
 
 

، بالفئة الثالثة وظائف شاغرةلتعبئة  عن حاجتهوبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية  يعلن ديوان المحاسبة
 تفاصيل الوظائف وشروط اشغالها: وتاليا  

 شروط اشغال الوظيفة الوظيفة المطلوبة
مكان 
 الوظيفة

عدد 
 الوظائف

 العامة للتقدم للوظائفالشروط  الجنس

 سائق فئة خامسة

 )محورين(

شههههههلادة الثانويههههههة العامههههههة  -
 ناجح فما دون

رخصههههههههههة  يههههههههههادة فئههههههههههة  -
خامسههههههههههههههههة  سههههههههههههههههارية 

 المفعول( كحد ادنى

محافظات 

اقليم 

الوسط 

 )العاصمة،

 البلقاء،

 الزرقاء،

مادبا، 

البادية 

 الوسطى(

 ذكور 1

أن يكهههههههون مكههههههههان ا  امهههههههة حسهههههههه   ➢
بطا هههههههههههههههة ا حهههههههههههههههوال المدنيهههههههههههههههة 
والجهههههههههههههوااا  مطهههههههههههههابق لمكهههههههههههههان 

 الوظيفة الشاغرة.
أن يكههههون المتقههههدم مههههن مواليههههد عههههام  ➢

 فما بعد. 1975
أن   يكههههههههههههههون المتقههههههههههههههدم  مههههههههههههههن  ➢

المتقاعهههههههههههههههههههههدين المهههههههههههههههههههههدنيين او 
العسهههههههكريين او متقاعهههههههد  ال هههههههمان 
ا جتمهههههههههههاعي او القهههههههههههائمين علهههههههههههى 
رأس عمللهههههههههههههم بوظهههههههههههههائف فهههههههههههههي 

 القطاع العام المدني والعسكر .
 أن يكههههههههون  ئهههههههههق صهههههههههحيا  وغيهههههههههر ➢

محكههههوم بهههه   جنايههههة أو جنحههههة تخههههل 
 بالشرف وا دا  العامة

  تعتمهههههههد الطلبههههههها  المقدمهههههههة مهههههههن  ➢
حملهههههههههههههة الشهههههههههههههلادا  الجامعيهههههههههههههة 
وشههههههلادا  دبلههههههوم كليهههههها  المجتمههههههع 

 الشامل.

يسهههههههههمح بالتقهههههههههدم علهههههههههى وظيفهههههههههة  ➢
واحهههههدة فقهههههط مهههههن الوظهههههائف المعلهههههن 

 عنلا

 مراسل
شههههههلادة الثانويههههههة العامههههههة  -

 ناجح فما دون
 ذكور 3

 طابع

الثانويههههههة العامههههههة  شههههههلادة -
 ناجح فما دون.

دورة تدريبيههههههههههههههة فههههههههههههههي  -
مجههههههههههههههال الطباعههههههههههههههة او 
الحاسهههههو    تقهههههل مهههههدتلا 

 عن اسبوعين

2 
ذكور 

 أو اناث

 مأمور تصوير
شههههههلادة الثانويههههههة العامههههههة  -

 ناجح فما دون
 ذكور 1

 مأمور مقسم 

شههههههلادة الثانويههههههة العامههههههة  -
 ناجح فما دون

اجههههههههااة مااولههههههههة ملنههههههههة  -
 سهههههههارية المفعهههههههول( فهههههههي 

 مجال الوظيفة

1 
ذكور 

 أو اناث

 
 

  
ونيا مع طلب التوظيفالوثائق المطلوبة  والت   -:   ترفق الكت 

ط أن تكون موجودة بطلب التوظيف:    يشت 
 أوال: الوثائق األساسية والت 

 صورة عن وجهي البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة األحوال المدنية والجوازات عىل أن تكون سارية المفعول  -1
 . (ناجح، أو آخر شهادة مدرسية ناجح)شهادة الثانوية العامة  ناجحصورة مصدقة عن آخر  شهادة تحصيل علمي  -2
 لوظيفة مأمور مقسم.  )سارية المفعول(اجازة مزاولة المهنة صورة عن  -3
 صورة عن الدورة التدريبية مصدقة حسب االصول لوظيفة طابع.  -4
 لوظيفة سائق محورين. صورة عن رخصة القيادة )سارية المفعول(  -5
ي صورة عن دفتر خدمة العل -6

 .  )للذكور( م مؤجل/معف 

 :   حال وجودها( نقاط تنافسية ، وه 
 
  تمنح المتقدم )ف

 الوثائق االضافية:  والت 

ي شووووووووووارب فلهووووووووووا صوووووووووواحب الطلووووووووووب مصوووووووووودقة موووووووووون ،صووووووووووورة مصوووووووووودقة عوووووووووون الوووووووووودورات التدريبيووووووووووة ) ن وجوووووووووودت( -1
هلئووووووووووة تنميووووووووووة وتطوووووووووووير المهووووووووووارات التر

بية والتعليمنية أو المهنية والتق  .  وزارة التر
ات المحليووووووووة ا ووووووووافة ا  ارفووووووووا   كشوووووووو   -2 ة العمليووووووووة لات العخقووووووووة ةالوظيفووووووووة مصوووووووودقة موووووووون قبوووووووول وزارة العموووووووول للخووووووووتص صووووووووورة عوووووووون شووووووووهادات الخووووووووتص

ي قلوووووووووود المؤسسوووووووووة 
ة مسوووووووووجلة    العاموووووووووة بيانووووووووات الموووووووووؤمن عليوووووووووا الوووووووووذت اصوووووووودر مووووووووون المؤسسوووووووووة العاموووووووووة لل وووووووومان االجتموووووووووا ي م  نوووووووووا فيوووووووووا ان الخووووووووتص

ة من خارج البخد تصد  من وزارة الخارجية االردنية.   لل مان االجتما ي وبخصوص شهادات الختص

 

      التقدم بطلب التوظيف  الوظيفة وممن تتوفر لديهم متطلبات شروط اشغال المبينة بأعالهالراغبين بالتقدم إلشغال الوظائف على و 

الموافق  اإلثنين ن صباح يوم وذلك ابتداء  م  login.php/3http://tasweeq.csb.gov.jo/app   الكتروني من خالل الرابط

 الوثائق المطلوبة على أن يرفق بطلب التوظيف االلكتروني كافة 16/2/2023الموافق    الخميسيوم نهاية ولغاية  13/2/2023

.                                                                                                                                         
                                                                     

 ديوان المحاسبةاعالن توظيف صادر عن 
 

بعد التاريخ المحدد ورقيا أو لن يتم استالم اي طلب او وثيقة تقدم لن يعتمد أي طلب به نقص بالوثائق المطلوبة ، و 
 لطلبات.ااستقبال فترة النتهاء 

http://tasweeq.csb.gov.jo/app3/login.php

