آلية التقديم من قبل (المتقدمين):

 .1الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختالف يتم تقديم اعتراض
ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية  ،وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة
التقديم على اإلعالنات الوظيفية ،مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.
 .2تحديد الرغبة في الدخول لإلعالن من خالل التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.
 .3يتم االختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب .

الفئات المستهدفة باإلعالن والشروط والضوابط العامة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

خريجين وخريجات المعاهد التخصصية (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف).
خريجين وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)
.
خريجين وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس) .
خريجين وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف).
خريجين وخريجات درجة الماجستير.
االولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.
يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
يشترط اختبار القدرة المعرفية للجامعين على المرتبة السادسة والسابعة للرجال.
جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية ،و سيتم دعوة اكثر من متقدم ومتقدمة على كل وظيفة من
المتقدمين األعلى نقاطاً .
يتطلب رخصة نقل ثقيل لوظائف سائق معدات ثقيلة.
وظائف سائقي معدات ثقيلة تتطلب اختبار عملي في الميدان.
ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خالل إجراء المقابالت الشخصية ،وفي حال اختالف البيانات ،او
عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
الترشيح النهائي سيتم بعد االنتهاء من (مطابقة البيانات ،والمقابالت الشخصية) .

إيضاحات عــامــة:

 .1هيئت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خالل (األسئلة
األكثر شيوعاً  ،التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات
واإلرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في األخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.
 .2البيانات التي يتم إضافتها من قبل المتقدم على نظام جدارة مسئوليتها على المتقدم حتى لو أدى عدم مصداقية
تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها الستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.
 .3ستقوم وزارة النقل بإعالن أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة االنترنت لذلك فإنها تؤكد على
ضرورة متابعة األسماء التي سيتم دعوتها من خالل بوابتها اإللكترونية .

