
 

 إعالن صادر عن وزارة الخارجٌة وشؤون المغتربٌن حول إجراء المسابقة العامة إلختٌار الملحقٌن الدبلوماسٌٌن

 

  

تعـلن وزارة الخـارجـــٌة وشؤون المغتربٌن عـن إجرائها المسابقة العامة الختٌار ملحقٌن دبلوماسٌٌن وذلك وفق 

 الشروط التالٌة:

 .أن ٌكون المتقدم أردنً الجنسٌة 

  أن ٌكـون حاصـالً علـى الشهـادة الجامعٌــة األولـى كحـد أدنــى ) بكالورٌوس أو لٌسانس(  من إحدى

الجامعات المعترف بها ومعادلة من الجهات الرسمٌة األردنٌة ضمن تخصصات العلوم السٌاسٌة ،العالقات 

 الدولٌة ، االقتصاد ، ادارة االعمال ، القانون وبتقدٌر ال ٌقل عن جٌد.

  إتقانه اللغة اإلنجلٌزٌة أو الفرنسٌة باإلضافة إلى اللغة العربٌة. ولهذه الغاٌة على المتقدم أن ٌقدم شهادة ال

 : تزٌد مدة حصوله علٌها على سنتٌن تثبت ما ٌلً

( أو اجتٌازه 97إتقانه اللغة اإلنجلٌزٌة من خالل اجتٌازه امتحان )التوفل( المحوسب بعالمة ال تقل عن ) -أ

( أو اجتٌازه امتحان اللغة اإلنجلٌزٌة فً معهد اللغات 5,6بعالمة ال تقل عن ) IELTSن شهادة اآلٌلتس امتحا

 %(.96فً الجامعة األردنٌة بنسبة ال تقل عن )

( او 577فً اللغة الفرنسٌة بمعدل ال ٌقل عن ) TEFأو إتقانه اللغة الفرنسٌة من خالل حصوله على شهادة  -ب

فً المركز الثقافً C1)  )(،أواجتٌازه امتحان اللغة الفرنسٌة 60دل ناجح وال ٌقل عن )بمع C1 (DALF)شهادة 

%(، وفً جمٌع األحوال ٌجب أن ال ٌكون قد مضى على صالحٌة أي من 96الفرنسً بنسبة ال تقل عن )

 الشهــــادات السـابق ذكرها فترة تزٌد عن السنتٌن

  للمسابقة العامة: أن ال ٌتجاوز عمر المتقدم عند تقدٌم الطلب 

( سنة لحامل الشهادة الجامعٌة األولى ) البكالورٌوس أو ما ٌعادلها(.56)      

 أو الثالثة ) الماجستٌر أو الدكتوراه(. ( سنة لحامل الشهادة الجامعٌة الثانٌة   (27

 أن ٌتقن مهارات استعمال الحاسوب واإلنترنت. 

  فً نظام الخدمة المدنٌة ونظام السلك الدبلوماسً المعمول أن تتوافر فٌه شروط التعٌٌن المنصوص علٌها

 بهما.

  ٌخضع المتقدمون المستوفون للشروط أعاله لعدة اختبارات تحرٌرٌة وفق برنامج زمنً محدد ٌلٌها مقابلة 

 شخصٌة لمن ٌتأهل منهم، حٌث سٌتم اختٌار الناجحٌن منهم وفقاً لترتٌب نتائج المسابقة

 



 إجراءات التقدٌم والوثائق المطلوبة:

   خالل الفترة من تارٌخ .(/https://jordandiplomats.gov.jo) ٌتم التقدم للوظٌفة على المنصة االلكترونٌة

حٌث لن ٌنظر فً أي طلب غٌر مستوٍف للشروط المطلوبة بعد انقضاء  6/1/2022لغاٌة تارٌخ   6/12/2021

 الفترة المحددة، على أن ٌتم االلتزام بتحمٌل كافة الوثائق المطلوبة والمبٌنة  أدناه على الموقع .

 نسخة عن السٌرة الذاتٌة 

 شهادة عدم محكومٌة صالحة عند التقدٌم 

 لى شهادة المعادلة مصدقة بالنسبة لخرٌجً الجامعات صورة مصّدقة عن المؤهالت العلمٌة باإلضافة إ

 العربٌة واألجنبٌة 

 نسخة مصدقة عن كشف عالمات الجامعة 

 صورة مصدقة عن بطاقة األحوال المدنٌة 

 إن وجد  صورة جواز السفر 

 أي من الشهادات عن إتقان اللغة اإلنجلٌزٌة و/أو الفرنسٌة 

 جواز السفر صورة شخصٌة بنفس مواصفات الصورة المعتمدة ل 

 

 

 

 

 

 

 


