منطقة 

ا�سطاح التابعة 

لولية �ساللة

وزارة الرتبية 

والتعليم
118حار�س )ذكر(11451268

ولية �ساللة 

)ا�سنهيب(
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء منطقة ا�سنهيب 

التابعة لولية �ساللة

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية �ساللة )نا�سب(118حار�س )ذكر(11451269

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء منطقة نا�سب 

التابعة لولية �ساللة

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية ثمريت )تدهو(118حار�س )ذكر(11451270

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء منطقة 

تدهو التابعة لولية 

ثمريت

وزارة الرتبية 

والتعليم
118حار�س )ذكر(11451271

ولية ثمريت 

)احل�سمان(
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء منطقة 

احل�سمان التابعة 

لولية ثمريت

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية �سدح )حا�سك(118حار�س )ذكر(11451272

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء نيابة حا�سك 

التابعة لولية �سدح

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية طاقة118حار�س )ذكر(11451273

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية طاقة

وزارة الرتبية 

والتعليم
118حار�س )ذكر(11451274

ولية طاقة 

)�سيحيت(
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء منطقة 

�سيحيت التابعة 

لولية طاقة

وزارة الرتبية 

والتعليم
118حار�س )ذكر(11451275

ولية ثمريت 

)ال�س�سر(
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء منطقة ال�س�سر 

التابعة لولية ثمريت

وزارة الرتبية 

والتعليم
118حار�س )ذكر(11451276

ولية املزيونة 

)حورات(
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء منطقة حورات 

التابعة لولية 

املزيونة

وزارة الرتبية 

والتعليم
118حار�س )ذكر(11451277

ولية جعالن بني 

بوعلي )ال�سويح(
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء قرية ال�سويح 

التابعة لولية 

جعالن بني بو علي

وزارة الرتبية 

والتعليم
118حار�س )ذكر(11451278

ولية �سور )وادي 

بني جابر(
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء قرى وادي 

بني جابر التابع 

لولية �سور

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية وادي املعاول118حار�س )ذكر(11451279

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية وادي 

املعاول

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية امل�سنعة218حار�س )ذكر(11451280

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية امل�سنعة

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية الر�ستاق718حار�س )ذكر(11451281

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء ولية 

الر�ستاق 

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية بركاء718حار�س )ذكر(11451282

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية بركاء 
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وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية نخل218حار�س )ذكر(11451283

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية نخل 

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية العوابي118حار�س )ذكر(11451284

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية العوابي 

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية خ�سب )كمزار(217�شائق لن�س )ذكر(11451285

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء قرية كمزار 

التابعة لولية 

خ�سب 

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية بخاء117�شائق لن�س )ذكر(11451286

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية بخاء 

وزارة الرتبية 

والتعليم
اجادة القراءة والكتابةولية �سحار318حار�س )ذكر(11451287

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية �سحار 

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451303

معاون خدمة 

)ذكر(
118

املديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة �سمال 

الباطنة )�سحار(

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 40( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية �سحار

وزارة التنمية 

االجتماعية
118موزع بريد )ذكر(11551101

دائرة الوثائق 

بديوان عام الوزارة
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من ابناء حمافظة 

م�سقط

وزارة التنمية 

االجتماعية
11551102

�شائق خفيف 

)ذكر(
117

دائرة التنمية 

الجتماعية ب�سنا�ص
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون 

املتقدم من 

اأبناء ولية 

�سنا�ص

وزارة التنمية 

االجتماعية
11551103

�شائق خفيف 

)ذكر(
117

دائرة التنمية 

الجتماعية بطاقة
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون 

املتقدم من 

اأبناء ولية 

طاقة

وزارة التنمية 

االجتماعية
اجادة القراءة والكتابةمركز رعاية الطفولة118عاملة فنية )اأنثى(11551104

اأن تكون �سن املتقدمة 

بني )18 ــ 45( �سنة

اأن تكون املتقدمة 

من ابناء حمافظة 

م�سقط

وزارة التنمية 

االجتماعية
11551105

�شائق خفيف 

)ذكر(
اجادة القراءة والكتابةمركز رعاية الطفولة217

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن تكون 

املتقدمة من 

ابناء حمافظة 

م�سقط

وزارة التنمية 

االجتماعية
318مرا�شل )ذكر(11551106

دائرة ال�سوؤون 

الدارية بديوان عام 

الوزارة

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من ابناء حمافظة 

م�سقط

وزارة التنمية 

االجتماعية
118حار�س )ذكر(11551108

دائرة التنمية 

الجتماعية باإزكي
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية اإزكي

وزارة التنمية 

االجتماعية
118حار�س )ذكر(11551111

مركز الوفاء لتاأهيل 

الطفال املعافني 

بالر�ستاق

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من ابناء ولية 

الر�ستاق

وزارة الرتاث 

والثقافة
118مرا�شل )ذكر(11651049

دائرة التخطيط 

وامل�سروعات
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 40( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من ابناء حمافظة 

م�سقط

وزارة الرتاث 

والثقافة
اجادة القراءة والكتابةدائرة الوثائق118مرا�شل )ذكر(11651050

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 40( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من ابناء حمافظة 

م�سقط

11951023وزارة االإ�شكان
عامل م�شاحة 

)ذكر(
اجادة القراءة والكتابةدائرة الإ�سكان بدباء117

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 40( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية دباء

11951024وزارة االإ�شكان
�شائق خفيف 

)ذكر(
117

دائرة الإ�سكان 

بالر�ستاق
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون 

املتقدم من 

اأبناء ولية 

الر�ستاق

11951025وزارة االإ�شكان
�شائق خفيف 

)ذكر(
217

املديرية العامة 

لالإ�سكان ملحافظة 

�سمال الباطنة 

)�سحار(

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون 

املتقدم من 

اأبناء ولية 

�سحار

11951026وزارة االإ�شكان
�شائق خفيف 

)ذكر(
117

املديرية العامة 

لالإ�سكان ملحافظة 

�سمال ال�سرقية 

)اإبراء(

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 45( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون 

املتقدم من 

اأبناء ولية 

اإبراء
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11951027وزارة االإ�شكان
عامل م�شاحة 

)ذكر(
117

املديرية العامة 

لالإ�سكان ملحافظة 

�سمال الباطنة 

)�سحار(

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 40( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية �سحار

11951028وزارة االإ�شكان
عامل م�شاحة 

)ذكر(
117

دائرة امل�ساحة 

بديوان عام الوزارة
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 40( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

م�سقط 

11951029وزارة االإ�شكان
عامل م�شاحة 

)ذكر(
117

املديرية العامة 

لالإ�سكان ملحافظة 

�سمال ال�سرقية 

)اإبراء(

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 40( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية اإبراء

118مرا�شل )ذكر(11951031وزارة االإ�شكان

دائرة بيانات 

الأرا�سي بديوان عام 

الوزارة

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 40( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

م�سقط 

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد املياه
118مرا�شل )ذكر(12151139

دائرة ال�سدود 

بديوان عام الوزارة 
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

م�سقط

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد املياه
12151143

�شائق خفيف 

)ذكر(
اجادة القراءة والكتابةبلدية نزوى  117

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 50( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء ولية 

نزوى

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد املياه
بلدية بدبد      118عامل نظافة )ذكر( 12151144

اأن يكون �سن املتقدم بني 

)18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية بدبد

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد املياه
بلدية بهالء      118عامل نظافة )ذكر( 12151145

اأن يكون �سن املتقدم بني 

)18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية بهالء

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

بلدية ازكي      118عامل نظافة )ذكر( 12151146
اأن يكون �سن املتقدم بني 

)18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية اإزكي

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

بلدية �سمائل      118عامل نظافة )ذكر( 12151147
اأن يكون �سن املتقدم بني 

)18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية �سمائل

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

بلدية ادم      118عامل نظافة )ذكر( 12151149
اأن يكون �سن املتقدم بني 

)18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية اأدم

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

بلدية نزوى     118عامل نظافة )ذكر( 12151150
اأن يكون �سن املتقدم بني

 )18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية نزوى

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

بلدية عربي       218عامل نظافة )ذكر( 12151151
اأن يكون �سن املتقدم بني 

)18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية عربي

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

اجادة القراءة والكتابةبلدية الربميي       118حار�س )ذكر(12151152
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية الربميي

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

بلدية الربميي       117مزارع )ذكر(12151153
اأن يكون �سن املتقدم بني 

)18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية الربميي

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

بلدية الربميي       118عامل نظافة )ذكر( 12151154
اأن يكون �سن املتقدم بني

 )18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية الربميي

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

12151155
�شائق خفيف 

)ذكر(
اجادة القراءة والكتابةبلدية بدية        317

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 50( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء ولية 

بدية

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

12151156
�شائق خفيف 

)ذكر(
اجادة القراءة والكتابةبلدية ابراء        117

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 50( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء ولية 

اإبراء

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

اجادة القراءة والكتابةبلدية امل�سيبي       118حار�س )ذكر(12151157
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء ولية 

امل�سيبي

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

12151158
�شائق خفيف 

)ذكر(
اجادة القراءة والكتابةبلدية دماء والطائيني         117

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 50( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون 

املتقدم 

من اأبناء 

ولية دماء 

والطائيني
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الوحدة
رقم 

الوظيفة
العددالوظيفة

الدرجة 

املالية
ال�شرط )4(ال�شرط )3(ال�شرط )2(ال�شرط )1(مكان العمل

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

بلدية الكامل والوايف       118عامل نظافة )ذكر( 12151159
اأن يكون �سن املتقدم بني )18 ــ 

50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية الكامل 

والوايف

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

218عامل نظافة )ذكر( 12151160
بلدية جعالن بني 

بوح�سن       

اأن يكون �سن املتقدم بني )18 ــ 

50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية جعالن 

بني بو ح�سن

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

بلدية �سور      218عامل نظافة )ذكر( 12151161
اأن يكون �سن املتقدم بني )18 ــ 

50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية �سور

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

118عامل نظافة )ذكر( 12151162

قرية ال�سبيكة التابعة 

لوادي بني جابر 

بولية �سور     

اأن يكون �سن املتقدم بني )18 ــ 

50( �سنة

اأن يكون املتقدم من ابناء 

قرية ال�سبيكة التابعة لوادي 

بني جابر بولية �سور

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

118عامل نظافة )ذكر( 12151163

قرية حول التابعة 

لوادي بني جابر 

بولية �سور     

اأن يكون �سن املتقدم بني )18 ــ 

50( �سنة

اأن يكون املتقدم من ابناء 

قرية حول التابعة لوادي 

بني جابر بولية �سور

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

118عامل نظافة )ذكر( 12151164

قرية واد التابعة 

لوادي بني جابر 

بولية �سور

اأن يكون �سن املتقدم بني )18 ــ 

50( �سنة

اأن يكون املتقدم من اأبناء 

قرية واد التابعة لوادي 

بني جابر بولية �سور

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

12151165
�شائق خفيف 

)ذكر(
اجادة القراءة والكتابةبلدية �سور         117

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 50( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون 

املتقدم من 

اأبناء ولية 

�سور

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

118حار�س )ذكر(12151166
فرع بلدية �سور 

بنيابة طيوي
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء قرى نيابة 

طيوي التابعة 

لولية �سور 

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

118عامل نظافة )ذكر( 12151167
بلدية جعالن بني 

بوعلي      

اأن يكون �سن املتقدم بني )18 ــ 

50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية جعالن 

بني بو علي

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

12151168
�شائق خفيف 

)ذكر(
117

بلدية جعالن بني 

بوعلي      
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 50( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء ولية 

جعالن بني بو 

علي

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

12151169
عامل ر�س �شحي 

)ذكر(
117

بلدية جعالن بني 

بوعلي      
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية جعالن 

بني بو علي

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

12151170
�شائق خفيف 

)ذكر(
اجادة القراءة والكتابةبلدية الدقم          117

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 50( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون 

املتقدم من 

اأبناء ولية 

الدقم

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

12151172
�شائق خفيف 

)ذكر(
اجادة القراءة والكتابةبلدية اخلابورة           117

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 50( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون 

املتقدم من 

اأبناء ولية 

اخلابورة

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

بلدية �سنا�ص        117مزارع )ذكر(12151173
اأن يكون �سن املتقدم بني )18 ــ 

50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية �سنا�ص

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

بلدية �سحم    118عامل نظافة )ذكر( 12151174
اأن يكون �سن املتقدم بني )18 ــ 

50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية �سحم

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

بلدية اخلابورة         117مزارع )ذكر(12151175
اأن يكون �سن املتقدم بني )18 ــ 

50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية اخلابورة

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

118عامل نظافة )ذكر( 12151177
قرية غب علي التابعة 

لولية خ�سب

اأن يكون �سن املتقدم بني )18 ــ 

50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ابناء قرية غب علي 

التابعة لولية خ�سب

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

اجادة القراءة والكتابةبلدية خ�سب     118حار�س )ذكر(12151178
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية خ�سب

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

118مرا�شل )ذكر(12151179

دائرة ال�سبكات 

والدعم الفني بديوان 

عام الوزارة 

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

م�سقط
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الوحدة
رقم 

الوظيفة
العددالوظيفة

الدرجة 

املالية
ال�شرط )4(ال�شرط )3(ال�شرط )2(ال�شرط )1(مكان العمل

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد املياه
118مرا�شل )ذكر(12151180

دائرة ال�سوؤون املالية 

بديوان عام الوزارة 
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

م�سقط

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد املياه
12151183

�شائق خفيف 

)ذكر(
اجادة القراءة والكتابةبلدية احلمراء           117

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 50( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون 

املتقدم من 

اأبناء ولية 

احلمراء

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد املياه
بلدية ال�سويق    118عامل نظافة )ذكر( 12151184

اأن يكون �سن املتقدم بني 

)18 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية ال�سويق

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد املياه
12151185

�شائق خفيف 

)ذكر(
اجادة القراءة والكتابةبلدية ال�سويق    117

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 50( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون 

املتقدم من 

ابناء ولية 

ال�سويق

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد املياه
اجادة القراءة والكتابةبلدية لوى     118حار�س )ذكر(12151186

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية لوى

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

12151187
�شائق خفيف 

)ذكر(
اجادة القراءة والكتابةبلدية �سحم    117

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 50( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون 

املتقدم من 

ابناء ولية 

�سحم

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد املياه
اجادة القراءة والكتابةبلدية بدية        118حار�س )ذكر(12151193

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية بدية

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
اجادة القراءة والكتابةولية �ساللة217�شائق ثقيل )ذكر(12351125

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

رخ�سة �سياقة ثقيلة 

�سارية املفعول

اأن يكون 

املتقدم من 

اأبناء ولية 

�ساللة

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
اجادة القراءة والكتابةولية �ساللة118حار�س )ذكر(12351325

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )30 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية �ساللة

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351326

معاون خدمة 

)ذكر(
اجادة القراءة والكتابةولية �ساللة118

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية �ساللة

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
117حلام )ذكر(12351340

�سيانة من�ساآت املياه 

ب�ساللة
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية �ساللة

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351354

�شائق خفيف 

)ذكر(
اجادة القراءة والكتابةولية �ساللة117

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون 

املتقدم من 

اأبناء ولية 

�ساللة

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351363

م�شغل اأجهزة 

)ذكر(
اجادة القراءة والكتابةنيابة مينت 118

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء نيابة مينت

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351364

م�شغل اأجهزة 

)ذكر(
اجادة القراءة والكتابةولية مق�سن118

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية مق�سن

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351365

م�شغل اأجهزة 

)ذكر(
اجادة القراءة والكتابةنيابة مر�سودد118

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء نيابة مر�سودد

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
اجادة القراءة والكتابةنيابة م�سي218حار�س )ذكر(12351366

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء نيابة م�سي

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
اجادة القراءة والكتابةنيابة ال�سوميية118حار�س )ذكر(12351367

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء نيابة 

ال�سوميية

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
اجادة القراءة والكتابةمركز كوبوت118حار�س )ذكر(12351368

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء مركز كوبوت

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
اجادة القراءة والكتابةمركز امب�سق118حار�س )ذكر(12351369

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء مركز امب�سق

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
اجادة القراءة والكتابةمركز جحنني118حار�س )ذكر(12351370

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء مركز جحنني

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
اجادة القراءة والكتابةنيابة ال�س�سر118حار�س )ذكر(12351371

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء نيابة ال�س�سر

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
اجادة القراءة والكتابةنيابة بيثنة118حار�س )ذكر(12351372

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء نيابة بيثنة

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
اجادة القراءة والكتابةمركز حدبني118حار�س )ذكر(12351373

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء مركز حدبني 

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
118حار�س )ذكر(12351374

مركز �سيحيت التابع 

لولية طاقة
اجادة القراءة والكتابة

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء مركز �سيحيت 

التابعة لولية طاقة
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مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
اجادة القراءة والكتابةنيابة ال�سان118حار�س )ذكر(12351375

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء نيابة ال�سان

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
اجادة القراءة والكتابةمركز خربارت118حار�س )ذكر(12351376

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء مركز خربارت

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
اجادة القراءة والكتابةنيابة حا�سك118حار�س )ذكر(12351377

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء نيابة حا�سك 

التابعة لولية �سدح

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
اجادة القراءة والكتابةنيابة احل�سمان218حار�س )ذكر(12351378

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء نيابة 

احل�سمان

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
اجادة القراءة والكتابةمركز ربكوت118حار�س )ذكر(12351379

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء مركز ربكوت

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
اجادة القراءة والكتابةولية رخيوت118موزع بريد )ذكر(12351380

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون 

املتقدم من 

اأبناء ولية 

رخيوت

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
اجادة القراءة والكتابةنيابة �سهب اأ�سعيب118موزع بريد )ذكر(12351381

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء نيابة 

�سهب اأ�سعيب 

التابعة لولية 

رخيوت

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
اجادة القراءة والكتابةنيابة قريون حريتي118موزع بريد )ذكر(12351382

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء نيابة قريون 

حريتي التابعة 

لولية �ساللة

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351383

�شائق خفيف 

)ذكر(
اجادة القراءة والكتابةنيابة خ�سريف 117

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )23 ــ 50( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء نيابة 

خ�سريف 

التابعة لولية 

�سلكوت

وزارة ال�شوؤون 

الريا�شية
15051071

�شائق خفيف 

)ذكر(
117

دائرة ال�سوؤون 

الريا�سية مبحافظة 

الداخلية

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 40( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون 

املتقدم من 

اأبناء ولية 

نزوى

وزارة ال�شوؤون 

الريا�شية
اجادة القراءة والكتابةديوان عام الوزارة118مرا�شل )ذكر(15051072

اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 40( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

م�سقط

وزارة ال�شوؤون 

الريا�شية
118مرا�شل )ذكر(15051073

دائرة ال�سوؤون 

الريا�سية مبحافظة 

جنوب الباطنة

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 40( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء ولية 

الر�ستاق 

15551112وزارة التعليم العايل
�شائق خفيف 

)ذكر(
117

دائرة ال�سوؤون 

الدارية بديوان عام 

الوزارة

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 50( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون 

املتقدم من 

اأبناء حمافظة 

م�سقط 

16751060وزارة ال�شياحة
�شائق خفيف 

)ذكر(
117

اإدارة ال�سياحة 

مبحافظة م�سندم 

)خ�سب(

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 50( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون 

املتقدم من 

اأبناء ولية 

خ�سب

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
118عامل فني )ذكر(18351396

دائرة ال�سوؤون 

الدارية )قطاع 

العمليات الدارية 

واملالية

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

م�سقط

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
218عامل فني )ذكر(18351418

مكتب الهيئة 

مبحافظة 

ظفار)�ساللة(

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية �ساللة

املركز الوطنى 

للمعلومات 

واالح�شاء

22751113
�شائق خفيف 

)ذكر(
117

املركز الوطني 

لالح�ساء واملعلومات 

)حمافظة الداخلية(

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 35( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون 

املتقدم من 

اأبناء حمافظة 

الداخلية

املركز الوطنى 

للمعلومات 

واالح�شاء

22751114
�شائق خفيف 

)ذكر(
117

املركز الوطني 

لالح�ساء واملعلومات 

)حمافظة جنوب 

الباطنة(

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )25 ــ 35( �سنة

رخ�سة �سياقة 

خفيفة �سارية 

املفعول

اأن يكون 

املتقدم من 

اأبناء حمافظة 

جنوب الباطنة
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الوحدة
رقم 

الوظيفة
العددالوظيفة

الدرجة 

املالية
ال�شرط )4(ال�شرط )3(ال�شرط )2(ال�شرط )1(مكان العمل

11351081وزارة ال�شحة
باحث �شوؤون اإدارية 

)ذكر/اأنثى(
110

دائرة اخلدمات 

ال�سحية مبحافظة 

م�سندم )خ�سب(

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي يف اإحدى تخ�س�سات 

)الإدارة اأو الت�سويق(

اأن يكون املتقدم من 

ذوي العاقة )حركية 

اأو نق�ص النمو(

اأن يكون املتقدم 

من اأبناء حمافظة 

م�سندم 

وزارة التنمية 

االجتماعية
11551098

باحث قانوين 

)ذكر/اأنثى(
110

دائرة اجلمعيات 

واأندية اجلاليات 

بديوان عام الوزارة

�سهادة البكالوريو�ص التخ�س�ص 

الرئي�سي )قانون اأو حقوق(

اأن يكون املتقدم من 

ذوي العاقة )حركية 

اأو نق�ص النمو(

وزارة الرتبية 

والتعليم
112طباع )ذكر(11451288

دائرة امل�ساريع 

بديوان عام الوزارة

دبلوم فوق الثانوي اأو عايل اأو 

متقدم يف اإحدى تخ�س�سات )علوم 

احلا�سب الآيل اأو �سبكات اأو تقنية 

املعلومات اأو نظم املعلومات اأو 

الكرتونيات اأو اإت�سالت(

اأن يكون املتقدم من 

ذوي العاقة )حركية 

اأو نق�ص النمو(

�سيتم اإختيار عدد )5( 

الوائل ومن يت�ساوى معهم 

يف الختبار التحريري 

لدخول اإختبار الطباعة على 

احلا�سب الآيل

باللغتني العربية 

والجنليزية

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351349

كاتب �شوؤون مالية 

)ذكر(
ولية �ساللة115

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم من 

ذوي العاقة )نطقية 

اأو �سمعية(

اأن يكون 

املتقدم من 

اأبناء ولية 

�ساللة

مكتب وزير الدولة 

وحمافظ ظفار
12351355

كاتب �شوؤون اإدارية 

)ذكر(
ولية املزيونة115

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم 

من ذوي العاقة 

)حركية اأو نق�ص 

النمو(

اأن يكون 

املتقدم من 

اأبناء ولية 

املزيونة

الهيئة العامة 

لالإذاعة والتلفزيون
115من�شق )ذكر(18351392

دائرة املوارد 

الب�سرية )قطاع 

العمليات الدارية 

واملالية(

دبلوم التعليم العام )الثانوية 

العامة(

اإجادة اإ�ستخدام 

برامج امليكرو�سوفت 

اأوفي�ص

اأن يكون املتقدم 

من ذوي العاقة 

)حركية اأو نق�ص 

النمو(

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451249

معاون خدمة 

)ذكر(
118

اإدارة الرتبية 

والتعليم مبحافظة 

الو�سطى

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ذوي العاقة )نطقية 

اأو �سمعية(

اأن يكون 

املتقدم من 

اأبناء ولية 

هيماء

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451302

معاون خدمة 

)ذكر(
118

املديرية العامة 

للرتبية والتعليم 

مبحافظة الداخلية

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ذوي العاقة )نطقية 

اأو �سمعية(

اأن يكون 

املتقدم من 

اأبناء ولية 

نزوى

وزارة الرتبية 

والتعليم
11451304

معاون خدمة 

)ذكر(
118

املديرية العامة 

للرتبية واتلعليم 

مبحافظة �سمال 

الباطنة )�سحار(

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 40( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ذوي العاقة )نطقية 

اأو �سمعية(

اأن يكون 

املتقدم من 

اأبناء ولية 

�سحار

وزارة التنمية 

االجتماعية
118مرا�شل )ذكر(11551107

دائرة ال�سوؤون 

الدارية بديوان عام 

الوزارة

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 45( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ذوي العاقة )نطقية 

اأو �سمعية(

اأن يكون 

املتقدم من 

ابناء حمافظة 

م�سقط

118مرا�شل )ذكر(11951030وزارة االإ�شكان

املديرية العامة 

لالإ�سكان ملحافظة 

�سمال الباطنة 

)�سحار(

اجادة القراءة والكتابة
اأن يكون �سن املتقدم 

بني )18 ــ 40( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ذوي العاقة )نطقية 

اأو �سمعية(

اأن يكون 

املتقدم من 

اأبناء ولية 

�سحار

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

بلدية �سمائل      118عامل نظافة )ذكر( 12151148
اأن يكون �سن املتقدم بني )18 ــ 

50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ذوي العاقة )نطقية 

اأو �سمعية(

اأن يكون املتقدم من 

ابناء ولية �سمائل

وزارة البلديات 

االقليمية وموارد 

املياه

بلدية امل�سنعة        117مزارع )ذكر(12151182
اأن يكون �سن املتقدم بني )18 ــ 

50( �سنة

اأن يكون املتقدم من 

ذوي العاقة )نطقية 

اأو �سمعية(

اأن يكون املتقدم من 

اأبناء ولية امل�سنعة


