البريد اإللكترٍني الهستخدم لتسجيل ٍثائق الَزارة
 الىثائق الهىجهة للجهات(نحافظة نسقط):
اسو الجًة

م
دائرة

1

التنسيق
ٍالهتابعة -
نكتب الَزير
الَثائق بهبنِ
الهديرية

2

العانلة
للرعاية
العهالية

CO-ORDINATORE
AND FOLLOW UP

البريد اإللكترٍني

ministeroffice@manpower.gov.om

OFFICE OF THE
MINISTER

رقو الًاتف الَثائق التي ترسل علِ البريد اإللكترٍني

24345038
24345033

النخاطبات نرسلة نن الجه ات والهؤسسات
والهيئات الحكىنية إلً دائرة التنسيق
والهتابعة بهكتب نعالي الشيخ الىزير

24345025

DOCUMENTS
SECTION IN THE
BUILDING OF
DIRECTORATE
GENERAL OF
LABOUR CARE

الهخاطبات الهىجهة الهديرية العانة للرعاية
العهالية والدوائر التي تتبعها
24766262

Labor-mct@manpower.gov.om
24766164

1

( دائرة السْنة ٍالصحة الهًنية
دائرة التفتيش – نكتب فريق التفتيش

الهشترك
دائرة الخدنات العهالية – دائرة تسَية
الهنازعات العهالية – دائرة التنظيهات
النقابية)

جهيع الهراسْت الهَجًة نن الجًات الِ :
 نكاتب أصحاب السعادة الىكٍء( ٍكيل العهل ٍ -كيلة التعليو التقني
ٍالتدريب الهًني)

3

دائرة الَثائق

DOCUMENTS
DEPARTMENT

documents@manpower.gov.om

24344270
24344271

 الدوائر التابعة لهكتب الىزير( دائرة اّعْم – دائرة العْقات العانة –
مكتب انن الَزارة – دائرة الهنظهات
الدٍلية ٍالعْقات الخارجية – دائرة الَثائق
ٓٓٓٓٓٓٓرة التدقيق الداخلي – الدائرة
– دائ
القانَنية –لجنة الهناقصات الداخلية –
الهستشارٍن -دائرة خدنة الهراجعين –

2

دائرة الجَدة( -دائرة الهجالس ٍاللجان
(نَاضيع غير سرية ))
 الهديرية العانة للشؤون اٌدارية والهاليةوالدوائر التابعة لها
( دائرة الحسابات ٍالهصرٍفات – دائرة
الهَازنة -دائرة اّيرادات – دائرة شؤٍن
الهَظفين – دائرة الشؤٍن اّدارية)

 الهديرية العانة للتخطيط والتطىيروالدوائر التابعة لها ( دائرة اّحصاء –
دائرة الشبكات ٍأنن الهعلَنات –
دائرة الَثائق

24344270
DOCUMENTS
DEPARTMENT

دائرة اّنظهة ٍتطبيقات اّنترنت –
دائرة اللجان القطاعية – دائرة

documents@manpower.gov.om
24344271

التخطيط ٍالدراسات – دائرة تنهية
الهَارد البشرية -دائرة التقييو
ٍالتطَٓٓٓٓٓير)

3

 الهديرية العانة للتعليو التقني ودوائرها (دائرة الشؤٍن اّكاديهية – دائرة
اّحتياجات  -دائرة العْقات الصناعية
ٍالبرانج الهَازية)
 الهديرية العانة للتدريب الههني والدوائرالتابعة لها (دائرة التَجيٌ ٍاّرشاد
الهًني -دائرة الدعو الفني للهراكز
دائرة الَثائق

ٍالهعايد -دائرة الهنايج ٍالتقَيو)

DOCUMENTS
DEPARTMENT

 -الهديرية العانة للتشغيل ودوائرها

documents@manpower.gov.om
24344270
24344271

بهبنً ديىان عام الىزارة( دائرة
التراخيص -دائرة التشغيل ٍالتَجيٌ-
دائرة الهنشات الهجيدة
 الهديرية العانة للهعايير الههنيةوتطىير الهناهج والدوائر التابعة لها (
دائرة الهؤسسات التدريبية الخاصة-
دائرة تطَير الهنايج -دائرة صبط
الهعايير الهًنية )

4

 الىثائق الهىجهة للهديرية العانة للقىي العاملة بهحافظََََََة الظاهَََََََرة
اسو الجًة

م

البريد اإللكترٍني

رقو الًاتف الَثائق التي ترسل علِ البريد اإللكترٍني

الهديرية
العانة للقَُ

1

العانلة
بهحافظٓٓٓٓٓٓة
الظايٓٓٓٓٓٓٓرة

Director general of
manpower AL-Dhahira
Governorate

Dgm-dhg@manpower.gov.om

25685007

الهخاطبات الهىجهة للهديرية العانة
للقىي العانلة بهحافظة الظاهرة
ودوائرها

 الىثائق الهىجهة للهديرية العانة للقىي العانلة بهحافظة جنىب الباطنة
اسو الجًة

م
الهديرية
العانة للقَُ

1

العانلة
بهحافظة
جنَب الباطنة

DIRECTOR
GENERAL OF
MANPOWER SOUTH
BATINAH
GOVERNORATE

البريد اإللكترٍني

Dgsb@manpower.gov.om

5

رقو الًاتف الَثائق التي ترسل علِ البريد اإللكترٍني

26772571

الهخاطبات الهىجهة للهديرية العانة للقىي

26775912

العانلة بهحافظة جنىب الباطنة ودوائرها

2

دائرة عهل
بركاء

Labor Department OF
Barka

LDB@manpower.gov.om

الهخاطبات الهىجهة لدائرة عهل
26882172

بركاء

يجب أن يكَن حجو الهَضَع الهرسل للبريد اّلكترٍني أعْى ّ
يتجاٍز عن ٍ 5MBيكَن الهَضَع الهرسل علِ أحد الصيغ التالية:
( ) tiff, jpg,png,jpeg,pdf

6

نْحظٓٓٓٓٓٓٓات يانٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓة

.1

الىثائق التي تحهل التصنيفات التالية( :السرية للغاية  -السرية

– الهكتىنة –– الهحدودة -الهحظىرة) ٌ ترسل عبر البريد اٌلكتروني

.2

سيتو تدريجيا إضافة البريد اإللكتروني الخاص( باألفرع األخري

بهحافظة نسقط  -الهديريات بالهحافظات -دوائر العهل بالهحافظات –
الكليات التقنية -الكليات الههنية -الكلية الههنية للعلىم البحرية )

نع تحيات دائرة الَثائق
7

