�إعالن �صادر عن ديوان اخلدمة املدنية

يدعو ديوان اخلدمة املدنية بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة ،اجلامعة الها�شمية ،م�ست�شفى اجلامعة ا لأردنية ،املر�شحني التالية �أ�سما �ؤهم من حملة �شهادة البكالوريو�س يف
تخ�ص�صي التمري�ض و التغذية والت�صنيع الغذائي ،التواجد يف مبنى ديوان اخلدمة املدنية الكائن يف طرببور� -شارع ا لأق�صى ،ح�سب االيام وا لأوقات املحددة ادناه،
حل�ضور االمتحان التناف�سي ا لإلكرتوين وفق ًا للمجاالت التالية :

جمال الكفايات الفنية واالخت�صا�ص املعريف لتخ�ص�ص بكالوريو�س التمري�ض ويعطى  %70من العالمة الكلية ،واملحددة من خالل الدخول �إىل الرابط التايل:WWW.CSB.GOV.JO/WEB/COMPETENCY
 جمال ا لإخت�صا�ص املعريف لتخ�ص�ص بكالوريو�س تغذية وت�صنيع غذائي ويعطى  %70من العالمة الكلية. جمال القدرات وا لإ�ستعدادات واملهارات لكافة التخ�ص�صات ويعطى  %30من العالمة الكلية ،وي�شمل: ا لإ�ستعدادات العقلية (التفكري املنطقي والتحليلي) الكفايات اللغوية (اللغة العربية واللغة االجنليزية)مالحظات هامة:
• االلتزام بربوتوكول ال�سالمة العامة .
• �ضرورة االلتزام باحل�ضور قبل ن�صف �ساعة من املوعد املحدد.
•	�إح�ضار البطاقة ال�شخ�صية ال�صادرة عن دائرة ا لأحوال املدنية واجلوازات �سارية املفعول وقلم حرب و�آلة حا�سبة.
• مينع �إدخال الهاتف اخللوي �إىل قاعة االمتحان.
• كل من ال يح�ضراالمتحان يعترب م�ستنكفا.
• �سيتم ن�شر ا�سماء الناجحني على-:
 موقع ديوان اخلدمة املدنية االلكرتوين (ديوان اخلدمة املدنية.االردن) WWW.CSB.GOV.JOرئي�س ديوان اخلدمة املدنية
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