الجامعة الهاشمية
دائرة الموارد البشرية
إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية تعيين لوظيفة مشرف مختبر كلية العلوم الصيدالنية
تاريخ بداية اإلعالن 2021/11/14
تاريخ نهاية اإلعالن 2021/11/20
تعلن الجامعة الهاشمية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجتها لتعيين "مشرف مختبر" عدد ()5

في كلية العلوم الصيدالنية وضمن الشروط التالية-:

 .1أن يكون المتقدم حاص الالالل علر درجة البكالوريوي في الص الاليدلة من جامعة معترف بها وبالد ارس الالة
المنتظمة وبتقدير ال يقل عن جيد جدال.
 .2أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن ( )%80الفرع العلمي.
 .3أن ال يتجاوز عمر المتقدم عن ( )35عامال.

 .4أن يجيد اللغة اإلنجليزية (قراءة ،كتابة ،ومحادثة).
 .5أن يجيد استخدام الحاسوب وتطبيقاته المختلفة.

 .6أن يكون لديه خبرة عملية في التدريس في كليات الص الالالالاليدلة أو العمل في مص الالالالالانع أدوية لمدة ال
تقل عن ( )3سنوات.

الشروط العامة-:

 .1أن يكون أردني الجنسية.

 .2يخض الالالع المتقدم اس الالالس االختيار والمفاض الالاللة ومنها إجراء المقابلة الش الالالخص الالالية أو أية اختبارات
معتمدة لدى الجامعة أو ديوان الخدمة المدنية لهذه الغاية.

 .3أن يكون المتقدم حاصالالالالالالالالل علر وثيقة معادلة الشالالالالالالالهادات العلمية دير ااردنية من وزارة التعلي
العالي.
 .4أن ال يكون محكوم اي سبب كان أو مطلوب اي جهة أمنية.

 .5أن يكون المتقدم من محافظة الزرقاء حسب مكان اإلقامة المثبت علر هوية ااحوال المدنية.

 .6ال تقبالل للبالات التوظيا المقالدمالة من قبالل المتقالاعالدين المالدنيين أو العس الالالالالالالالكريين أو متقالاعالدي

الضمان االجتماعي أو القائمين علر رأي عمله في القطاع العام المدني والعسكري بما في ذلك
موظفي البلديات وأمانة عمان الكبرى والجامعات الرسالالالالمية والمسالالالالتشالالالال يات التابعة لها والمجلس

االعلر للعلوم والتكنولوجيا والمجالس العلمية التابعة له.
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الوثائق المطلوبة (دير مستردة)-:

 .1صورة مصدقة عن الشهادات العلمية وكشوف العالمات بما فيها كشف عالمات الثانوية العامة.
 .2صورة عن هوية ااحوال المدنية من الجهتين (سارية المفعول).
 .3صورة شخصية.
 .4السيرة الذاتية.

 .5صالالالالورة عن الخبرات العملية مصالالالالدقة من قبل مديرية العمل المعتمدة للخبرات المحلية ومرفق بها

كشف بيانات المؤمن عليه من المؤسسة العامة للضمان االجتماعي مبينال فيه أن الخبرة مسجلة
في قيود الضمان االجتماعي وللخبرات من خارج البالد مصدقة من وزارة الخارجية.

علر الرادبين في التقدم ممن تنطبق عليه الشروط أعاله تعبئة الطلب إلكترونيال علر خانة للبات التعيين

لمدة اسبوع اعتبا الر من تاريخ  2021/11/14ولغاية تاريخ  ،2021/11/ 20مرفقال بالطلب اإللكتروني
صو الر عن الشهادات العلمية والوثائق المطلوبة ،علمال بأن الجامعة لن تنظر في الطلب إذا كان مخالف لا

لشروط اإلعالن أو دير مستوف لجميع الوثائق المطلوبة ،ويعتبر الطلب ملغر حكمال وال تقبل الطلبات أو

أي وثيقة بعد انتهاء مدة اإلعالن وفي حال وجود أي مشاكل أو استفسارات يرجر االتصال علر اارقام

الفرعية التالية-:

 .1رئيس ديوان دائرة الموارد البشرية  /فرعي (.)4750

 .2رئيس شعبة الموظفين والمستخدمين /فرعي (.)4254

 .3ضابط االرتباط مع ديوان الخدمة المدنية السيد معاذ التميمي /فرعي (.)5045
علمال بأن هاتف الجامعة الهاشمية هو (.)05/3903333
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