
(AT رقم الفرصة # الرقم المدني )

  وترسل على الرقم (٨٠٠٥٧)

تعلن وزارة العمل عن توفر عدد من الوظائف بمركز السلطان قابوس 

المتكامل لعالج وبحوث أمراض السرطان ، وذلك وفق الشروط الخاصة 

بكل وظيفة على النحو المبين أدناه، سيــتم استقبـال الطلبــات من 

يوم ا©حـد المــوافق ١٣ سبتـــمبر ٢٠٢٠م وحتى يـــوم الخميس المــوافق 

٢٤ ســبتمبر ٢٠٢٠م، فعــلى مـن يجد في نفسه الرغبة لشغـــل إحــدى 

الوظـــائف ومســتوفي³ للشروط المحددة التقــّدم عــبر إرسال الرســالة 

النصية القصيرة التالــية:

إعالن رقم ( ٣ /٢٠٢٠)  
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مركز السلطان قابوس المتكامل
لعالج وبحوث أمراض السرطان



١ ٦ ٣ إدارة العمليات ٣٢
المالية

إدارة العمليات 
المالية

إدارة العمليات 

- بكالوريــوس في مجال إدارة العمــليات أو الــمالية بتــقدير 
     (جيد) فأعلى.

- خبرة التقل عن ٨ سنوات في مجال إدارة المشتريات 
     والمناقصات 

١ ٦ ٣ ٣٤

إدارة العمليات 

إدارة العمليات 

١ ٦ ٣ ٣٥

- شهادة دبلوم ما بعد دبلوم التعليم العام في مجال 
     إدارة العمليات بتقدير (جيد) فأعلى.

- بكالوريوس في مجال إدارة العمليات بتقدير (جيد) فأعلى.
- خبرة التقل عن ٨ سنوات في مجال التخصص.

- بكالوريوس  في مجال المالية بتقدير (جيد) فأعلى.
- خبرة التقل عن ١٢ سنة في مجال ا�عمال المالية.

١ ٦ ٣ ٣ - بكالوريوس في مجال إدارة العمليات بتقدير (جيد) فأعلى.٦

ا�حصاء الطبي ١ ٦ ٣ ٣٧

ا�عمال المالية ١ ٦ ٣ ٣٨

ا�دارة المالية ١ ٦ ٣ ٣٩

- بكالوريــوس في مجــال ا�حــصاء الطـبي أو - بكالوريوس 
    في ا�حصاء مع تخصص دقيق في ا�حصاء الطبي بتقدير 

    (جيد) فأعلى.
- خبرة ٤ سنوات في مجال ا�حصاء الطبي.

- شهادة الماجستير في مجال ا�دارة المالية. 
- خبرة التقل عن ٨ سنوات في الشؤون المالية.

الهندسة ١ ٦ ٣٤٠
 - ماجســتير فــي مجال الهنــدسة في إحــدى التخــصصات 
      التـاليــة  الهنـــدسة الميكانيــكية، الهـنــدسة الكــهربائية، 

      الهندسة المدنية .
- خبــرة التقل عن ٨ سنــوات فــي مجــال صــيانة المــشاريع.

إدارة العالقات 
العامة وا�عالم ١ ٦ ٣٤ ١

- شهــادة الماجستير في مجال ا�عـالم أو العالقات العامة.
- خبــرة التقــل عن ٤ سنــوات فـي مجال ا�عالم أو العالقات 

    العامة.

١ ٦ ٣ ٣ ٣
- شهادة الماجستير في مجال إدارة العمليات أو المالية 

- خبرة التقل عن ٤ سنوات  في مجال شراء ا�دوية 
     والمستلزمات الطبية 

شروط شغل الوظيفـــةالتخصصرقم الفرصة
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أوًال : حمـــلة شهادة التعليم العالي



١ ٦ ٣٤ الصحة والسالمة ٢
المهنية

عالج النطق

- شهادة الــدبلوم مابعــد دبلــوم التعليم العام في مجال 
     الصحة والسالمة المهنية بتــقدير (جيد) فأعلى.

(NIBOSH) أن يكون حاصال على شهادة -
- أن يكون المتقدم جيدµ قراءة خرائط المباني

١ ٦ ٣٤ - بكالوريوس  في مجال عالج النطق بتــقدير (جيد) فأعلى.٣

فني تغذية ١ ٦ - بكالوريوس في مجال التغذية أو مايعادله بتــقدير (جيد) ٣٤٤
     فأعلى.

التسويق ١ ٦ ٣٤٥
- بكالوريوس  في مجال التسويق.

- خبرة التقل عن ٤ سنوات في مجال التسويق أو العالقات 
    العامة

إدارة العالقات 
العامة وا�عالم ١ ٦ ٣٤٧

- بكالوريوس في مجال ا�دارة أو العالقات العامة وا�عالم 
     بتــقدير (جيد) فأعلى.

إدارة العالقات 
العامة وا�عالم ١ ٦ ٣٤٨

- شهادة الماجستير في مجال ا�دارة أو العالقات العامة 
     وا�عالم .

- خبرة التقل عن ٤ سنوات في مجال العالقات العامة أو 
     ا�عالم.

البرمجة ١ ٦ - شهادة الماجستير في مجال مجال البرمجة.٣٤٩
- خبرة التقل عن ٤ سنوات في مجال البرمجة.

إدارة نظم 
المعلومات

١ ٦ ٣٥ - شهادة الماجستير في أحد تخصصات نظم المعلومات.٠
- خبرة التقل عن ١٠ سنوات في مجال إدارة نظم المعلومات.

التدقيق المالي ١ ٦ ٣٨ - شهادة الماجستير في مجال التدقيق المالي أو مايعادله.٨
- خبرة التقل عن ٤ سنوات في مجال التدقيق ا�داري .والمالي

الشؤون القانونية ١ ٦ - شهادة الماجستير في مجال القانون أو الحقوق٣٨٩
- خبرة التقل عن ٤ سنوات في مجال الشؤون القانونية

إدارة الموارد البشرية ١ ٦ ٣٤ ٦
- بكالوريوس في مجال إدارة الموارد البشرية بتــقدير (جيد) 

     فأعلى.
- خبرة التقل عن ٨ سنوات في مجال إدارة الموارد البشرية.

شروط شغل الوظيفـــةالتخصصرقم الفرصة
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الشروط العامة لاللتحاق:

- أن يكون المتقدم عماني الجنسية.
- أن ال يكون من ضمن المتقاعدين أو من الذين يشملهم التقاعد ا�جباري. 

- ال يحق للشخص التقدم �كثر من وظيفة.
- يفضل المتقدمين الذين لديهم خبرات سابقة في العمل بالمستشفيات

- تحدد الدرجة المالية على ضوء المؤهالت والخبرات الحاصل عليها المتقدم. 
- أن يكــون المــتقدم حســن الــسيرة والسـلوك، و أن ال يكون قد صدر ضده حكم في 

     جناية أو في جريمة ُمخلة بالشرف أو ا�مانة مالم يكن قد ُرد إليه اعتباره.
- على المتــقدم إحــضار أصــل المســتندات المــطلوبة الثبــات استيفاؤه لشروط شغل 

     الوظيفة وذلك عند الحضور للمقابلة. 
- سيتـم إبالغ الـمستوفين للشروط الحضور �جراء االختبارات والمقابالت الشخصية عبر 

     الرسائل النصية القصيرة (SMS) من وزارة العمل.
- ُيعد التــرشح الغــيÌ إذا ثبـت بأي حـال من ا�حوال ما يخالف أي من الشروط الواردة في 

     هذا ا�عالن مهما كانت نتيجة االختبار والمقابلة.
- سـوف يتـم اخـتيار  العدد المـطلوب وفـقÌ �عـلى مـعدل، ثـم أقدمية القيد في وزارة 

     العمل .
- لن ُيعتد بأي طلب ُيقدم قبل أو بعد انقضاء فترة ا�عالن. 

- شهـادة دبلـوم التـعلــيم العام مــن مخـرجات الدفعات 
     ( ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠ ) بمـعـدل ٦٥٪ فـي اللغة ا�نجليزية، 

     ومعدل ٦٥٪ في (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، ا�حياء).
- اجتياز ا�ختبار المقرر لشغل الوظيفة.ف

دبلوم التعليم العام

شروط شغل الوظيفـــةالفئة

ثانًيا : حمـلة شهــادة دبلـوم التعليم العام ( مهنة مضمد ) للتسجيل 

 (taj.nce.gov.om) “عبــر موقــع ”تجـــنيد
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لالطالع على التفاصيل يرجى زيارة موقع ” تجنيد“

(TAJ.NCE.GOV.OM) 

ولمزيد من االستفسار ، يرجى االتصال بمركز اتصاالت على الرقم  (٨٠٠٧٧٥٧٥)

واÂ وليÁ التوفيق ،،،


