
  مستشفى الجامعة االردنیة صادر عنتوظیف اعالن 
ن  فى یعل ةمستش ة الجامع ن  االردنی ة ع وان الخدم ع دی یق م ھوبالتنس لء حاجت ائف  لم ة الوظ المبین
 :وشروط اشغالها تفاصیل الوظائف وتالیًا ، بأدناه

  شروط اشغال الوظیفة  الجنس  الوظیفة المطلوبة

 المدرسیة للصف الثاني ثانوي فما دون .الشھادة    ذكور واناث  وظیفة عامل
  

حرفي تمدیدات 
  ذكور  صحیة

 .شھادة الثانویة العامة ناجح فما دون 
 .شھادة تدریب مھني في مجال االختصاص 
  شھادة اجازة مزاولة في مجال االختصاص بمستوى ماھر كحد أدنى  على

  أن تكون (ساریة المفعول)

  ذكور  حرفي كھرباء
  العامة ناجح فما دون.شھادة الثانویة 
 .شھادة تدریب مھني في مجال االختصاص 
  شھادة اجازة مزاولة في مجال االختصاص بمستوى ماھر كحد أدنى  على

  أن تكون (ساریة المفعول)
  الشروط العامة للتنافس على ھذه الوظائف: 

ى  .1 ة، عل ائف المطلوب ى الوظ ة عل دم للمنافس ات التق ع المحافظ اء جمی مح ألبن ي أن یس ون أردن یك
یة و رالجنس د عم ن ( هال یزی ى 40ع ام حت اریخ ) ع ن 31/12/2021ت ل ع د 18، وال یق ام عن ع

 تقدیم طلب التوظیف.
ي  .2 امج دراس ق ببرن ر ملتح ون غی ات وأن یك ام الوردی ل بنظ ول بالعم دم القب ى المتق ترط عل یش

 ومتفرغ للعمل في مستشفى الجامعة األردنیة.
ن ا .3 ف م ب توظی دیم طل وز تق دینال یج دنیین لمتقاع كریین أو الم دي أو العس مان متقاع  الض

اعي ائمین أو االجتم ى الق م رأس عل ائف عملھ ي بوظ اع ف ام القط دني الع ا الم كري بم ي والعس  ف
ك ات ذل میة الجامع فیات الرس ة والمستش میة الجامعی دیات الرس ة والبل رى وأمان ان الكب  عم

س ى والمجل وم األعل ا للعل ز والتكنولوجی ة والمراك ة العلمی ھ التابع ة ل ائف الفئ ي وظ املین ف ، والع
 .الثالثة في الشركات المملوكة للحكومة بالكامل

  أن یكون المتقدم غیر حاصل على شھادة الدبلوم الشامل أو شھادة جامعیة. .4
  

 الوثائق األساسیة والتي یشترط أن تكون موجودة بطلب التوظیف:

ن -1 ادرة ع یة الص ة الشخص ي البطاق ن وجھ ورة ع اریة  ص ون س ى أن تك وازات عل ة والج وال المدنی رة األح دائ
  المفعول (البطاقة الذكیة).

ن  -2 دقة ع ورة مص اجحص یة ن ھادة مدرس ر ش ة  آخ تكمل بكاف ر مس ب أو غی ة راس ة العام ھادة الثانوی ل ش ( وال تقب
 االحوال).

 ادة تدریب مھني في مجال االختصاص لوظائف الحرفیین.شھصورة عن  -3
 اولة المھنة (ساریة المفعول) لوظائف الحرفیین.صورة عن اجازة مز -4
 وصور شخصیة. 19-صورة عن شھادة عدم المحكومیة و صورة عن شھادة مطعوم كوفید -5
 .صورة عن دفتر العائلة ساري المفعول -6
 .(للذكور فقط) رة عن دفتر خدمة العلم مؤجل/معفيصو -7

 تنافسیة ، وھي:تمنح المتقدم نقاط (في حال وجودھا) الوثائق االضافیة والتي 

  مصدقة حسب األصول.صورة مصدقة عن الدورات التدریبیة التي شارك فیھا صاحب الطلب  -1
ورة -2 ن ص ھادات  ع راتش ة  الخب لة بالوظیف ة ذات الص دقة العملی ن مص ل م ل وزارة  قب رات العم ة للخب  المحلی

ف اق كش ریطة ارف ات (ش ؤمن بیان ھ الم ن علی ة م ة المؤسس مان العام اعي للض اً  االجتم ھ مبین رة أن فی جلة الخب  مس
ي ولیا ف ود أص مان قی ة للض ة العام اعي) المؤسس ن  االجتم دق م ي تص بالد والت ارج ال ن خ رة م ھادات الخب وش

 وزارة الخارجیة االردنیة.

دائرة الموارد البشریة /  مراجعة وظائف بطلب توظیف للمنافسة على ھذه الفعلى الراغبین بالتقدم 
وحتى نھایة دوام یوم  27/3/2022الموافق  االحد صباح یوم مستشفى الجامعة االردنیة اعتبارا من 

  .29/3/2022الموافق  الثالثاء
ي طلب غیر مستوفي بألن یتم النظر یسمح بالتقدم بطلب توظیف على وظیفة واحدة فقط و:ةمالحظ

                                                                                                                                    وثیقة تقدم بعد التاریخ المحدد النتھاء فترة استقبال الطلبات. لن یتم استالم أي طلب أوللشروط و


