اعالن تدريب حدييث التخرج
بهذف سفع وجعىيش قذساث ومهاساث وامكاهياث حذيثي الخخشج وحعضيض الجاهب الخعبيقي والعملي لذي حذيثي
الخخشج وحصىلهم على جذسيب عملي مىجق في مجال جخصصاتهم وحعضيض جىاهب املعؤوليت املجخمعيت.
يعلن معهذ إلاداسة العامت عن بذء اظخقبال ظلباث لاظخدادة من بشهام جذسيب حذيثي الخخشج على الشابغ:

hr@ipa.gov.jo
ً
ورلك خالل الدترة من صباح يىم لاحذ جاسيخ  2022/7/31ولغايت يىم الخميغ املىافق  ،2022/8/4علما بأن
ً
املخذسب ظيحصل على وجيقت جثبت جحقيقه مخعلباث بشهام الخذسيب ورلك وفقا ملا يلي:
ً
أوال) الششوط
.1

أن يىعب ق ققق عل ق ققى ظال ق ققب الخ ق ققذسيب حعشيق ق ق ح ق ققذي الخخ ق ققشج وه ق ققى "الش ق ققخل الىاص ق ققل عل ق ققى دسج ق ققت

.2

البكالىسيىط أو الذبلىم أو ما يعادلهما ولم يمض على جخشجه أكثر من جالث ظىىاث".
ً
أن يكق ققىن ظالق ققب الخق ققذسيب عىق ققذ جقق ققذيم العلق ققب حاصق ققال علق ققى دسجق ققت البكق ققالىسيىط أو الق ققذبلىم أو مق ققا
ً
يعادلهمققا حققذا أدو ق فققي جخصصققاث الهىذظققت الصققىاعيت ،اداسة لاعمال،هىذظققت الىاظققىب أو فققي أ
مجال جكىىلىجيا املعلىماث .

.3

ً
أن ال يك ققىن ظال ققب الخ ققذسيب مىظد ققا ظ ققىاء ف ققي القع ققال الع ققام أو الخ ققال عى ققذ جقذم ققه بعل ققب الخ ققذسيب
وخالل فترة جىديز بشهام الخذسيب.

.4

ال يجققىص الجمققع شققكل متقزامن بق ن الخققذسيب املققىجم بمىجققب هققزت الخعليمققاث وأ جققذسيب خققش جىجمققه
أ جهت حكىميت أو خاصت أو في الىقاباث أو لاجحاداث أو مىجماث املجخمع املذوي.

ً
ثانيا) التزاماث املتدرب:
 .1الالتزام بمواعيد الحضوروالانصراف.
 .2عدم التصويرأو استخدام أجهزة املوظفين إال بئذن مسبق من املوظف أو أثناء جواجد املوظف

 .3املحافظت على الهدوء واحترام املوظفين واملراجعين
ً .4حظرعلى املتدرب استخدام أي وثيقت رسميت ًحصل عليها أثناء التدريب واستخدامها خارج نطاق
العمل
 .5الالتزام بكافت التعليماث والتوجيهاث التي جصدرمن املوظفين املسؤولين عن املتدرب
 .6عدم افشاء املعلوماث التي ًحصل عليها عبرأي وسيلت كانت على وسائل التواصل الاجتماي ويير

ً
ثالثا) الوثائق املطلوبت
 -1صورة عن الهويت الشخصيت.
 2صورة عن املؤهل العلمي. 3صورة شخصيت. 4-وثيقت عدم اشغال وظيفت حكوميت.

