
 

 
 

 

 توظيف  إعالن

 

 تعبئة الوظائف التالية مبوجب عقدلعن حاجتها وبالتنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية تعلن سلطة املياه 

 -: فئة ودرجة خاضع لقانون الضمان  االجتماعي على الفئتني ) االوىل والثانية(  وعلى النحو التالي 

  

العد املؤهل العلمي الوظيفة

 د

اشغال شروط  العمل مكان اجلنس

 وظيفةال

 2 بكالوريس هندسة مدنية/مياه وبيئة مدني مهندس
  العاصمة دمج

 

 

  خربة ال تقل عن

سنتني يف جمال 

 االختصاص

 

   العمر ال يزيد

 عام 84عن 

 1 بكالوريس هندسة مدنية/مياه وبيئة مهندس مدني 
 البادية الوسطى دمج

 3 شائيبكالوريوس هندسة مدنية / ان مهندس مدني
  دمج

 

 

 العاصمة

 

 

 2 بكالوريوس هندسة ميكانيك مهندس ميكانيك
 ذكر

 2 بكالوريوس هندسة كهرباء / قوى مهندس كهرباء
 ذكر

 2 بكالوريوس كيمياء باحث مساعد 
 دمج

 1 بكالوريوس فيزياء باحث مساعد 
 ذكر

 2 بكالوريوس جيولوجيا جيولوجي مساعد 
 ذكر

 3 دبلوم شامل هندسة كهرباء  فين كهرباء 
 ذكر

 3 دبلوم شامل هندسة ميكانيك فين ميكانيك 
 ذكر

 1 دبلوم شامل هندسة ميكانيك فين ميكانيك
 البادية الوسطى ذكر

 2 دبلوم شامل هندسة مساحة مساح ثالث 
 العاصمة ذكر

 
 -الشروط العامة :

و العسكريني او متقاعدي الضمان ال جيوز تقديم طلب توظيف من املتقاعدين املدنيني ا .1

االجتماعي او القائمني على رأس عملهم بوظائف يف القطاع العام املدني والعسكري مبا يف 

ذلك اجلامعات الرمسية واملستشفيات اجلامعية والبلديات وامانة عمان الكربى واجمللس 

الفئة الثالثة يف الشركات  االعلى للعلوم والتكنولوجيا واملراكز التابعة له والعاملني يف وظائف

 اململوكة للحكومية بالكامل

ان يكون مكان االقامة حسب اهلوية الشخصية الصادرة من دائرة االحوال املدنية مطابقا  .2

 ملكان االقامة املطلوب باعالن التوظيف



 

 
 

 

 -الوثائق االساسية اليت يشرتط ان تكون موجودة يف طلب التوظيف :

خصية الصادرة عن دائرة االحوال املدنية واجلوازات على ان صورة عن وجهي البطاقة الش .1

 تكون سارية املفعول ) البطاقة الذكية (

 صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة .2

 صورة مصدقة عن ) شهادة البكالوريوس للفئة االوىل , شهادة الدبلوم الشامل للفئة الثانية ( .3

 صورة عن عضوية النقابة للمهندسني .8

ة عن كتاب مستشارية شؤون العشائر للمتقدمني على االشواغر املخصصة للبادية ارفاق صور .5

 الوسطى. 

صورة عن اخلربات العملية ذات العالقة بالوظيفة مصدقة من قبل وزارة العمل للخربات  .6

احمللية ) شريطة ارفاق كشف بيانات املؤمن عليه من املؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

ة مسجلة اصوليا يف قيود املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ( واخلربات مبينا فيه ان اخلرب

 من خارج البالد واليت تصدق من وزارة اخلارجية االردنية.
 

فعلى الراغبني بالتقدم للوظائف املذكورة ممن تتوافر فيهم شروط اشغال الوظائف التقدم 

  –خلف فندق املاريوت   –ساني الشمي يف مبنى سلطة املياه الكائن يف بطلب التوظيف وذلك 

وحتى نهاية دوام يوم    21/6/1211االحد املوافق ( خالل الفرتة من صباح يوم 4الطابق )

 . 26/6/1211املوافق  ميس اخل

 

مالحظة: لن يتم النظر يف اي طلب او وثيقة تقدم بعد تاريخ انتهاء فرتة استقبال الطلبات ولن 

كافة الوثائق او غري مستويف شروط االعالن او متطلبات  يتم النظر يف اي طلب غري مستويف

 الوظيفة .

 

 واقبلوا االحرتام ,,,

 امني عــــــــــــــــام سلطـــــــــــــــة املياه

 بطاينة "حممد خري  "املهندس بشار 
 

 

 


