ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

 .1ﺗﻌﻠﻦ " اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ " وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ " ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ"
ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻘﺒﻮل ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ  20ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﻦ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﺬﻛﻮر
ﻟﻼﻋﻤﺎر ﻣﻦ ) ( 29 - 16,5ﻋﺎﻣﺎً وﻟﻼﻧﺎث ﻣﻦ )  ( 35 - 18ﻋﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﺘﻲ اﻟﺨﻴﺎﻃﺔ وﺣﻼق ﻧﺴﺎﺋﻲ وﺗﺴﺘﻤﺮ
ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ  2019/3/3ﻟﻐﺎﻳﺔ 0 2019/4/4
 .2ﻣـ ـ ــﺪة اﻟﺒﺮﻧـ ـ ــﺎﻣﺞ ) (8اﺷـ ـ ــﻬﺮ ﻟﻠﻤﻬـ ـ ــﻦ اﻟﻤﺴـ ـ ــﺎﻧﺪة و) (6اﺷـ ـ ــﻬﺮ ﻟﻠﻤﻬـ ـ ــﻦ اﻻﻧﺸـ ـ ــﺎﺋﻴﺔ  ،إﻋﺘﺒـ ـ ــﺎراً ﻣـ ـ ــﻦ ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ :
 2019/4/14وﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺒﺪأ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺛﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘـﺪرﻳﺐ اﻟﻨﻈـﺮي واﻟﻌﻤﻠـﻲ داﺧـﻞ ﻣﻌﺎﻫـﺪ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺜﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﻪ ﺛﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤـﻞ ﻣـﻊ اﻟﺸـﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﺨـﺎص ﻟﺘﻤﻜـﻴﻦ
اﻟﻤﺘﺪرب ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ .

 .3ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻤﺘﺪرب ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻣﺼـﺮوف ﺟﻴـﺐ) (75دﻳﻨــﺎراً  (25)+دﻳﻨـﺎراً ﺑــﺪل ﻣﻮاﺻـﻼت ﻟﻠﻤﻬــﻦ اﻻﻧﺸـﺎﺋﻴﺔ و ) (50دﻳﻨــﺎراً (25)+

أ.

دﻳﻨﺎراً ﺑﺪل ﻣﻮاﺻﻼت ﻟﻠﻤﻬﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة .
ب.

اﻟﻠﺒﺎس ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺟـ.

ﺷﻬﺎدة ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﻨﻴﺔ وﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺻـﺎدرة ﻣـﻦ ﻣﺮﻛـﺰ اﻹﻋﺘﻤـﺎد وﺿـﺒﻂ اﻟﺠـﻮدة ،ﻫﻮﻳـﺔ ﻣﻬﻨﻴـﺔ  IDﻣﺼـﺪﻗﺔ

ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﻤﻞ.
د.

ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﺎرات ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ وﻣﻬﺎرات رﻳﺎدﻳﺔ وﻣﻬﺎرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺠﺘﺎزﻫﺎ .

 .4ﺷﺮوط اﻟﻘﺒﻮل.
أ.

أن ﻳﻜﻮن أردﻧﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻻردﻧﻴﺎت.

ب .أن ﻳﻜﻮن ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻴﺮة واﻟﺴﻠﻮك.

ﺟـ .أن ﻳﻜﻮن ﻻﺋﻘﺎً ﺻﺤﻴﺎً وﺑﺪﻧﻴﺎً .د .أن ﻻ ﻳﻘ ــﻞ اﻟﻌﻤ ــﺮ ﻋ ــﻦ )16.5ﻋﺎﻣـ ـﺎً( وﻻ ﻳﺰﻳ ــﺪ ﻋ ــﻦ ) (29ﻋﺎﻣـ ـﺎً
ﻟﻠﺬﻛﻮر وﻟﻼﻧﺎث ﻣﻦ  18اﻟﻰ  35ﻋﺎﻣﺎً  .ﻫـ .أن ﻳﺠﻴﺪ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،وأن ﻳﺠﺘﺎز ﻓﺤﺺ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﻘﺮر.

 .5اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ:
أ.

ﺷﻬﺎدة ﻋﺪم ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل.

د .ﺻﻮرة ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ب .ﺻﻮرة ﻋﻦ دﻓﺘﺮ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.

ﻫـ .ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺔ وﺷﻬﺎدة اﻟﺨﺒﺮة )إن وﺟﺪت(.

ﺟـ .ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﻮﻻدة.

و .ﺻﻮرة ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﺪد ).(2
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 06المھن التي سيتم التدريب عليھا  /الدفعة20/
ت

الشعبة

المعھد

2

الريشه

3

الجنوب

1

العقبة

معان

5

الجفر

6

الكرك

7

عجلون

8

الشمال

4

الطفيله

الرمثا

10

الزرقاء

11

الوسط

9

جرش

الموقر

12

مادبا

13

ماركا

المشاغل المقترحة
قصير /مركب قواطع جبس
بالط
حداد فاصون
كھربائي تمديدات منزلية
نجار طوبار /حداد تسليح
خياط نسائي
قصير /مركب قواطع جبس
دھان مباني
نجار اثاث
ميكانيكي سيارات
كھربائي سيارات
كھربائي تمديدات منزلية
حداد فاصون
دھان مباني
بليط
تمديدات صحية +تدفئة مركزية
دھان مباني
بليط
كھربائي تمديدات منزلية
تمديدات صحية +تدفئة مركزية
قصير /مركب قواطع جبس
قصير /مركب قواطع جبس
دھان مباني
نجار اثاث
حداد المنيوم
حداد فاصون
طاقة شمسية
دھان مباني
قصير /مركب قواطع جبس
تمديدات صحية +تدفئة مركزية
دھان مباني
حداد المنيوم
قصير /مركب قواطع جبس
دھان مباني
بليط
تمديدات صحية +تدفئة مركزية
دھان مباني
تمديدات صحية +تدفئة مركزية
حداد المنيوم
طاقة شمسية
تكييف وتبريد
نجار طوبار /حداد تسليح
حداد المنيوم
فني االت صناعية
قصير /مركب قواطع جبس
نجار اثاث
دھان موبيليا
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 .7ﻳـﺘﻢ اﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ وﺗﻘــﺪﻳﻢ ﻃﻠــﺐ اﻹﻟﺘﺤـﺎق ﻓــﻲ اﻟﺒﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺘــﺪرﻳﺒﻲ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺔ ﻓــﻲ ﻣﻘــﺮ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ
ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــﺪوار اﻟﺜ ــﺎﻣﻦ ﺑﺠﺎﻧ ــﺐ وزارة اﻷﺷ ــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ واﻹﺳ ــﻜﺎن أو ﻣﻌﺎﻫ ــﺪ وﻣﺸ ــﺎﻏﻞ ﺗ ــﺪرﻳﺐ اﻟﺸ ــﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺘﻮاﺟ ـ ــﺪة ﻓ ـ ــﻲ أﻗ ـ ــﺎﻟﻴﻢ اﻟﺸ ـ ــﻤﺎل واﻟﻮﺳ ـ ــﻂ واﻟﺠﻨ ـ ــﻮب ،ﺧ ـ ــﻼل اﻟﻔﺘ ـ ــﺮة ﻣ ـ ــﻦ  2019/ 3/3وﻟﻐﺎﻳ ـ ــﺔ
 ، 2019/4/4ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ.
 08ﻳﻌﻘــﺪ اﺧﺘﺒــﺎر اﻟﻘﺒــﻮل اﻟﻌــﺎم ﺑﺘــﺎرﻳﺦ ) (2019/4/7اﻟﺴــﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷــﺮة ﺻــﺒﺎﺣﺎً ﻓــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﻌﺎﻫــﺪ
وﻣﺸﺎﻏﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﺑﺪء اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2019/4/14
 .9ﻟﻤﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ــﺎت أو اﻹﺳﺘﻔﺴ ــﺎر ﻳﺮﺟ ــﻰ اﻻﺗﺼ ــﺎل ﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــﺎﺗﻒ اﻟﺸ ــﺮﻛﺔ (5631000) :
أو اﻻرﻗﺎم ) (0787013474) ، (0798410518) (0775773277أو ﻣﺮاﺳﻠﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳـﺪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  ، Info@Net.Mil.Joأو اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﺗـﻒ اﻟﻤﻌﺎﻫـﺪ واﻟﻤﺸـﺎﻏﻞ اﻟﻤـﺬﻛﻮرة ﻓـﻲ
أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﻮﺳﻂ واﻟﺠﻨﻮب واﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺮﻓﻖ.
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اﺳﻤﺎء وارﻗﺎم ﻫﻮاﺗﻒ ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﻟﺪى ﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟﺮﻣﺜﺎ

ﻋﺠﻠﻮن

ﺟﺮش

اﻟﺰرﻗﺎء

ﻣﺎدﺑﺎ

اﻟﻤﻮﻗﺮ

ﻣﺎرﻛﺎ

اﻟﻌﻘﺒﺔ

اﺣﻤﺪ ﻃﻼﻓﺤﻪ

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
0778400891

اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺪوب
ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪات

0777775152

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻨﻲ ﻣﻠﺤﻢ

0772204959

ﻫﺎﺷﻢ ﻓﺮﻳﺤﺎت

0777785884

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻌﻴﺮات

0778833525

ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺰﺑﻮن

0772264245

ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة

0778400893

ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ

0777963365

ﻋﺎﻃﻒ اﻟﺸﺮع

0796020332

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ

0790576582

ﺑﻼل اﻟﻤﻮﻣﻨﻲ

0772284220

ﺻﻼح اﻟﺤﻮاﻣﺪة

0777532081

ﻓﻮاز اﻟﺸﻮرة

0790754230

ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺨﺎﺗﺮة

0772086414

ﻃﺎرق اﻟﻤﻮﻣﻨﻲ

0778405984

ﺻﻔﻮان اﻟﻌﻮران

0790170648

ﻓﺮاس اﻟﻠﻮﻣﺎ

0776203240

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪﻋﺠﻪ

0772243020

ﺻﻔﻮان اﻟﻌﻮران

0790170648

ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻔﺮاﻳﻪ

0776934793

اﺣﻤﺪ اﻟﺮوﺳﺎن

0775481993

ﺑﺴﺎم اﻟﺴﻌﻮدي

0772219213

ﻓﺎرس اﻟﻤﻌﺎﻳﻄﻪ

0799924189

اﺣﻤﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء

0772039002
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اﻟﻄﻔﻴﻠﻪ
ﻣﻌﺎن

اﻟﺮﻳﺸﻪ

اﻟﺠﻔﺮ

اﻟﻜﺮك

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﺤﺎﺣﺪﻩ

0779982856

ﺣﻤﺎد اﻟﻘﻄﺎﻣﻴﻦ

0790756236/0772260549
0772653653

ﻣﻌﺎذ اﺑﻮ دروﻳﺶ

0776136077

ﻋﺼﺎم اﻟﻔﺮاﻳﺔ

0772954413

ﻋﻴﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪﻳﻴﻦ

0772748433

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻮﻧﺎت

0778918202

ﻣﻨﺬر اﺑﻮ ﺗﺎﻳﻪ

0777245996

ﻧﺎﻳﻞ اﻟﺬﻳﺎﺑﺎت

0772512448

ﻋﺒﺪاﻟﺮؤوف اﻟﺠﻮازﻧﺔ

07980567775

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ

0797956115

ﻃﺎرق اﻟﺮواﺷﺪة

0798310291

اﻳﻤﻦ اﻟﺒﺰاﻳﻌﻪ

ص.ب ،(17882).ﻋﻤﺎن ) ،(11195اﻷردن ،ﻫﺎﺘف ) ،( 5631000ﻓﺎﻜس ) – (5631011اﻝدوار اﻝﺜﺎﻤن  -ﺒﺠﺎﻨب و ازرة اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﺎﻤﺔ
اﻝﻤوﻗﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ www.net.mil.jo

