
إعالن رقم )2021/2٣(
وزارة الدفاع

البحرية السلطانية العمانية
إعالن تجنيد الضباط المرشحين

         تنفيــذًا للتوجيهــات الســامية لموالنــا 
حضــرة صاحــب الجاللة الســلطان هيثم بن طــارق المعظم 

- حفظــه اهلل ورعاه -
بســرعة تنفيــذ المبــادرات التشــغيلية، وإلحاقًا لإلعــالن رقم )2021/13م( تعلــن وزارة العمل 
وبالتنســيق مــع البحريــة الُســلطانية الُعمانيــة عــن فتــح بــاب التجنيــد كضبــاط مرشــحين 
)ذكــور(، وســيتم اســتقبال الطلبــات ابتــداًء مــن يــوم األحــد الموافــق 1٥ أغســطس 2021م، 

وحتــى يــوم الخميــس الموافق 1٩ أغســطس 2021م.

أواًل: الضباط المرشحون التنفيذيون حملة دبلوم التعليم العام :
         التقدم عبر موقع تجنيد:

 )TAJ.NCE.GOV.OM( 

شروط الوظيفةالوظيفة

تنفيذي )مالحة بحرية(

ــام ال  	 ــدل ع ــام بمع ــم الع ــوم التعلي ــهادة دبل ــى ش ــا عل ــون حاص أن يك
ــن )%80 (. ــل ع يق

أن يكون من خريجي العام الدراسي 2021/2020م. 	
أال يقل المستوى في مادة )اللغة اإلنجليزية( عن )80 %(. 	
أال يقل المستوى في مادة )الرياضيات البحتة ، والفيزياء( عن )%70(. 	

الوثائق المطلوب إرفاقها بموقع تجنيد: 	
نسخة من المؤهل الدراسي مع كشف الدرجات. .
نسخة من البطاقة الشخصية وجواز السفر )ساريي المفعول(. .
نسخة من جواز سفر الوالدين )ساريي المفعول(. .

أن ال يقل سّن المتقدم عن )18( عامًا وال يزيد عن )20( عامًا بتاريخ 2021/12/31م. 	
ــح  	 ــات تصحي ــة أو عملي ــارة طبي ــدون نظ ــار )6/6( ب ــتوى اإلبص ــون مس ــًا وأن يك ــًا وبدني ــًا طبي ــون الئق أن يك

ــة. ــة الصق ــات طبي ــر أو عدس النظ

ثانيًا: الضباط المرشحون حملة المؤهالت الجامعية )عسكريون( :
           التقدم عبر الرسالة النصية القصيرة كاآلتي:

)AT رقم الفرصة # الرقم المدني ( 
  إلى الرقم )80057(

شروط الوظيفةالوظيفةرقم الفرصة

معلم رياضيات / 17624
فيزياء

أن يكــون حاصــا علــى البكالوريــوس فــي التربيــة والتعليــم  	
تخصــص )رياضيــات / فيزيــاء(.

أن يكون المعدل التراكمي )جيد( فأعلى. 	

أن ال يتجاوز سن المتقدم عن )3٥( سنة بتاريخ 01 ديسمبر 2021م، أي من مواليد 01 ديسمبر 1٩86م فأعلى. 	
أن يكون الئقًا طبيًا وبدنيًا وأن يكون مستوى اإلبصار )٩/6(. 	



الشروط العامة:

أن يكون المتقدم عماني الجنسية . 	
أن ال يكون متزوجًا من غير عمانية، باستثناء ما أجازته القوانين المختصة. 	
أن ال يزيــد طــول المتقــدم عــن 185 ســم و ال يقــل عــن 165 ســم، علــى أن يكــون الــوزن متناســبًا مــع الطــول،  	

وكتلــة الجســم ال تقــل عــن )18( وال تزيــد عــن )25(.
أن يكون  حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة . 	
أن يجتاز المقابات الشخصية وجميع االختبارات المقررة بنجاح . 	
أن ال يعمل بوحدات الجهاز اإلداري للدولة )مدنية ، عسكرية ، أمنية(. 	
ــا  	 ــة مهم ــغل الوظيف ــروط ش ــة أو ش ــروط العام ــف الش ــت مايخال ــي أي وق ــت ف ــًا إذا ثب ــب ملغي ــد الطل يع

ــخصية. ــات الش ــارات والمقاب ــة االختب ــباب ونتيج ــت األس كان

جدول بالخدمات للتقدم للوظائف الشاغرة عبر الرسائل النصية القصيرة:

الخدمةالرقموصف الخدمة

 رقم الفرصة # الرقم المدني 80057ATطلب التقدم على الوظيفة

 رقم الفرصة # الرقم المدني 80057XTإللغاء الطلب

 لالستفسار عن الوظائف التي
 تتناسب مع الرقم المدني

للمتقدم
80057LT الرقم المدني 

 لالستفسار عن المتقدمين
 لكل الوظائف التي تناسب

الرقم المدني
80057NT الرقم المدني 

 لالستفسار عن الوظيفة
 الرقم المدني 80057QTالمتقدم لها الباحث عن عمل

 لالستفسار عن البيانات
 الرقم المدني 80057Pاألساسية للمسجل

 لالستفسار عن البيانات الخاصة
الرقم المدني 80057Eبالمؤهل التعليمي والتخصص

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

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق


