
مكان العملالخبرةعدد الشواغرالتحصيل العلميالوظيفة المطلوبةاسم الشركةالرقم

عمان / مواقع مختلفة للشركة خبرة من ست الى سبع سنوات1بكالوريوسDigital CRM Integration Expert(اورانج  )مجموعة االتصاالت االردنية 

عمان / مواقع مختلفة للشركة خبرة من اربع الى ست سنوات1بكالوريوسSenior iOS Developer(اورانج  )مجموعة االتصاالت االردنية 

(اورانج  )مجموعة االتصاالت االردنية 
Access Networks Engineering 

Team Leader
عمان / مواقع مختلفة للشركة خبرة ال تقل عن خمس سنوات1بكالوريوس

عمان / مواقع مختلفة للشركة خبرة من سنتين الى اربع سنوات1بكالوريوسSenior Data Architecture Analyst(اورانج  )مجموعة االتصاالت االردنية 

عمان / مواقع مختلفة للشركة خبرة من اربع الى سبع سنوات1بكالوريوسPlanning Expert(اورانج  )مجموعة االتصاالت االردنية 

عمان / مواقع مختلفة للشركة خبرة ال تقل عن سبع سنوات1بكالوريوسCloud Solution Architect(اورانج  )مجموعة االتصاالت االردنية 

عمان / مواقع مختلفة للشركة خبرة ال تقل عن ست سنوات1بكالوريوسCloud Service Delivery Expert(اورانج  )مجموعة االتصاالت االردنية 

عمان / مواقع مختلفة للشركة خبرة ال تقل عن خمس سنوات1بكالوريوسCloud Engineer(اورانج  )مجموعة االتصاالت االردنية 

(اورانج  )مجموعة االتصاالت االردنية 
Senior Corporate Applications 

Development
عمان / مواقع مختلفة للشركة خبرة ال تقل عن ثالث سنوات1بكالوريوس

عمان / مواقع مختلفة للشركة خبرة ال تقل عن اربع سنوات1بكالوريوسSenior Drupal Developer(اورانج  )مجموعة االتصاالت االردنية 

عمان / الشميساني خبرة من سنة الى سنتين10بكالوريوستسويق ومبيعاتالشركة العربية االردنية للتأمين2

اربد /  شارع البتراء خلف االكاديمية الدولية الكبرى  سنوات 3ال تقل عن 3بكالوريوسمدرس لغة انجليزيةمدارس اكاديمية الجسور الدولية

اربد /  شارع البتراء خلف االكاديمية الدولية الكبرى  سنوات 3ال تقل عن 2بكالوريوسمدرس علوممدارس اكاديمية الجسور الدولية

اربد /  شارع البتراء خلف االكاديمية الدولية الكبرى  سنوات 3ال تقل عن 2بكالوريوسمدرس رياضياتمدارس اكاديمية الجسور الدولية
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مكان العملالخبرةعدد الشواغرالتحصيل العلميالوظيفة المطلوبةاسم الشركةالرقم

اربد /  شارع البتراء خلف االكاديمية الدولية الكبرى  سنوات 3ال تقل عن 2بكالوريوسمعلم صفمدارس اكاديمية الجسور الدولية

اربد /  شارع البتراء خلف االكاديمية الدولية الكبرى  سنوات 3ال تقل عن 1بكالوريوسمدرس موسيقمدارس اكاديمية الجسور الدولية

اربد / طريق الحصن خلف مطعم الهرم  سنوات 3ال تقل عن 1بكالوريوسمدرس علوممدارس عرار

اربد / طريق الحصن خلف مطعم الهرم  سنوات 3ال تقل عن 1بكالوريوسمدرس حاسوبمدارس عرار

اربد / طريق الحصن خلف مطعم الهرم  سنوات 3ال تقل عن 1بكالوريوسمدرس رياضياتمدارس عرار

اربد / طريق الحصن خلف مطعم الهرم  سنوات 3ال تقل عن 2بكالوريوسمدرس لغة عربيةمدارس عرار

اربد / طريق الحصن خلف مطعم الهرم  سنوات 3ال تقل عن 4بكالوريوسمعلم صفمدارس عرار

اربد / طريق الحصن خلف مطعم الهرم  سنوات 3ال تقل عن 3بكالوريوسمدرس لغة انجليزيةمدارس عرار

اربد / طريق الحصن خلف مطعم الهرم  سنوات 3ال تقل عن 1بكالوريوسمدرس اجتماعياتمدارس عرار

اربد / طريق الحصن خلف مطعم الهرم سنة واحدة  1بكالوريوسمدرس رياضةمدارس عرار

اربد / شارع البتراء خبرة ثالثة سنوات 1بكالوريوسمدرس تربية اسالميةمدارس االكاديمية الدولية الكبرى

اربد / شارع البتراء خبرة ثالثة سنوات 2بكالوريوسمدرس لغة عربيةمدارس االكاديمية الدولية الكبرى

اربد / شارع البتراء خبرة ثالثة سنوات 1بكالوريوسمدرس لغة انجليزيةمدارس االكاديمية الدولية الكبرى

اربد / شارع البتراء خبرة ثالثة سنوات 1بكالوريوسمدرس اجتماعياتمدارس االكاديمية الدولية الكبرى
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مكان العملالخبرةعدد الشواغرالتحصيل العلميالوظيفة المطلوبةاسم الشركةالرقم

اربد / شارع البتراء خبرة ثالثة سنوات 1بكالوريوسمدرس تربية مهنيةمدارس االكاديمية الدولية الكبرى

اربد / شارع البتراء خبرة ثالثة سنوات 1بكالوريوسمدرس رياضةمدارس االكاديمية الدولية الكبرى

اربد / شارع البتراء خبرة ثالثة سنوات 1بكالوريوسمدرس رياضياتمدارس االكاديمية الدولية الكبرى

اربد / شارع البتراء خبرة ثالثة سنوات 2بكالوريوسمدرس حاسوبمدارس االكاديمية الدولية الكبرى

اربد / بجانب حدائق الملك عبد هللا خلف مطاعم امية ال تقل عن سنتين 4بكالوريوسمعلم لغة انجليزيةمدارس السرمد

اربد / بجانب حدائق الملك عبد هللا خلف مطاعم امية ال تقل عن سنتين 1بكالوريوسمعلم لغة عربيةمدارس السرمد

اربد / بجانب حدائق الملك عبد هللا خلف مطاعم امية ال تقل عن سنتين 4بكالوريوسمعلم رياضياتمدارس السرمد

اربد / بجانب حدائق الملك عبد هللا خلف مطاعم امية ال تقل عن سنتين 2بكالوريوسمعلم اجتماعياتمدارس السرمد

اربد / بجانب حدائق الملك عبد هللا خلف مطاعم امية ال تقل عن سنتين 2بكالوريوسمعلم تاريخمدارس السرمد

اربد / بجانب حدائق الملك عبد هللا خلف مطاعم امية ال تقل عن سنتين 1بكالوريوسمعلم تربية اسالميةمدارس السرمد

اربد / الحي الشرقي خلف محالت وحشة سنتر ال تقل عن سنتين 1بكالوريوسمدرس لغة عربيةمدارس البشر

اربد / الحي الشرقي خلف محالت وحشة سنتر ال تقل عن سنتين 1بكالوريوسمدرس تربية اسالميةمدارس البشر

اربد / الحي الشرقي خلف محالت وحشة سنتر ال تقل عن سنتين 1بكالوريوسمدرس اجتماعياتمدارس البشر

اربد / الحي الشرقي خلف محالت وحشة سنتر ال تقل عن سنتين 1بكالوريوسمدرس تربية مهنيةمدارس البشر

اربد /  م 200شرق السيفوي ال تقل عن سنتين 4بكالوريوسمعلم صفحضانة قصة نجاح

اربد /  م 200شرق السيفوي ال تقل عن سنتين 4بكالوريوسمدرس رياض اطفالحضانة قصة نجاح
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مكان العملالخبرةعدد الشواغرالتحصيل العلميالوظيفة المطلوبةاسم الشركةالرقم

اربد /  م 200شرق السيفوي ال تقل عن سنتين 2بكالوريوسمدرس لغة انجليزيةحضانة قصة نجاح

اربد / الحي الشرقي بجانب الملعب البلدي ال تقل عن عشر سنوات 1بكالوريوسمدير مدرسةمدارس اربد النموذجية

اربد / الحي الشرقي بجانب الملعب البلدي ال تقل عن عشر سنوات 1بكالوريوسمساعد مديرمدارس اربد النموذجية

اربد / الحي الشرقي بجانب الملعب البلدي  سنوات 5ال تقل عن 1بكالوريوس(مواد علمية  )مشرفة تربوية فيزياء مدارس اربد النموذجية

العقبة / بجانب المركز االمني عمارة محامص العقاب بدون خبرة 1بكالوريوسمحاسب عامشركة الجسر العربي للتخليص10

عمان  / المدينة الرياضية  سنوات 3من سنة الى 1بكالوريوسمعلمة رياضياتمدارس البسطامي النموذجية

عمان  / المدينة الرياضية  سنوات 3من سنة الى 2بكالوريوساخصائية نطقمدارس البسطامي النموذجية

عمان  / المدينة الرياضية  سنوات 3من سنة الى 2بكالوريوساخصائية عالج وظيفيمدارس البسطامي النموذجية

عمان  / المدينة الرياضية  سنوات 3من سنة الى 5بكالوريوسمعلمة تربية خاصةمدارس البسطامي النموذجية

عمان  / المدينة الرياضية  سنوات 3من سنة الى 1بكالوريوسمعلمة رياضةمدارس البسطامي النموذجية

عمان  / المدينة الرياضية  سنوات 3من سنة الى 1بكالوريوسمعلمة علوممدارس البسطامي النموذجية

عمان  / المدينة الرياضية  سنوات 3من سنة الى 1بكالوريوسمعلمة مهنيمدارس البسطامي النموذجية

عمان  / المدينة الرياضية  سنوات 3من سنة الى 1بكالوريوسمعلمة حاسوبمدارس البسطامي النموذجية

عمان  / المدينة الرياضية  سنوات 3من سنة الى 1بكالوريوسمعلمة فيزياءمدارس البسطامي النموذجية

عمان  / المدينة الرياضية  سنوات 3من سنة الى 4بكالوريوسمعلمة لغة انجليزيةمدارس البسطامي النموذجية

عمان  / المدينة الرياضية  سنوات 3من سنة الى 1بكالوريوسمعلمة اجتماعياتمدارس البسطامي النموذجية

عمان  / المدينة الرياضية  سنوات 3من سنة الى 2بكالوريوسمعلمة لغة عربيةمدارس البسطامي النموذجية

عمان  / المدينة الرياضية  سنوات 3من سنة الى 3بكالوريوسمعلم صفمدارس البسطامي النموذجية

عمان / طريق المطار  سنوات 3الخبرة من سنة الى 2بكالوريوسمعلم مهني المدارس العالمية

عمان / طريق المطار  سنوات 3الخبرة من سنة الى 1بكالوريوسرئيس قسم لغات اجنبية المدارس العالمية

8

9

11

12

4
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عمان / طريق المطار  سنوات 3الخبرة من سنة الى 3بكالوريوسمدراء اقسام المدارس العالمية

عمان / طريق المطار  سنوات 3الخبرة من سنة الى 2بكالوريوسمعلم لغة عربية المدارس العالمية

عمان / طريق المطار  سنوات 3الخبرة من سنة الى 2بكالوريوسمعلم اجتماعيات المدارس العالمية

عمان / طريق المطار  سنوات 3الخبرة من سنة الى 2بكالوريوسمعلم حاسوب المدارس العالمية

عمان / طريق المطار  سنوات 3الخبرة من سنة الى 3بكالوريوسمعلم رياضة المدارس العالمية

عمان / طريق المطار  سنوات 3الخبرة من سنة الى 2بكالوريوسمعلم تربية فنية المدارس العالمية

عمان / طريق المطار  سنوات 3الخبرة من سنة الى 4بكالوريوسمعلم لغة انجليزية المدارس العالمية

عمان / طريق المطار  سنوات 3الخبرة من سنة الى 3بكالوريوسمعلمة علوم المدارس العالمية

عمان / طريق المطار  سنوات 3الخبرة من سنة الى 2بكالوريوسمعلم رياضيات المدارس العالمية

عمان  / المدينة الرياضية حلف الحديقة المرورية بدون خبرة1بكالوريوسمعلمة رياضياتمدارس االفكار الراقية

عمان  / المدينة الرياضية حلف الحديقة المرورية بدون خبرة1بكالوريوسمعلمة صفمدارس االفكار الراقية

عمان  / المدينة الرياضية حلف الحديقة المرورية بدون خبرة1بكالوريوسمحاسبةمدارس االفكار الراقية

عمان / مرج الحمام خبرة سنتين 1بكالوريوسمعلمة علومشركة الفرسان كراون اكاديمي

عمان / مرج الحمام خبرة سنتين 1توجيهي فأقلامين مستودعشركة الفرسان كراون اكاديمي

عمان / مرج الحمام خبرة سنتين 1بكالوريوسمعلمة لغة عربيةشركة الفرسان كراون اكاديمي

عمان / مرج الحمام خبرة سنتين 1توجيهي فأقلمحورين- سائقين باصات شركة الفرسان كراون اكاديمي

عمان / مرج الحمام خبرة سنتين 1بكالوريوسمعلم مهنيشركة الفرسان كراون اكاديمي

عمان / مرج الحمام خبرة سنتين 1بكالوريوسمعلمة رياضياتشركة الفرسان كراون اكاديمي
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عمان / مرج الحمام خبرة سنتين 1بكالوريوسمعلمة صفشركة الفرسان كراون اكاديمي

عمان / مرج الحمام خبرة سنتين 1بكالوريوسمعلم حاسوبشركة الفرسان كراون اكاديمي

عمان / مرج الحمام خبرة سنتين 1بكالوريوسمعلم تربية فنيةشركة الفرسان كراون اكاديمي

عمان / مرج الحمام خبرة سنتين 1بكالوريوسمعلمة لغة انجليزيةشركة الفرسان كراون اكاديمي

عمان / مرج الحمام خبرة سنتين 1بكالوريوسمعلمة تربية اسالميةشركة الفرسان كراون اكاديمي

عمان / مرج الحمام خبرة سنتين 1بكالوريوسموظف تسويقشركة الفرسان كراون اكاديمي

عمان / مرج الحمام خبرة سنتين 1بكالوريوسشؤون موظفين وتسجيلشركة الفرسان كراون اكاديمي

عمان / مرج الحمام خبرة سنتين 1توجيهي فأقلمرافقات باصاتشركة الفرسان كراون اكاديمي

عمان / مرج الحمام خبرة سنتين 1اقل من توجيهيعامالت نظافةشركة الفرسان كراون اكاديمي

عمان  / شارع مكة فوق مجمع فورد ال تقل عن ثالث سنوات3توجيهي كحد ادنىمندوب مبيعاتشركة الدرة العالمية للمنتجات الغذائية

عمان  / شارع مكة فوق مجمع فورد من خمس الى ثماني سنوات1بكالوريوسمدير تسويقشركة الدرة العالمية للمنتجات الغذائية

عمان  / شارع مكة فوق مجمع فورد ال تقل عن سنتين1بكالوريوسمسؤول تسويق رقميشركة الدرة العالمية للمنتجات الغذائية

عمان  / شارع مكة فوق مجمع فورد من خمس الى ثماني سنوات1بكالوريوسمدير مشتريات خارجيةشركة الدرة العالمية للمنتجات الغذائية

عمان  / شارع مكة فوق مجمع فورد خبرة ال تقل عن اربع سنوات1بكالوريوسمبرمجشركة الدرة العالمية للمنتجات الغذائية

اربد /  مدينة الحسن الصناعية من خمس الى ثماني سنوات1بكالوريوسمهندس ميكانيك انتاجشركة الدرة العالمية للمنتجات الغذائية

اربد /  مدينة الحسن الصناعية ال تقل عن سنتين1توجيهي كحد ادنىموظفة استقبال وعالقات عامةشركة الدرة العالمية للمنتجات الغذائية

عمان/ ابو علندا  خبرة او بدون2بكالوريوسمعلمة صفمدرسة االثير

عمان/ ابو علندا  خبرة او بدون1بكالوريوسمعلم رياضياتمدرسة االثير

عمان/ ابو علندا  خبرة او بدون1بكالوريوسمعلم فيزياءمدرسة االثير

عمان/ ابو علندا  خبرة او بدون1بكالوريوسمعلم او معلمة اجتماعياتمدرسة االثير
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عمان / شفا بدران ال يشترط الخبرة1بكالوريوسمعلمة لغة عربيةمدارس ابن باجة

عمان / شفا بدران ال يشترط الخبرة1بكالوريوسمعلمة تربية طفلمدارس ابن باجة

عمان / شفا بدران ال يشترط الخبرة1بكالوريوسمعلمة شريعةمدارس ابن باجة

عمان / شفا بدران خبرة او بدون1بكالوريوسمعلم لغة انجليزي انترناشونالمدارس االتفاق الدولية

عمان / شفا بدران خبرة او بدون1بكالوريوسمعلم رياضياتمدارس االتفاق الدولية

عمان / شفا بدران خبرة او بدون1بكالوريوسمعلم رياضة مع رخصة انقاذمدارس االتفاق الدولية

عمان / شفا بدران خبرة او بدون1بكالوريوسمعلمة صفمدارس االتفاق الدولية

عمان / شفا بدران خبرة او بدون2توجيهي فما دونعامالت نظافةمدارس االتفاق الدولية

عمان / شفا بدران خبرة او بدون2توجيهي فما دونسائقين فئة خامسةمدارس االتفاق الدولية

عمان / طبربور بدون خبرة1بكالوريوسمدرس اجتماعياتمدارس اعجاب النموذجية

عمان / طبربور بدون خبرة2بكالوريوسمعلم لغة عربيةمدارس اعجاب النموذجية

عمان / طبربور بدون خبرة1بكالوريوسمدرسة كيمياءمدارس اعجاب النموذجية

عمان / طبربور بدون خبرة1بكالوريوسمدرسة رياضياتمدارس اعجاب النموذجية

عمان / طبربور بدون خبرة2بكالوريوسمعلمة عربيمدارس اعجاب النموذجية

عمان / شفا بدران خبرة او بدون6بكالوريوسمعلمين كافة التخصصاتمدارس السابلة20

عمان /  ضاحية الرشيد  سنوات3من سنة الى 9بكالوريوسمعلمات من كافة التخصصاتاكاديمية ديربي الدولية

عمان /  ضاحية الرشيد  سنوات3من سنة الى 2توجيهيامن وحمايةاكاديمية ديربي الدولية

عمان /  ضاحية الرشيد بدون خبرة7بكالوريوسمرافقات باصاتاكاديمية ديربي الدولية

عمان /  ضاحية الرشيد  سنوات3من سنة الى 6اقل من توجيهيعامالت نظافةاكاديمية ديربي الدولية

عمان / شفا بدران خبرة ثالث سنوات فأكثر1بكالوريوسمعلمة تربية رياضيةاكاديمية ومدارس نجمة الفريد

21

18

17

22

19
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مكان العملالخبرةعدد الشواغرالتحصيل العلميالوظيفة المطلوبةاسم الشركةالرقم

عمان / شفا بدران خبرة ثالث سنوات فأكثر1بكالوريوسمعلمة تربية فنيةاكاديمية ومدارس نجمة الفريد

عمان / شفا بدران خبرة ثالث سنوات فأكثر1بكالوريوسمعلمة رياضياتاكاديمية ومدارس نجمة الفريد

عمان / شفا بدران خبرة ثالث سنوات فأكثر1بكالوريوسمربية صفاكاديمية ومدارس نجمة الفريد

عمان / شفا بدران خبرة ثالث سنوات فأكثر1بكالوريوسمعلمة رياضيات دولياكاديمية ومدارس نجمة الفريد

عمان / شفا بدران خبرة ثالث سنوات فأكثر1بكالوريوسمعلمة حاسوب دولياكاديمية ومدارس نجمة الفريد

طلوع نيفين قرب الجامعة االردنية بعد اشارة المعلومات الجنائية عمان  سنوات 3خبرة 5بكالوريوسمدرس مدرسةاكاديمية راف23

عمان /  شفا بدران خبرة او بدون7بكالوريوسمعلمين كافة التخصصاتمدارس الفردوس24

مأديا / المأمونية الغربية خبرة ال تقل عن سنة 3اقل من توجيهيأذنةمدارس وروضة الرشاد النموذجية

مأديا / المأمونية الغربية خبرة ال تقل عن ثالث سنوات 1بكالوريوسمعلمات صعوبات تعلممدارس وروضة الرشاد النموذجية

مأديا / المأمونية الغربية خبرة ال تقل عن ثالث سنوات 4توجيهيسائق حافلة مدرسيةمدارس وروضة الرشاد النموذجية

مأديا / المأمونية الغربية خبرة ال تقل عن خمس سنوات 2بكالوريوسمدير مدرسةمدارس وروضة الرشاد النموذجية

مأديا / المأمونية الغربية خبرة ال تقل عن خمس سنوات 1بكالوريوسمشرف تربوي لغة انجليزيةمدارس وروضة الرشاد النموذجية

مأديا / المأمونية الغربية خبرة ال تقل عن خمس سنوات 2بكالوريوسمعلم لغة انجليزيةمدارس وروضة الرشاد النموذجية

المفرق / المنطقة التنموية خمس سنوات خبرة  1تدريب مهنيمعلم خراطةشركة بتراء للصناعات الهندسية

المفرق / المنطقة التنموية خمس سنوات خبرة  3توجيهي فما فوقفني دهان بودرةشركة بتراء للصناعات الهندسية

المفرق / ضاحية الملك عبد هللا  بدون خبرة 1بكالوريوس(تربية ابتدائية  )معلم صف  مدرسه فجر االردن27

المفرق / الحي الشمالي بدون خبرة 1بكالوريوسمعلم مجال رياضياتمدرسه ترياق المعرفه28

عمان / المقابلين خبرة ال تقل عن سنة 2دبلوم فما فوقمحاسب قسم االسنانمستشفى الحنان العام

عمان / المقابلين خبرة ال تقل عن سنة 1دبلوم فما فوقمحاسبة مرضىمستشفى الحنان العام 29

26

25

22
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عمان / المقابلين خبرة ال تقل عن سنة 1دبلوم فما فوقمدقق طبيمستشفى الحنان العام

عمان / دوار الداخلية خبرة ال تقل عن سنة 2بكالوريوسفاحص بصرالمستشفى االردني الفنلندي الحديث

عمان / دوار الداخلية خبرة ال تقل عن سنة 2ال يقل عن دبلوماستقبال وادخالالمستشفى االردني الفنلندي الحديث

عمان / دوار الداخلية خبرة ال تقل عن سنة 2بكالوريوسمحاسبالمستشفى االردني الفنلندي الحديث

عمان / دوار الداخلية خبرة ال تقل عن سنة 1دبلوممراقب كاميراتالمستشفى االردني الفنلندي الحديث

عمان / دوار الداخلية خبرة ال تقل عن سنة 1دبلومامين مستودعالمستشفى االردني الفنلندي الحديث

عمان / دوار الداخلية خبرة ال تقل عن سنة 2دبلومفني تعقيمالمستشفى االردني الفنلندي الحديث

عمان / دوار الداخلية خبرة ال تقل عن سنة 4بكالوريوسممرض قانونيالمستشفى االردني الفنلندي الحديث

عمان / دوار الداخلية خبرة ال تقل عن سنة 3دبلومممرض مشاركالمستشفى االردني الفنلندي الحديث

الكرك / غور الصافي خبرة من ثالثة الى خمس سنوات 2بكالوريوسمهندس ميكانيكشركة مغنيسيا االردن

الكرك / غور الصافي خبرة من ثالثة الى خمس سنوات 1بكالوريوسمهندس كيماويشركة مغنيسيا االردن

الكرك / غور الصافي خبرة من سنتين الى اربعة 1بكالوريوسمحلل كيماويشركة مغنيسيا االردن

الكرك / غور الصافي خبرة من ثالثة الى سبعة سنوات 4دبلومفني ميكانيكشركة مغنيسيا االردن

عمان / الدوار السابع خبرة او بدون خبرة 6توجيهي فما فوقكاشيرسامح مول

عمان / الدوار السابع خبرة او بدون خبرة 7توجيهي فما دونمنسق بضائعسامح مول

عمان / الدوار السابع خبرة او بدون خبرة 7توجيهي فما دونمنسق خضارسامح مول

عمان / الدوار السابع خبرة ال تقل عن سنة 7توجيهي فما دونلحام في قسم اللحومسامح مول

عمان / الدوار السابع خبرة او بدون خبرة 3توجيهي فما دونبائع مقبالتسامح مول

عمان / الدوار السابع خبرة ال تقل عن سنة 1توجيهي فما فوقموظف استالمسامح مول

عمان / الدوار السابع خبرة ال تقل عن سنة 5بكالوريوسمشرفي اقسامسامح مول

عمان / الدوار السابع خبرة ال تقل عن سنة 6بكالوريوسرؤساء اقسامسامح مول

30

29

31

32
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الرمثا / وسط البلد خبرة او بدون خبرة 6توجيهي فما فوقكاشيرسامح مول

الرمثا / وسط البلد خبرة او بدون خبرة 7توجيهي فما دونمنسق بضائعسامح مول

الرمثا / وسط البلد خبرة او بدون خبرة 7توجيهي فما دونمنسق خضارسامح مول

الرمثا / وسط البلد خبرة ال تقل عن سنة 7توجيهي فما دونلحام في قسم اللحومسامح مول

الرمثا / وسط البلد خبرة او بدون خبرة 3توجيهي فما دونبائع مقبالتسامح مول

الرمثا / وسط البلد خبرة ال تقل عن سنة 1توجيهي فما فوقموظف استالمسامح مول

الرمثا / وسط البلد خبرة ال تقل عن سنة 5بكالوريوسمشرفي اقسامسامح مول

الرمثا / وسط البلد خبرة ال تقل عن سنة 6بكالوريوسرؤساء اقسامسامح مول

الرمثا / مقابل جامعة العلوم والتكنولوجيا المنطقة التنموية خبرة او بدون50بكالوريوس اداري مركز اتصال(اكستنسيا  )المساندة لالتصال  33

34    Line  ( شركة حاسوب )
Full Stack PHP & Laravel Web 

Developer
عمان خبرة من سنة الى سنتين1بكالوريوس

عمان خبرة ال تقل عن خمس سنوات1بكالوريوسموظف مواقع التواصل االجتماعي( 136320الرقم المرجعي  )شركة  

عمان خبرة ال تقل عن عشر سنوات1بكالوريوسمدير تسويق( 136320الرقم المرجعي  )شركة  

عمان  سنة12خبرة ال تقل عن 1بكالوريوسمدير مالي( 136320الرقم المرجعي  )شركة  

الحسن الصناعية خبرة ال تقل عن سنتين1بكالوريوسمحاسبشركة درب التبانة لصناعة االلبسة

الحسن الصناعية بدون خبرة42توجيهي واقلخياط عامشركة درب التبانة لصناعة االلبسة

الحسن الصناعية بدون خبرة15توجيهي واقلعامل انتاجشركة درب التبانة لصناعة االلبسة

البلقاء / طريق السرو / السلط بدون خبرة5بكالوريوسكاشير عمال صالةشركة عبد الرحمن ومحمد عوايشة37

المفرق / طريق المفرق الزعتري بدون خبرة 10توجيهي واقلعامل تجهيز دواجنشركة الثريا للتجهيز الدواجن38

المفرق / شارع جرش بالقرب من حلويات نفسية بدون خبرة 2توجيهي واقلصانع حلويات شرقيةوافل ميكر39

36

35

32
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المفرق / شارع جرش مقابل البنك االسالمي بدون خبرة 1توجيهي واقلعامل تحميل وتنزيلمؤسسة عامر شبيالت40

المفرق / بجانب العربي مول شارع جرش بدون خبرة 1توجيهي واقل(كنّاس  )عامل تنظيفات مؤسسة محمد طلفاح41

المفرق / شارع الجامعة بدون خبرة 1توجيهي واقل عارض مواد تموينيةمؤسسة الردايدة/ اربد مول 

المفرق / شارع الجامعة بدون خبرة 1توجيهي واقل(لحام)قصاب مؤسسة الردايدة/ اربد مول 

المفرق / حي الحسين تقاطع السكة بدون خبرة 1توجيهي واقل(لحام)قصاب  شركة احمد عبد هللا

المفرق / حي الحسين تقاطع السكة بدون خبرة 2توجيهي واقلعامل تحميل وتنزيلشركة احمد عبد هللا

المفرق / حي الحسين تقاطع السكة بدون خبرة 1دبلوم متوسطكاشيرشركة احمد عبد هللا

المفرق / حي الحسين تقاطع السكة بدون خبرة 3توجيهي واقلعامل تحميل وتنزيلشركة احمد عبد هللا

المفرق / حي الحسين تقاطع السكة خبرة ال تقل عن سنة1توجيهيمساعد امين مستودعشركة احمد عبد هللا

المفرق / مدخل المفرق بجانب مستشفى النسائية والتوليد بدون خبرة 2توجيهي واقلبائع خضار وبائع بضائعليمانو التجارية44

عمان  - القسطل بدون خبرة 10توجيهي واقلعامل انتاجاالولى عبر القارات للصناعات الغذائية46

عمان  - الموقر بدون خبرة 10توجيهي واقلعامل انتاجم.م.كفاك للصناعة والتجارة والتسويق ذ47

الزرقاء - الوسط التجاري بدون خبرة 10توجيهي واقلعامل نظافةشركة البذورلخدمات التظافة48

الزرقاء - المنطقة الحرة بدون خبرة 10توجيهي واقلعامل انتاجشركة ليان49

الزرقاء - وادي العش بدون خبرة 10توجيهي واقلعامالت انتاجشركة الشروق لصناعة الكرتون50

الزرقاء - وادي العش بدون خبرة 6توجيهي واقلعامل انتاجهايبكس51

الزرقاء الجديدة بدون خبرة 2توجيهي واقل عامل نظافة  مطاعم االكيل

الزرقاء الجديدة بدون خبرة 1توجيهي واقلكاتب استقبال فندقي  مطاعم االكيل

الزرقاء - االزرق بدون خبرة 2توجيهي واقلعامل  مزارع دواجنالشركة العربيه لتنميه الثروه الحيوانيه53

عمان /  سحاب / المدينة الصناعية بدون خبرة 9توجيهي واقلعامل انتاجلميس لصناعة المنظفات54

52

42

43
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الحسن الصناعية بدون خبرة 25توجيهي واقلخياط عامسناء لصناعة االلبسه الجاهزه55

الحسن الصناعية بدون خبرة 11توجيهي واقلعامل انتاجشركة المسيرة لصناعة األلبسة

الحسن الصناعية بدون خبرة 4بكالوريوسفني ضبط جودة منتجاتشركة المسيرة لصناعة األلبسة

عجلون / خلف مبنى محافظة عجلون بدون خبرة 2توجيهي واقلمشغل حفار/ سائق شركة العزه للمقاوالت

عجلون / خلف مبنى محافظة عجلون بدون خبرة 2توجيهي واقلمشغل جرافة/ سائق شركة العزه للمقاوالت

عجلون / خلف مبنى محافظة عجلون بدون خبرة 1توجيهي واقلمساح اراضيشركة العزه للمقاوالت

عجلون / خلف مبنى محافظة عجلون بدون خبرة 5توجيهي واقلمناولة مواد/ عامل بناءشركة العزه للمقاوالت

عجلون / خلف مبنى محافظة عجلون بدون خبرة 3توجيهي واقلاداري عامشركة العزه للمقاوالت

مأدبا / شارع المدينة الحرفية بدون خبرة 2توجيهي واقلعامل انتاجديمير لالستثمارت التجاريه58

الزرقاء   / الهاشمية بدون خبرة 5توجيهي واقلعامل تحميل وتنزيلشركة يزن ومحمد زهران59

عمان / طبربور / دوار المشاغل خبرة سنة 4توجيهي واقلعامل تحميل وتنزيلمؤسسة نادر عبدهللا60

عمان / مقابل ماكدونادز / شارع الجامعة االردنية خبرة سنة 4توجيهي واقلعامل مطعممقهى الشريف61

عمان / طبربور / دوار المشاغل خبرة سنة 5توجيهي واقلعامل مخبزمخابز شمس62

عمان  / (دوار المدينة , السابع, تالع العلي, عمان )لدى فروع الشركة خبرة سنة 10توجيهي واقلعاملمطعم خبزة وشاورما63

عمان / خلف مستشفى الحسين للسرطان / ضاحية الرشيد خبرة سنة 8توجيهي واقلمضيف عام   مطعم وكوفي شوب جنينة الضاحية64

عمان / بجانب دوار خلدا خلف حلويات النجمة خبرة سنة 6توجيهي واقلعامل محمصمحمص الحموي65

عمان / صويلح بدون خبرة 25توجيهي واقل(ذكور واناث  )حارس مباني عامة شركة الكوبرا لالمن والحماية66

عمان / شارع مكة بدون خبرة 4توجيهي واقلاختصاصي مبيعاتالند مارك االردن67

اربد / الحي الشرقي  سنوات 3خبرة 1توجيهي واقلكوىدراي كلين رغوة وبخار69

68

57

56

عمان / سحاب بدون خبرة  7توجيهي واقلعامل انتاجالنبيل للصناعات الغذائيه
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معان / للعمل لدى مستشفى معان الحكومي بدون خبرة 2توجيهي فأقلعامالت نظافةشركة الشهد للخدمات المساندة70

جرش/  باب عمان بدون خبرة 1توجيهي فأقلعامل نظافةحلويات الصالون االخضر71

جرش / مشروع المركز الثقافي بدون خبرة 17توجيهي فأقلعمال انشاءاتمؤسسة كمال تيم للمقاوالت

جرش / مشروع المركز الثقافي بدون خبرة 7توجيهي فأقلفني بناءمؤسسة كمال تيم للمقاوالت

جرش/ للعمل لدى عطاء مدرسة في قفقفا بدون خبرة 6توجيهي فأقلفنيشركة محمد صالح الدين عميرة للهندسة واالنشاءات

جرش/ للعمل لدى عطاء مدرسة في قفقفا بدون خبرة 10توجيهي فأقلعامل انشاءاتشركة محمد صالح الدين عميرة للهندسة واالنشاءات

العقبة / دوار الثورة بدون خبرة 2توجيهي فأقلعمال مطعممطعم برجر ميكر74

العقبة / دوار الثورة بدون خبرة 3توجيهي فأقلعمال مطعممطعم ماكدونالدز75

الشونة الشمالية / وادي اليابس بدون خبرة 10توجيهي فأقلعمال طباعةالشركة العربية االولى للطباعة76

الشونة الشمالية / وادي اليابس بدون خبرة 5توجيهي فأقلمشغلين ماكيناتمصنع اربد للفالتر77

الحسن الصناعية بدون خبرة 25توجيهي فأقلخياطين وخياطاتشركة الخط المستقيم78

الحسن الصناعية بدون خبرة 25توجيهي فأقلخياطين وخياطاتشركة سنا لصناعة االلبسة79

عمان / مرج الحمام بدون خبرة 10توجيهي فأقلموظف امن وحمايةالقرش لالمن والحماية80

عمان / الصويفية بدون خبرة 15توجيهي فأقلموظف امن وحمايةجي فور اس لالمن والحماية81

عمان / ناعور بدون خبرة 5توجيهي فأقلسائقالبتراء لالستثمار

عمان / ناعور بدون خبرة 5توجيهي فأقلعامل انتاجالبتراء لالستثمار

الضليل بدون خبرة 2بكالوريوساخصائية سالمة مهنيةالشركة المتحدة لالبداع83

الضليل خبرة ال تقل عن ثالثة سنوات 1دبلوممشرف جودةشركة حمودة لاللبان84

الضليل بدون خبرة 12توجيهي فأقلعمال انتاجشركة تجهيز وتسويق الدواجن85

عمان /  المدينة الرياضية خبرة ال  تقل عن سنة 1بكالوريوسمعلمة لغة انجليزيةروضة كان يا مكان

86

72

73

82
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مكان العملالخبرةعدد الشواغرالتحصيل العلميالوظيفة المطلوبةاسم الشركةالرقم

عمان /  المدينة الرياضية خبرة ال  تقل عن سنة 3بكالوريوسمعلمات روضةروضة كان يا مكان

مأدبا / مقابل اسواق الفريد اكثر من سنتين 1بكالوريوسموظف شؤون موظفينمصنع المملكة لاللبسة الجاهزة87

عمان / ماركا خبرة من سنة الى سنتين1اقل من توجيهيعاملة نظافة(ايسبيرج  )شركة سجاب الصناعية 

عمان / ماركا خبرة ويفضل متقاعد عسكري1دبلوم كحد ادنىامين مستودع(ايسبيرج  )شركة سجاب الصناعية 

عمان /دوار الداخلية بدون خبرة20ال يقل عن دبلومموظف خدمة عمالءكرستيل89

عمان / شارع المحطة القديم بدون خبرة20توجيهياناث/ موظف تسويق شركة بسمة وراما للتسويق90

عمان / ضاحية الياسمين بدون خبرة10توجيهيتوزيع بضائع/ موزع شركة يوسف نادر واوالدة

عمان / ضاحية الياسمين بدون خبرة20توجيهيتحميل وتنزيل/ موظف مستودعات شركة يوسف نادر واوالدة

عمان / ماركا الشمالية خبرة ال تقل عن سنتين5توجيهيمندوب مبيعاتشركة البان حمودة

عمان / ماركا الشمالية خبرة من سنتين الى خمس سنوات2دبلومفني صيانة ميكانيكشركة البان حمودة

عمان / ماركا الشمالية خبرة من سنتين الى خمس سنوات1دبلوممشغل  ماكناتشركة البان حمودة

عمان / ماركا الشمالية خبرة ال تقل عن ثالث سنوات2بكالوريوسمشرف مبيعاتشركة البان حمودة

عمان / طريق المطار بدون خبرة10توجيهي فما دونموظف تركيب اثاثايكيا93

عمان / جبل الحسين بدون خبرة20توجيهي فما دونعامل نظافةلينا لخدمات النظافة94

عمان / ضاحية الياسمين بدون خبرة5توجيهي فما دونعمال تحميل وتنزيلشركة كنوز الشرق95

عمان / الشميساني خبرة ثالث سنوات10توجيهي فما دونعمال نظافةالمدرسة الوطنية االرثوذكسية

عمان / الشميساني خبرة ثالث سنوات3توجيهي فما دونحارس وامنالمدرسة الوطنية االرثوذكسية

الكرك/ القطرانة خبرة او بدون10توجيهي فما دونعمال انتاجالشركة الوطنية للدواجن97

عجلون/ خلف مبنى محافظة عجلون خبرة او بدون3توجيهي فما دونعمال باطونالعزه للمقاوالت

91

92

88

86

96

98
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مكان العملالخبرةعدد الشواغرالتحصيل العلميالوظيفة المطلوبةاسم الشركةالرقم

عجلون/ خلف مبنى محافظة عجلون خبرة او بدون3توجيهي فما دونعمال طوبارالعزه للمقاوالت

عجلون/ خلف مبنى محافظة عجلون خبرة او بدون3توجيهي فما دونحداد تسليحالعزه للمقاوالت

عجلون/  كيلو شارع كفرنجة االغوار 3قبل قرية البالونة ب خبرة او بدون20توجيهي فما دونعمال وعامالت انتاجالغذاء االفضل لصناعة الشيبس99

عجلون/ عبين خلف المستشفى العسكري خبرة او بدون2توجيهي فما دوننادلمطعم قمة الياسمين100

عجلون/ مثلث عبين بعد االشارة مقابل مطعم عمو صالح خبرة او بدون2توجيهي فما دونعامل نظافةحلويات درة الجبل101

عجلون/ وسط البلد بجانب العالونة للصرافة خبرة او بدون3توجيهي فما دونمعلم سناكاتمطعم جيت بوقتك

عجلون/ وسط البلد بجانب العالونة للصرافة خبرة او بدون4توجيهي فما دونموظف كونترمطعم جيت بوقتك

عجلون/ وسط البلد بجانب العالونة للصرافة خبرة او بدون4توجيهي فما دونعامل مطبخمطعم جيت بوقتك

عجلون/ وسط البلد بجانب العالونة للصرافة خبرة او بدون4توجيهي فما دونمعلم شاورمامطعم جيت بوقتك

عجلون/ وسط البلد بجانب العالونة للصرافة خبرة او بدون4توجيهي فما دونمعلم بسطةمطعم جيت بوقتك

عجلون/ وسط البلد بجانب العالونة للصرافة خبرة او بدون3توجيهي فما دونعامل مجلىمطعم جيت بوقتك

عجلون/ وسط البلد بجانب العالونة للصرافة خبرة او بدون3توجيهي فما دونمقدم طعاممطعم جيت بوقتك

عجلون/ وسط البلد بجانب العالونة للصرافة خبرة او بدون2توجيهي فما دونعامل نظافةمطعم جيت بوقتك

عمان/ سحاب /  مدينة الملك عبد هللا الثاني خبرة او بدون10توجيهي فما دونعمال انتاجشركة رائد خليل103

عمان/ الفيصلية / الموقر خبرة او بدون1توجيهي فما دونسائق رافعةشركة السنابل للصناعات التحويلية104

المفرق/ حي الهاشمي طريق رحاب مقابل المدينة الحرفية بدون خبرة 1بكالوريوسمعلم صف عربيمدارس الجود

المفرق/ حي الهاشمي طريق رحاب مقابل المدينة الحرفية بدون خبرة 1بكالوريوسمعلم صف انجليزيمدارس الجود

105

98

102
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مكان العملالخبرةعدد الشواغرالتحصيل العلميالوظيفة المطلوبةاسم الشركةالرقم

عمان/ الشميساني بدون خبرة 6بكالوريوسموظف مبيعاتشركة النسر العربي للتامين106

المفرق/ شارع البلدية خبرة ال تقل عن سنة2توجيهي فما فوقمعلم تحضيرمطعم جيت بوقتك

المفرق/ شارع البلدية خبرة ال تقل عن سنة2توجيهي فما فوقمعلم شاورمامطعم جيت بوقتك

المفرق/ شارع البلدية خبرة ال تقل عن سنة2توجيهي فما فوقعامل صالةمطعم جيت بوقتك

المفرق/ شارع البلدية بدون خبرة2توجيهي فما دونعامل نظافةمطعم جيت بوقتك

المفرق/شارع جرش بالقرب من مستشفى المفرق الحكومي بدون خبرة1توجيهي فما دونعامل ترتيب رفوفالعربي مول108

المفرق/ ضاحية الملك عبد هللا بدون خبرة1بكالوريوسمعلم صفمدرسة الوالي الخاصة

المفرق/ ضاحية الملك عبد هللا بدون خبرة1بكالوريوسمعلم انجليزيمدرسة الوالي الخاصة

المفرق/اوتوستراد المفرق الزرقاء بالقرب من محطة سهل الدبة االمنية بدون خبرة6توجيهي فما دونعامل انتاجالعمالق110

المفرق/ شارع جرش بالقرب من بنك االتحاد خبرة سنتين4بكالوريوساداريخيرات الشمال

المفرق/ شارع جرش بالقرب من بنك االتحاد بدون خبرة8توجيهي فما دونعمال دواجنخيرات الشمال

المفرق/  شارع الجامعة بالقرب من مؤسسة الردايدة خبرة متقاعد عسكري10توجيهيامن وحمايةالبدر لالمن والحماية112

المفرق/شارع جرش بالقرب من مستشفى المفرق الحكومي بدون خبرة10توجيهي فما دونعامل مطعممطعم المأكوالت الشامية113

عمان/ سحاب / التجمعات الصناعية خبرة او بدون5توجيهي فما دونخياطاتشركة نور االسالم114

الزرقاء  - الوسط التجاري بدون خبرة 4توجيهي واقلعامل انتاجشركة الشرق للمرطبات115

عمان - طبربور بدون خبرة 1سائق خصوصي

عمان - طبربور بدون خبرة 2توجيهي واقلعامل تحميل وتنزيل

الشركة البرتقالية للصيديات 116

111

107

109
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مكان العملالخبرةعدد الشواغرالتحصيل العلميالوظيفة المطلوبةاسم الشركةالرقم

عمان / ضاحية الياسمين بدون خبرة 15بكالوريوسمندوب مبيعات ميداني

عمان / ضاحية الياسمين ال تقل عن سنتين 2بكالوريوسموظف معارض

عمان / خلدا ال تقل عن ثالث سنوات 1بكالوريوس"المرحلة الثانوية " مساعد رئيس قسم تعليمي 

عمان / خلدا ال تقل عن ثالث سنوات 1بكالوريوس(رياض االطفال  )منسقة اللغة االنجليزية 

عمان / خلدا ال تقل عن ثالث سنوات 1بكالوريوسمنسق مادة التربية االسالمية

عمان / خلدا ال تقل عن ثالث سنوات 1بكالوريوسسكرتير قسم تعليمي

عمان / شارع المدينة المنورة ال تقل عن ثالث سنوات 2بكالوريوستمريض خداج

عمان / شارع المدينة المنورة ال تقل عن ثالث سنوات 2بكالوريوستمريض نسائية

عمان / شارع المدينة المنورة ال تقل عن ثالث سنوات 2بكالوريوستمريض اطفال

مأدبا / الشارع الرئيسي ال تقل عن سنتين 1تدريب مهنيحالق رجاليصالون بالل الفقهاء للرجال120

الكرك / الغور الصافي بدون خبرة 1توجيهي واقلسائق

الكرك / الغور الصافي ال تقل عن خس سنوات 1توجيهي واقلميكانيكي

عمان/ عبدون بدون خبرة 3توجيهي واقلعمال نظافة

عمان/ عبدون بدون خبرة 2توجيهي واقلعمال تعبئة

عمان/ عبدون بدون خبرة 2توجيهي واقلعمال انتاج

عمان/ عبدون بدون خبرة 2توجيهي واقلعمال انتاج مطبخ

الزرقاء/ الهاشمية ال تقل عن سنة1ال يقل عن توجيهيمدير مستودع

الزرقاء/ الهاشمية بدون خبرة1ال يقل عن توجيهيسائق محورين

عمان/ الدوار السابع بدون خبرة2ال يقل عن توجيهيتدبير منزليسانت كاترين124

مأدبا/ شارع الملك عبد هللا بدون خبرة1ال يقل عن توجيهي(قهوجي  )عامل بوفيه بوفيه ابن خلدون125

اربد/ شارع الثالثين مقابل حديقة تونس خبرة او بدون2بكالوريوسمعلمة صف

اربد/ شارع الثالثين مقابل حديقة تونس خبرة او بدون1بكالوريوسمعلمة انجليزي

اربد/ شارع الثالثين مقابل حديقة تونس خبرة او بدون2بكالوريوسمعلمة رياض اطفال

شركة اركان العالمية 117

مدارس الرضوان 118

الفوريكي لمواد البناء والسيراميك 123

مستشفى ابن الهيثم 119

هيدروكونستروكنسيا121

مطاعم وخابز كرمز122

مدرسة الرسل التربوية للتميز126
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مكان العملالخبرةعدد الشواغرالتحصيل العلميالوظيفة المطلوبةاسم الشركةالرقم

عمان/ خلدا ال تقل عن عشر سنوات1ماجستير فما فوق(دولي  )مديرة مدرسة / مدير 

عمان/ لفرعي المدرسة خلدا وطريق المطار من ثالث الى اربع سنوات2بكالوريوسمعلم او معلمة كيمياء دولي

عمان/ لفرعي المدرسة خلدا وطريق المطار من ثالث الى اربع سنوات2بكالوريوسمعلم او معلمة رياضيات دولي

عمان/ طريق المطار من ثالث الى اربع سنوات1بكالوريوسمعلمة تربية اسالمية

عمان/ طريق المطار من ثالث الى اربع سنوات2بكالوريوسمشرف او مشرفة اداري

عمان/ البنيات ال تقل عن ثالث سنوات3بكالوريوسمعلمات رياضيات دولي

عمان/ البنيات ال تقل عن ثالث سنوات3بكالوريوسمعلمات لغة انجليزية دولي

عمان/ اسكان االمانة / البنيات ال تقل عن خمس نسنوات1بكالوريوسمعلم او معلمة فيزياء

عمان/ اسكان االمانة / البنيات ال تقل عن ثالث سنوات1بكالوريوسمعلم او معلمة اجتماعيات

عمان/ اسكان االمانة / البنيات ال تقل عن ثالث سنوات1بكالوريوسمعلمة رياضة

عمان/ جانب دوار المرعي - البنيات ال تقل عن ثالث سنوات1ال يقل عن توجيهيسائق

عمان/ جانب دوار المرعي - البنيات ال تقل عن سنة1ال يقل عن توجيهيمرافقات باص

عمان/ البيادر ابو السوس خبرة او بدون1بكالوريوسمعلم او معلمة لغة عربية

عمان/ البيادر ابو السوس خبرة او بدون1بكالوريوسمعلم او معلمة لغة انجليزية

عمان/ البيادر ابو السوس خبرة او بدون1بكالوريوسمعلم او معلمة رياضيات

عمان/ البيادر ابو السوس خبرة او بدون1بكالوريوسمعلم او معلمة علوم

عمان/ البيادر ابو السوس خبرة او بدون1بكالوريوسمعلم او معلمة صف

عمان/ البيادر ابو السوس خبرة او بدون1بكالوريوسمعلم او معلمة مهني

عمان/ البيادر ابو السوس خبرة او بدون1بكالوريوسمعلم او معلمة حاسوب

عمان/ البيادر ابو السوس خبرة او بدون2ال يقل عن توجيهيسائقين فئة خامسة محورين

عمان/ ماركا الجنوبية ال تقل عن سنة1بكالوريوسمعلمة تربية فنية

عمان/ ماركا الجنوبية ال تقل عن سنة1بكالوريوسمعلمة لغة انجليزية

عمان/ ماركا الجنوبية ال تقل عن سنة1بكالوريوسمعلمة لغة عربية

مدرسة سنمار

اكاديمية الحضارات العالمية 130

مدارس الدرة الشريفة131

المدارس المستقلة الدولية 127

مدارس الحصاد التربوي128

مدرسة وروضة المساندة الحديثة132

129
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مكان العملالخبرةعدد الشواغرالتحصيل العلميالوظيفة المطلوبةاسم الشركةالرقم

الزرقاء الجديدة جبل المغيرال تقل عن سنة2بكالوريوسمعلمة حاسوب

الزرقاء الجديدة جبل المغيرال تقل عن سنة6بكالوريوسمعلمة صف

الزرقاء الجديدة جبل المغيرال تقل عن سنة2بكالوريوسمعلمة لغة عربية

الزرقاء الجديدة جبل المغيرال تقل عن سنة2بكالوريوسمعلمة تربية اسالمية

الزرقاء الجديدة جبل المغيرال تقل عن سنة1بكالوريوسمعلمة لغة انجليزية

الزرقاء الجديدة جبل المغيرال تقل عن سنة1بكالوريوسمعلمة رياضيات

الزرقاء الجديدة جبل المغيرال تقل عن سنة1بكالوريوسمعلمة رياضة

الزرقاء الجديدة جبل المغيرال تقل عن سنة1بكالوريوسمعلمة تربية خاصة

الزرقاء الجديدة جبل المغيرال تقل عن سنة1بكالوريوسمشرفة لغة انجايزية

الزرقاء الجديدة جبل المغيربدون خبرة2اقل من توجيهياذنة

عمان/  تالع العلي خبرة ال تقل عن سنتين1بكالوريوسمدرس لغة انجليزية

الزرقاء/ وسط البلد خبرة ال تقل عن سنتين1بكالوريوسمدرس تربية اسالمية

عمان/ الدوار السابع خبرة ال تقل عن ثالت سنوات1بكالوريوسرئيس قسم اناث

عمان/ الدوار السابع خبرة ال تقل عن ثالت سنوات1بكالوريوسرئيس قسم ذكور

عمان/ الدوار السابع خبرة ال تقل عن ثالت سنوات1بكالوريوسمدرس رياضيات باللغة االنجليزية

عمان/ الدوار السابع خبرة ال تقل عن ثالت سنوات1بكالوريوسمدرسة علوم باللغة االنجليزية

مأديا/ وسط البلد خبرة ال تقل عن ثالت سنوات1توجيهيتصليح دراجات هوائيةمحل عبد القدار ابو حشيش للسمكرة136

الضليل/ المجمع الصناعي بدون خبرة2توجيهيمشرف سالمةالشركة المتحدة لالبداع لصناعة االلبسة137

عمان/ البيادر بدون خبرة10توجيهي(لحام)قصاب 

عمان/ البيادر بدون خبرة6توجيهيكاشير

عمان/ البيادر بدون خبرة8توجيهيعامل تحميل وتنزيل

عمان/ طريق المطار خبرة او بدون3بكالوريوسمعلمات تدريس اجنبي منهاج بريطاني وامريكي

عمان/ طريق المطار خبرة او بدون1بكالوريوسمدرس موسيقى

133

المدارس العمرية134

مدارس فيالدلفيا الوطنية 135

ياسر مول 138

مدرسة اكاديمية اجيال المواكب الحديثة

مدارس القمة 139
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مكان العملالخبرةعدد الشواغرالتحصيل العلميالوظيفة المطلوبةاسم الشركةالرقم

اربد/ طريق اربد الحصن خبرة او بدون1بكالوريوسمدرس حاسوب

اربد/ طريق اربد الحصن ال تقل عن سنتين1بكالوريوسمدس رياضيات

اربد/ طريق اربد الحصن خبرة او بدون1بكالوريوسمدرس انجليزي

141

شركة مدارس المروى التربوية
عمانخبرة ال تقل عن سنة1بكالوريوسمعلمة صف

عمان/ شفا بدران خبرة ال تقل عن سنة1بكالوريوسمعلم فيزياء

عمان/ شفا بدران خبرة ال تقل عن سنة2بكالوريوسمعلم لغة انجليزية

الزرقاء/ الزواهرة خبرة ال تقل عن سنة1اقل من توجيهيسائق حافة

الزرقاء/ الزواهرة خبرة او بدون2بكالوريوسمعلم ومعلمة حاسوب

الزرقاء/ الزواهرة خبرة او بدون1بكالوريوسمعلمة انجليزي

الزرقاء/ الزواهرة خبرة او بدون1بكالوريوسمعلم لغة عربية

عجلون- اشتفينا خبرة او بدون3اقل من توجيهيعامل مطعم سياحيمطعم شرق المشرق144

عمان/ سحاب خبرة او بدون5اقل من توجيهيعامل انتاجشركة الخليج العالمية لصناعة مواد التغليف145

عمان/ اليادودة خبرة ال تقل عن سنتين1توجيهيسائق رافعة شوكية

عمان/ اليادودة خبرة ال تقل عن سنتين1توجيهيامين مستودع

عمان/ طبربور خبرة او بدون1اقل من توجيهيبائع خضارشركة عرار والجعبري147

 فرع الزرقاءخبرة او بدون2اقل من توجيهيخبازشركة صالح عبد الكريم قشطة وشريكه148

لدى جميع فروع الشركة في عمانخبرة او بدون20توجيهيموظف مبيعاتمحمص الشعب149

عمانخبرة او بدون1بكالوريوسصانع فيديوهات

روضة ومدارس المبادئ العلمية 142

رياض ومدارس النهضة االسالمية 143

العامة للتجارة والصناعة والتبريد146

مدرسة اديسون140

20شركة ذكاء االعمال للتطوير150



مكان العملالخبرةعدد الشواغرالتحصيل العلميالوظيفة المطلوبةاسم الشركةالرقم

عمانخبرة او بدون1بكالوريوسموظف مبيعات

عمان/شارع الحرية المقابلين خبرة او بدون1توجيهيعامل تغذية

عمان/شارع الحرية المقابلين 1اقل من توجيهيعامل نظافة

عمان/شارع الحرية المقابلين خبرة ال تقل عن ثالث سنوات2بكالوريوسمعلمة لغة انجليزية

عمان/شارع الحرية المقابلين خبرة ال تقل عن سنتين1بكالوريوسمعلمة تاريخ

عمان/ جبل عمان خبرة او بدون1توجيهيمساعد سفرجيشركة سيد االجنحة الدارة المطاعم واالغذية152

اربد/ شارع البتراء خبرة ال تقل عن سنتين1بكالوريوسمعلمة صف

اربد/ شارع البتراء خبرة ال تقل عن سنتين1بكالوريوسمعلمة لغة عربية

اربد/ شارع البتراء خبرة ال تقل عن سنتين1بكالوريوسمعلمة لغة انجليزية

عمان/ سحاب - المدينة الصناعية خبرة او بدون1توجيهيمندوب مبيعات كاش فانشركة سنيورة للصناعات الغذائية154

عمان/ الدوار السابع خبرة او بدون3توجيهيموظف تدبير منزلي

عمان/ الدوار السابع خبرة او بدون3توجيهيامن وحماية

عمان/ وادي صقرة خبرة ال تقل عن سنة1بكالوريوسمساعدة طبيب اسنانمركز الجمال لطب االسنان156

المفرقخبرة او بدون1توجيهيسائقشركة بيتك لتجميع وتصنيع االجهزة الكهربائية157

عمان/ االشرفية خبرة ال تقل عن سنتين1بكالوريوسمعلم لغة عربية

عمان/ االشرفية خبرة ال تقل عن سنتين1بكالوريوسمعلم لغة انجليزية

عمان/ االشرفية خبرة ال تقل عن سنة1بكالوريوسمعلم تربية وطنية

فندق سنترو عمان155

الطالب االول النموذجية 158

شركة ذكاء االعمال للتطوير150

شركة الحفاظ التربوية 151

مدارس اكاديمية القصور للتميز153
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مكان العملالخبرةعدد الشواغرالتحصيل العلميالوظيفة المطلوبةاسم الشركةالرقم

عمان/ االشرفية خبرة ال تقل عن سنة1بكالوريوسمعلم تربية اسالمية

عمان/ االشرفية خبرة ال تقل عن سنتين1بكالوريوسمعلم تربية رياضية

عمان/ االشرفية خبرة او بدون1بكالوريوسمعلم رياض اطفال

عمان/ االشرفية خبرة ال تقل عن سنتين1بكالوريوسمعلم رياضيات

عمان/ االشرفية خبرة ال تقل عن سنة1بكالوريوسمعلم صف

عمان/ طبربور خلف االسالمي خبرة ال تقل عن سنة1بكالوريوسمعلمة لغة انجليزية

عمان/ طبربور خلف االسالمي خبرة ال تقل عن سنة1بكالوريوسمعلمة لغة عربية

عمان/ طبربور خلف االسالمي خبرة ال تقل عن سنة1بكالوريوسمعلمة تربية مهنية

السلط/  السرو خلف الجامعة االهلية خبرة او بدون1بكالوريوسمعلمة رياضيات

السلط/  السرو خلف الجامعة االهلية خبرة او بدون1بكالوريوسمعلمة صف

السلط/  السرو خلف الجامعة االهلية خبرة او بدون1بكالوريوسمعلمة لغة انجليزية

السلط/  السرو خلف الجامعة االهلية خبرة او بدون1بكالوريوسمعلمة لغة عربية

عمان/ دوار النزهة خبرة ال تقل عن سنتين1بكالوريوسمعلم لغة انجليزيةمدرسة البيروني161

اربد/ شارع الخوارزمي خبرة ال تقل عن سنتين1بكالوريوسمعلمة رياضيات

اربد/ شارع الخوارزمي خبرة ال تقل عن سنتين1بكالوريوس(تربية طفل  )معلمة رياض اطفال 

اربد/ شارع الخوارزمي خبرة ال تقل عن سنتين1بكالوريوسمعلمة تربية اسالمية

اربد/ شارع الخوارزمي خبرة ال تقل عن سنتين1بكالوريوسمعلمة لغة عربية

الطالب االول النموذجية 158

اكاديمية انوار السرو الدولية 160

اكاديمية النماء التربوية الدولية 159

برادايس- مدارس وروضة جنة الجليل  162
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مكان العملالخبرةعدد الشواغرالتحصيل العلميالوظيفة المطلوبةاسم الشركةالرقم

اربد/ شارع الخوارزمي خبرة ال تقل عن سنتين1بكالوريوسمعلم صف

اربد/ شارع الخوارزمي خبرة ال تقل عن سنتين1بكالوريوسمعلمة لغة انجليزية

عمانخبرة ال تقل عن سنة1توجيهيخياطشركة اللورد للحقائب163

عمانخبرة ال تقل عن سنة1توجيهيسفرجيشركة القرية الصينية للمطاعم164

عمانخبرة من سنة الى ثالث سنوات1بكالوريوسمهنس برمجيات

عمانخبرة او بدون1بكالوريوسمصمم وسائط متعددة

عمانخبرة ال تقل عن سنة1بكالوريوسمهنس برمجيات

عمانخبرة او بدون1بكالوريوسمهندس ضبط جودة

عمان/شارع مكة خبرة او بدون1بكالوريوسفني مختبرايون دينتال167

عمان/ سحاب بدون خبرة5اقل من توجيهيعمال وعامالت انتاجشركة الغذاء االفضل لصناعة الشيبس168

العقبة- بوابة العقبة خبرة ال تقل عن سنة1اقل من توجيهيكابتن صالة

العقبة- بوابة العقبة خبرة ال تقل عن سنة1اقل من توجيهيسفرجي

إشارات العساف- خلدا- عمانخبرة سنة1توجيهيأخصائية مكياج

إشارات العساف- خلدا- عمانخبرة سنة1توجيهيميكروبليدنج

إشارات العساف- خلدا- عمانخبرة سنة1توجيهيجل اكستينشن

1402

مركز رونزا للتجميل 170

اإلجمالي

مطعم سوزانا 169

برادايس- مدارس وروضة جنة الجليل  162

شركة بال نهاية لخدمات االنترنت165

166ZenHR
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