اعالن �صادر عن ديوان اخلدمة املدنية

يدعو ديوان اخلدمة املدنية بالتن�سيق مع دائرة اجلمارك الأردنية وامل�ؤ�س�سة اال�ستهالكية املدنية ،املر�شحني التالية �أ�سما�ؤهم
واملتقدمني على وظائف الفئة الثالثة لإ�شغال وظيفة �شرطي �أول جمارك (مرافق جمركي) ووظيفة بائع ،وفقا لأحقياتهم التناف�سية
ح�سب تعليمات االختيار والتعيني املعتمدة ،ممن تقدموا بطلبات توظيف من خالل مكاتب �شركة الربيد الأردين والتي قام الديوان
بالإعالن عنها يف ال�صحف املحلية بتاريخ  ،2019/04/24التواجد يوم الثالثاء املوافق  2019/10/٨ال�ساعة  12ظهر ًا يف مبنى
ديوان اخلدمة املدنية الكائن يف طرببور� /شارع الأق�صى ،حل�ضور االمتحان التناف�سي االلكرتوين ح�سب املبني �أدناه.
*حيث �سيتناول االمتحان التناف�سي الإلكرتوين لوظيفة �شرطي �أول جمارك (مرافق جمركي) جمال اال�ستعدادات والكفايات الوظيفية
التالية:
 الثقافة الوطنيةاال�ستعدادات العقليةاملهارات اللغوية (اللغة العربية والإجنليزية) مهارات احلا�سوب* �أما يف ما يتعلق بوظيفة بائع �سيتناول االمتحان التناف�سي الإلكرتوين املجاالت التالية:
�أو ًال :جمال االخت�صا�ص الوظيفي
ثاني ًا :جمال اال�ستعدادات والكفايات الوظيفية التالية:
 اال�ستعدادات العقلية املهارات اللغوية (اللغة العربية والإجنليزية) -مهارات احلا�سوب
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مالحظة :يجب احل�ضور قبل موعد االمتحان بن�صف �ساعة وكل من مل يح�ضر يعترب م�ستنكفا ،كما يجب اح�ضار
البطاقة ال�شخ�صية ال�صادرة عن دائرة االحوال املدنية واجلوازات �سارية املفعول وقلم حرب �أزرق جاف والآلة
احلا�سبة ،ومينع �إدخال الهاتف اخللوي ،و�سيتم ن�شر �أ�سماء الناجحني على:
 موقع ديوان اخلدمة املدنية االلكرتوين (ديوان اخلدمة املدنية.االردن) www.csb.gov.jo موقع االعالنات احلكوميةwww.advs.gov.jo� -صفحة الديوان الر�سمية على الفي�س بوك (ديوان اخلدمة املدنية االردين)

