
 

 إعالن صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية

( والمبينة المركزتعلن جامعة البلقاء التطبيقية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجتها لتعبئة الوظائف الشاغرة بالجامعة )
 أدناه:شروط اشغالها في الجدول 

 شروط اشغال الوظيفة الوظيفة المطلوبة

 حرفي حداده
 الثانوية العامة. دون ⮚
 بمستوى ماهر كحد أدنى.)حداد مساعد( شهادة اجازة مزاولة المهنة سارية المفعول  ⮚
 ( سنوات بعد تاريخ حصولة على اجازة مزاولة المهنة.5خبرة ) ⮚

 المنيوم  حرفي
 .الثانوية العامة دون ⮚
 ماهر كحد أدنى.بمستوى )حداد ألمنيوم مساعد( شهادة اجازة مزاولة المهنة سارية المفعول  ⮚
 ( سنوات بعد تاريخ حصولة على اجازة مزاولة المهنة.5خبرة ) ⮚

 تكييف  فني
 .ناجح )صناعي(شهادة الثانوية العامة  ⮚
 بمستوى ماهر كحد أدنى.)فني تكييف وتبريد( شهادة اجازة مزاولة المهنة سارية المفعول  ⮚
 ( سنوات بعد تاريخ حصولة على اجازة مزاولة المهنة.5خبرة ) ⮚

 الشروط العامة :
 .أن يكون مكان اإلقامة محافظة البلقاء ●
 . ( عامًا حتى نهاية فترة استقبال الطلبات40أن ال يتجاوز عمر المتقدم ) ●
ال تقبل طلبات التوظيف المقدمة من قبل المتقاعدين المدنيين أو العسكريين أو متقاعدي الضمان االجتماعي أو القائمين  ●

العام المدني والعسكري بما في ذلك موظفي البلديات وأمانة عمان الكبرى والجامعات الرسمية على رأس عملهم في القطاع 
 والمستشفيات التابعة لها والمجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا والمجالس العلمية التابعة له.

 .مجتمعال تقبل طلبات التوظيف المقدمة من حاملي الشهادات الجامعية وحاملي شهادة دبلوم كلية ال ●
 

 الوثائق المطلوبة:
 صورة مصدقة عن وجهي البطاقة الشخصية )سارية المفعول(. .1
 صورة عن الشهادة المدرسية للمتقدمين على وظيفتي )حرفي حداده( و )حرفي المنيوم( .2
 .للمتقدمين لوظيفة )فني تكييف(ناجح )صناعي( الثانوية العامة صورة عن شهادة  .3
 المهنة )سارية المفعول(.صورة عن شهادة اجازة مزاولة  .4
ومرفق بها كشف بيانات المؤمن عليه  للخبرات المحليةصورة عن الخبرات العملية مصدقة من قبل مديرية العمل المعتمدة  .5

من خارج  وللخبراتمن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي مبينًا فيه أن الخبرة مسجلة في قيود الضمان االجتماعي، 
 رة الخارجية.مصدقة من وزا البالد

 
فعلى الراغبين بالتنافس على هذه الوظيفة ممن تنطبق عليهم شروط إشغالها الواردة أعاله التقدم بطلب معزز بكافة الوثائق المطلوبة 

ولغاية  7/7/2021الموافق  االربعاءإلى دائرة شؤون العاملين/ جامعة البلقاء التطبيقية )المركز/ السلط(، وذلك اعتبارًا من صباح يوم 
، علما بأنًه لن يتم استالم أي طلب أو وثيقة تقدم بعد التاريخ المحدد النتهاء فترة استقبال 15/7/2021الموافق مساء دوام الخميس 

 والطلبات الغير مطابقة لشروط اإلعالن. الطلبات
 )www.bau.edu.jo(نموذج الطلب متوفر على موقع الجامعة  ●
 3359فرعي  3491111لإلستفسار هاتف   ●

      جامعة البلقاء التطبيقية   

 نائب الرئيس للشؤون اإلدارية       


