
 
 

بالفئل   شلارر  وظلائ لتعبئل   اعلن ااتت لوبالتنسلق  علد دقلوان الةدعل  العدنقل   وادي االردنسللة  تعلن 
 وشروة اشغال ا: ظائ الو، وتالقاً  تفاصقل الثالث 

الوظيفة 
 شروة اشغال الوظقف  المطلوبة

عكان 
 الوظقف 

عدد 
 الوظائ 

 الشروة العاع  للتقدم للوظائ  التنس

ميكانيكي 

سيارات 

)مركبات 

  خفيفة(

شللللل اد  الثانوقللللل  العاعللللل  نلللللات   علللللا  -
 دون

اتللللللللاة  عةاولللللللللل  ع نلللللللل   سلللللللللارق   -
 .العفعول(  ي عتال الوظقف 

محافظة 

الكرك / 

لواء 

االغوار 

 الجنوبية

1 

 ذكور

   أن قكلللللللللون عكلللللللللان اال اعللللللللل  اسللللللللل
بةا لللللل  االاللللللوال العدنقلللللل  والتللللللواةا  

 لعكان الوظقف  الشارر .عةاب  
  أن قكللللللون العتقللللللدم عللللللن عوالقللللللد عللللللام

  عا بعد. 4791
  أن ال قكللللللللللللللللون العتقللللللللللللللللدم  عللللللللللللللللن

العتقاعلللللللدقن العلللللللدنققن او العسلللللللكرققن 
او عتقاعلللللللللدي الملللللللللعان االتتعلللللللللاعي 
او القلللللللللللائعقن علللللللللللل  رأس ععل للللللللللللم 
بوظللللللائ   للللللي القةللللللا  العللللللام العللللللدني 

 والعسكري.
  أن قكلللللون الئللللل  صلللللاقاً ورقلللللر عاكلللللوم

أو تناللللل  تةلللللل بالشلللللر   بلللللاي تناقللللل 
 واالدا  العاع 

  ال تعتعلللللللللد الةلبلللللللللا  العقدعللللللللل  علللللللللن
اعلللللللللللللللل  الشللللللللللللللل ادا  التاععقللللللللللللللل  
وشلللللللل ادا  دبلللللللللوم كلقللللللللا  العتتعللللللللد 

 الشاعل.

   قسلللللع  بالتقللللللدم عللللللل  وظقفلللللل  وااللللللد
  قة عن الوظائ  الععلن عن ا

سائق محورين 

  )فئة خامسة(

شللللل اد  الثانوقللللل  العاعللللل  نلللللات   علللللا  -
 دون

ةاعسلللل   سللللارق  رةصلللل   قللللاد   ئلللل   -
 العفعول( كاد أدن .

1 

  حارس
شلللللل اد  الثانوقلللللل  العاعللللللل  نللللللات   علللللللا 

 2 دون

 

 

 -الوثائق االساسية التي يشترط ان تكون موجودة في طلب التوظيف االلكتروني :
 .تكون سارية المفعول صورة عن وجهي البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة االحوال المدنية والجوازات على ان  .1
 .ناجح اخر شهادة مدرسيةأو  ناجحشهادة الثانوية العامة صورة مصدقة عن  .2
 لوظيفة ميكانيكي سيارات. سارية المفعول اجازة مزاولة المهنةصورة عن  .3
 . لوظيفة سائق فئة خامسة )سارية المفعول(صورة عن رخصة القيادة  .4
 صورة عن دفتر خدمة العلم مؤجل/معفي. .5

 الوثائق االضافية:  والتي تمنح المتقدم )في حال وجودها( نقاط تنافسية ، وهي:
هيئة تنمية وتطووير المهوارات المهنيوة من التي شارك فيها صاحب الطلب مصدقة ،)إن وجدت(صورة مصدقة عن الدورات التدريبية  .1

   والتقنية أو ألجهات المخولة بالتصديق
 المهني )إن وجدت(.هادات التدريب صورة مصدقة عن ش .2
اضدافة الدا ارفداك  كشدف للخبورات الملليوة  مصددةة مدن ةبدز وةارة العمدزصورة عن شهادات الخبرة العملية ذات العالقة بالوظيفوة  .3

مبينوا فيوا ان الخبورة مسوجلة فوي قيوود المؤسسوة العاموة  بيانات المؤمن عليد  الد ي يصددر مدن المؤسسدة العامدة للالدمان االجتمداعي
 ماعي وبخصوص شهادات الخبرة من خارج البالد تصدق من وزارة الخارجية االردنية.للضمان االجت

 

التقددم بالدب  الوظيفدة وممدن تتدوفر لدديهت متالبدات شدروط اشدغال المبيندة بدالع  الراغبين بالتقدم إلشغال الوظائف علا و
وذلددا ابتددداء  مددن وددبا  يددوم  http://tasweeq.csb.gov.jo/app3/login.phpالتوظيددف الكترونددي مددن خدد ل الددراب  

علددا  ن يرفددق بالددب التوظيددف  22/11/2222الموافددق    الخمددي يددوم نهايددة ولغايددة  21/11/2222الموافددق   االثنددين
                                                                                 االلكتروني كافة الوثائق المالوبة.

 
 
 
 

 ام سلطـة وادي االردن ــأميـن ع                                    

   املهنـدسة منار حسـن احملاسنة

 

 وادي االردنسلطة اعالن توظيف صادر عن 

 

 لطلبات.ااستقبال فترة بعد التاريخ المحدد النتهاء ورقيا أو لن يتم استالم اي طلب او وثيقة تقدم 


