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هيئة الطريان املدني
" إعالن "

توفر ُتعلن عن  أن  المدني  الطيران   يسر هيئة 
 وظيفتين شاغرتين لديها، لشغل وظيفة مدير
دائرة مدير  ووظيفة  الجوية،  السالمة   دائرة 
العامة للشروط  وفًقا  والتواصل؛   اإلعالم 
 والخاصة المحددة لكل وظيفة، فعلى من يجد
 في نفسه الكفاءة والرغبة لشغل إحدى هاتين
 الوظيفتين، ويكون مستوفًيا للشروط المحددة،
البشرية الموارد  دائرة  إلى  بطلبه  يتقدم   أن 
مع الطلب  إرسال  أو  الرئيسي،  الهيئة   بمبنى 
اإللكتـروني البـريد  عبـر  المطلوبة   الوثائق 
وذلك  (RECRUITMENT@CAA.GOV.OM)  إلى: 
 خالل (15) خمسة عشر يوًما من تاريخ نشر هذا
 اإلعالن. لالطالع على شروط شغل الوظيفتين
 المذكورتين، يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني
 (WWW.CAA.GOV.OM) لهيئة الطيران المدني.

واهللا ولي التوفيق،،،
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 ُتعلن هيئة الطيـران المدني عن وجود وظيفتين شاغرتين
 فعلى من يجد في نفسه الكفاءة والرغبة لشغل أي منهما
 التقدم بطلبه لدائرة الموارد البشرية بمبنى الهيئة الرئيسي
 خالل (15) خمسة عشر يوًما من تاريخ نشر هذا اإلعالن،

على أن يكون المتقدم للوظيفة مستوفيُا للشروط اآلتية:

 أوًال: مدير دائرة السالمة الجوية

والسلوك، السيـرة  وحسن  الجنسية،  ُعماني  يكون   أن 
والئقًا صحيًا.

الحصول على احدى المؤهالت الجامعية
التالية :

هندسة أو  الطيران،  هندسة  التخصصات:  في   دكتوراه 
 صيانة الطائرات، أو هندسة تصميم الطائرات، أو هندسة
 هياكل الطائرات، أو هندسة الجدارة الجوية، أو هندسة
خبرة  + الجوية  السالمة  إدارة  أو  الطيران،   إلكترونيات 
 عملية ال تقل عن 3 سنـوات بعد الحصول على المؤهل

العلمي في مجال السالمة الجوية،

  أو

 ماجستير في التخصصات المشار إليها في هذا البند +
 خبرة عملية ال تقل عن 6 سنوات بعد الحصول على المؤهل

العلمي في مجال السالمة الجوية،

أو
 

 بكالوريوس/ ليسانس في التخصصات المشار إليها في هذا
 البند + خبرة عملية ال تقل عن 9 سنـوات بعد الحصول

على المؤهل العلمي في مجال السالمة الجوية.

١/٥



w w w . c a a . g o v . o m

هيئة الطريان املدني
" إعالن خارجي "

الطيران منظمة  ومالحق  باتفاقيات  الواسعة   المعرفة 
 المدني الدولي (ICAO)، والتشريعات الوطنية في مجال
بقانون الجيدة  والمعرفة   ،(CARS) الجوية   السالمة 
 الطيران المدني وبمعايير منظمة الطيران المدني الدولي
 والممارسات الموصى بها (SARPS) ذات الصلة بسالمة

الطيران.

يفضل من لديه الخبرة في ُسلطة الطيران المدني.
الفنية الرخص  أو  األهليات  إحدى  على   الحصول 

والدورات التخصصية المعتمدة في السالمة الجوية.

أنشطة تحكم  التي  واللوائح  بالقواعد  التامة   المعرفة 
 الطيران،

الطائرات تشغيل  بأنظمة  المرتبطة  الفنية   والمعرفة 
 وصيانتها، ولوائح التحقيق الوطنية والدولية في حوادث

الطيران.

 اإللمام بلوائح تسجيل الطائرات بالسجل المدني الُعماني
 للطائرات، وإصدار شهادات صالحية الطيران لها ولوائح
الطبية والشهادات  الطيران  منسوبي  رخص   إصدار 

الالزمة لتلك الرخص.
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والتدقيق والتفتيش  الرقابة  بإجراءات  التامة   المعرفة 
 على شركات النقل الجوي الوطنية واألجنبية العاملة في
وعلى الدولي،  أو  الداخلي  للنقل  سواء   السلطنة 
ومعاهد مدارس  وكذلك  الطائرات،  إصالح   محطات 
المدني للطيران  هيئة  قبل  من  المرخصة   الطيران 

والمعتمدة.

 االلمام باحتياجات الشركاء االستراتيجيين وتطلعاتهم
من أجل تجويد الخدمة.

إلدارة العالمية  الممارسات  أفضل  إبراز  على   القدرة 
السالمة الجوية.

إجادة استخدام برامج وتطبيقات الحاسب اآللي.

إجادة اللغة اإلنجليزية تحدثًا وكتابًة.

 يعتبر التـرشيح ملغي إذا ثبت في أي وقت ما يخالف
كانت مهما  الخاصة  الشروط  أو  العامة   الشروط 

األسباب ونتيجة التقييم والمقابلة الشخصية.
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ثانيًا: مدير دائرة اإلعالم والتواصل

والسلوك، السيـرة  وحسن  الجنسية،  ُعماني  يكون   أن 
والئقًا صحيًا.

الحصول على احدى المؤهالت الجامعية التالية :

 دكتوراه في التخصصات: الصحافة واإلعالم، أو اإلعالم،
أو اإللكتروني،  اإلعالم  أو  الجماهيري،  االتصال   أو 
 دراسات اإلعالم + خبرة عملية ال تقل عن 3 سنـوات بعد
الصحافة مجال  في  العلمي  المؤهل  على   الحصول 

 واإلعالم،
أو

 ماجستير في التخصصات المشار إليها في هذا البند +
على الحصول  بعد  تقل عن 6 سنـوات  ال  عملية   خبرة 

المؤهل العلمي في مجال الصحافة واإلعالم،

 أو

إليها في المشار  التخصصات   بكالوريوس/ ليسانس في 
بعد سنـوات   9 عن  تقل  ال  عملية  خبرة   + البند   هذا 
الصحافة مجال  في  العلمي  المؤهل  على   الحصول 

واإلعالم.
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بمجال المتعلقة  والتشريعات  بالسياسات اإلعالمية   اإللمام 
اإلعالم والمطبوعات والنشر والتقارير السنوية.

وإجادة الصحفية،  والبيانات  االخبار،   القدرة على صياغة 
استخدام منصات التواصل االجتماعي.

 القدرة على تعزيز قنوات التواصل الداخلية والخارجية وخلق
شراكات واسعة مع الجهات المعنية.

 االلمام بمنهجية إعداد خطط تواصل سنوية تشمل مختلف
القطاعات بالهيئة.

 
 القدرة على دعم إدارة التغيير والتطوير المؤسسي، خالل

إتباع منهجيات تواصل فاعلة

 القدرة على فهم احتياجات المجتمع والشركاء االستراتيجيين
وتطلعاتهم من أجل تجويد الخدمة..

 القدرة على تحليل واقع االعالم والتواصل بالهيئة ورسم خطة
واضحة لتحديد مسار المستقبل وأولوياته.

إجادة استخدام برامج وتطبيقات الحاسب اآللي.

إجادة اللغة اإلنجليزية إجادة تامة تحدثا وكتابة.

 يعتبر التـرشيح ملغي إذا ثبت في أي وقت ما يخالف الشروط
ونتيجة األسباب  كانت  مهما  الخاصة  الشروط  أو   العامة 

التقييم والمقابلة الشخصية.
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