
  التالیة الوظائف الى حاجتھا عن العقبة فرع /االردنیة الجامعة تعلن

   :التالیة للشروطً وفقا   حاسوب/ مھندس: ًأوال

 .الجنسیة أردني المتقدم یكون أن .1
 جامعة من جید عن یقل ال بتقدیر الحاسوب ھندسة في البكالوریوس شھادة على حاصل  یكون أن .2

  .منتظمة وبدراسة بھا معترف
 .العمل مجال في سنتان عن التقل خبرة لدیھ یكون أن .3
 .سنة) 35 (عن المتقدم عمر یزید ال أن .4
 .الرسمیة العطل أیام وفي) ًلیال (الدوام أوقات خارج العمل على قادرا المتقدم یكون أن .5

   :التالیة للشروطً وفقا : حاسوب /مختبر فني: ثانیا

 .الجنسیة أردني المتقدم یكون أن .1
) شامل (الدبلوم أو المعلوماتیة النظم او الحاسوب علم في البكالوریوس شھادة على حاصل  یكون أن .2

 الحاسوبیة المعلومات نظم أو  الحاسوب علم في منتظمة وبدراسة بھا معترف وجامعةأ  كلیة من
  .جید عن یقل ال بتقدیر

 .العمل مجال في الدبلوم لحملة سنوات وسبع البكالوریوس لحملة سنتین عن التقل خبرة لدیھ یكون أن .3
 .سنة) 35 (عن المتقدم عمر یزید ال أن .4
  الرسمیة العطل أیام وفي) ًلیال (الدوام أوقات خارج العمل على قادرا المتقدم یكون أن .5

 

   :التالیة للشروطً وفقا : مختبر مشرف: ثالثا

 .الجنسیة أردني المتقدم یكون أن .1
 المعلومات نظم أو  الحاسوب علم في  البكالوریوس أو الماجستیر  شھادة على حاصل  یكون أن .2

 .منتظمة وبدراسة بھا معترف جامعة من جید عن یقل ال بتقدیر  الحاسوبیة
 مجال في البكالوریوس لحملة سنوات وسبع الماجستیر  لحملة سنتین عن التقل خبرة لدیھ یكون أن .3

 .العمل
 .سنة) 35 (عن المتقدم عمر یزید ال أن .4
  الرسمیة العطل أیام وفي) ًلیال (الدوام أوقات خارج العمل على قادرا المتقدم یكون أن .5

 
 

   :التالیة للشروطً وفقا :  بحریة علوم /مختبر فني: رابعا
 .الجنسیة أردني المتقدم یكون أن .1
 .جید عن یقل ال بتقدیر   البحریة العلوم أو البیولوجیا في  البكالوریوس شھادة على حاصل  یكون أن .2
 بھا معترف جامعة من العمل مجال في البكالوریوس لحملة سنتین عن التقل خبرة لدیھ یكون أن .3

 .منتظمة وبدراسة
 سنة) 35 (عن المتقدم عمر یزید ال أن .4
  الرسمیة العطل أیام وفي) ًلیال (الدوام أوقات خارج العمل على قادرا المتقدم یكون أن .5

  



  .اإلعالن بموعد االلتزام ضرورة  مع) مستردة غیر (التالیة الوثائق بالطلب یرفق

  اإلعالن انتھاء تاریخ بعد  أو اإلعالن لشروط مستوفیة غیر طلبات أیة تقبل لن

   :التالیة الوثائق بالطلب یرفق أن على

 واحدة شخصیة صورة .1
 )البكالوریوس شھادة و التوجیھي عالمات كشف ( العلمیة المؤھالت عن مصدقة صورة .2
 المدنیة األحوال ھویة عن صورة .3
  الھندسة لوظیفة بالنقابة تسجیل .4
  .العقبة في للقاطنیین االولویة وتعطى .5
 .ضمان كشف + العمل مكتب من مصدقة الخبرة شھادات .6
  

  إلى 9/2014/ 21 صباح من  العاملین شؤون شعبة األردنیة الجامعة فرع في الطلبات إستقبال یتم

   .مساءا الثانیة الساعة إلى صباحا  التاسعة الساعة ومن 25/09/2014 

  

  

  

  

  

  

   

   

  
   

  


