إعالن صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية
تعلن جامعة البلقاء التطبيقية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجتها لتعبئة الوظائف الشاغرة والمبينة شروط إشغالها في الجدول أدناه:
الوظيفة المطلوبة

المؤهل العلمي

العدد

الجنس

مكان اإلقامة
محافظة عجلون
محافظة العقبة
محافظة معان
محافظة اربد
محافظة البلقاء
محافظة العاصمة
محافظة البلقاء

1
1
1
1
1
1
1

دمج
دمج
دمج
دمج
دمج
دمج
ذكر

1

ذكر

ذكر

طبيب

بكالوريوس طب

مهندس مدني

بكالوريوس هندسة مدنية/
قسم هندسة األبنية
واإلنشاءات

مهندس مدني
(تصميم إنشائي)

بكالوريوس هندسة مدنية/
قسم هندسة اإلنشاءات

محافظة البلقاء

مهندس كهرباء

بكالوريوس هندسة
كهربائية /قسم هندسة
القوى كهرباء المباني

محافظة البلقاء

1

مهندس ميكانيك

بكالوريوس هندسة
ميكانيكية

محافظة البلقاء

1

ذكر

مهندس معماري

بكالوريوس هندسة
معمارية

محافظة البلقاء

1

ذكر

مهندس مدني
(حاسب كميات
وعقود)

بكالوريوس هندسة مدنية

محافظة البلقاء

1

ذكر

حرفي حداده

ثانوية عامة ناجح فما
دون

محافظة البلقاء

2

ذكر

حرفي ألمنيوم

ثانوية عامة ناجح فما
دون

محافظة البلقاء

1

ذكر

فني تكييف

ثانوية عامة ناجح فما
دون

محافظة البلقاء

2

ذكر

الشروط العامة المطلوبة:

شروط إشغال الوظيفة
 أن اليزيد العمر عن ( )35عاماً حتى نهاية تاريخ فترة إستقبال الطلبات أن اليقل التقدير في البكالوريوس عن جيد من جامعة معترف بها (دراسةباإلنتظام)

 أن اليزيد العمر عن ( )48عاماً حتى نهاية تاريخ فترة إستقبال الطلبات خبرة التقل عن  8سنوات في المجاالت التالية:*حسابات انشائية ،مذكرات إنشائية ،اعتماد مواد ،تدقيق وإعداد الفواتير وتقارير
سير العمل
*االشراف ومتابعة المشاريع
*اجادة استخدام )(Autocad
*اجادة استخدام البرامج الهندسية المتخصصة
 أن اليزيد العمر عن ( )48عاماً حتى نهاية تاريخ فترة إستقبال الطلبات خبرة التقل عن  5سنوات في المجاالت التالية:*دراسات وتصميم االعمال االنشائية وحساب الكميات.
*اعداد ( مخططات ،وثائق ،مواصفات وكميات)
*إجادة إستخدام )(Autocad
*اجادة استخدام البرامج الهندسية المتخصصة )(etabs,prokon,safe
 أن اليزيد العمر عن ( )48عاماً حتى نهاية تاريخ فترة إستقبال الطلبات خبرة التقل عن  5سنوات في المجاالت التالية:*دراسات وتصميم
*اعداد (مخططات ،وثائق ،مواصفات وكميات ،اعتماد مواد)
*اجادة استخدام )(Autocad
*اجادة استخدام البرامج الهندسية المتخصصة
 أن اليزيد العمر عن ( )48عاماً حتى نهاية تاريخ فترة إستقبال الطلبات خبرة التقل عن  5سنوات في المجاالت التالية:*دراسات وتصميم
* اعداد ( مخططات ،وثائق ،مواصفات وكميات ،اعتماد مواد)
*إجادة إستخدام )(Autocad
*اجادة استخدام البرامج الهندسية المتخصصة
 أن اليزيد العمر عن ( )48عاماً حتى نهاية تاريخ فترة إستقبال الطلبات خبرة التقل عن  5سنوات في المجاالت التالية:* دراسات وتصميم
*اعداد ( مخططات ،وثائق ،مواصفات وكميات ،اعتماد مواد)
*إجادة إستخدام )(Autocad
*اجادة استخدام البرامج الهندسيةالمتخصصة )(3D max
 أن اليزيد العمر عن ( )48عاماً حتى نهاية تاريخ فترة إستقبال الطلبات خبرة التقل عن  8سنوات في المجاالت التالية:* اعداد ( وثائق العطاءات ،والمواصفات العامة والخاصة ،وجداول الكميات،
تدقيق وإعداد الفواتير)
*إجادة تطبيق عقد الفديك وعقود الخدمات الهندسية أن اليزيد العمر عن ( )40عاماً حتى نهاية فترة إستقبال الطلبات شهادة إجازة مزاولة المهنة سارية المفعول (حداد مساعد) بمستوى ماهر كحدأدنى
ً
 أن اليزيد العمر عن ( )40عاما حتى نهاية فترة إستقبال الطلبات شهادة إجازة مزاولة المهنة سارية المفعول (حداد ألمنيوم مساعد) بمستوى ماهركحد أدنى
ً
 أن اليزيد العمر عن ( )40عاما حتى نهاية فترة إستقبال الطلبات شهادة إجازة مزاولة المهنة سارية المفعول ( فني تكييف وتبريد) بمستوى ماهركحد أدنى.





أن يكون المتقدم للوظيفة أردني الجنسية
اليجوز التقدم ألكثر من وظيفة واحدة
أن يكون مكان اإلقامة في الهوية الشخصية حسب ماهو مبين إزاء كل وظيفة.
التقبل طلبات التوظيف المقدمة من قبل المتقاعدين المدنيين أو العسكريين أو متقاعدي الضمان اإلجتماعي أو القائمين على
رأس عملهم في القطاع العام والمدني والعسكري بما في ذلك موظفي البلديات وأمانة عمان الكبرى والجامعات الرسمية
والمستشفيات التابعة لها والمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا والمجالس العلمية التابعة له.
التقبل طلبات التوظيف المقدمة من حاملي الشهادات الجامعية وحاملي شهادة دبلوم كلية المجتمع لوظيفة (حرفي حداده،
حرفي ألمنيوم ،فني تكييف)

الوثائق المطلوبة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

صورة مصدقة عن وجهي البطاقة الشخصية (سارية المفعول)
صورة مصدقة عن الشهادات العلمية
صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة
صورة مصدقة حسب األصول عن الدورات التدريبية
صورة عن إجازة مزاولة المهنة (سارية المفعول) لوظيفة ( حرفي حداده ،حرفي ألمنيوم ،فني تكييف)
صورة عن الخبرات العملية مصدقة من قبل مديرية العمل المعتمدة للخبرات المحلية ومرفق بها كشف بيانات
المؤمن عليه من المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي مبيناً فيه أن الخبرة مسجلة في قيود الضمان اإلجتماعي،
وللخبرات من خارج البالد مصدقة من وزارة الخارجية.
فعلى الراغبين بالتنافس على هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم شروط إشغالها الواردة أعاله التقدم بطلب معزز
بكافة الوثائق المطلوبة إلى دائرة شؤون العاملين /جامعة البلقاء التطبيقية (المركز /السلط) ،وذلك اعتبار ًا من
صباح يوم األحد الموافق  2021/8/22ولغاية مساء دوام يوم الثالثاء الموافق  ، 2021/8/31علماً بأنه لن يتم
إستالم أي طلب أو وثيقة تقدم بعد التاريخ المحدد إلنتهاء فترة إستقبال الطلبات.
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