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مركز خدمات التشغيل لألردنيين والسوريين:
خدماتنا



مراكز تشغيل األردنيين والسوريين

الفئات المستفيدة من 
خدمات المركز:

• الباحثين عن عمل من األردنيين والسوريين الراغبين بالحصول على 
فرصة عمل أو تدريب.

• أصحاب العمل الذين يشغلون حاليأ أو يرغبون في تشغي العمال السوريين 
و\أو المؤهلون للمعاملة التفضيلية في الوصول لألسواق األوروبية.

أماكن تقديم الخدمة:
• مراكز التشغيل في مديريات العمل والتشغيل /وزارة العمل.

• مخيمات الالجئين )األزرق، الزعتري(.

الوثائق المطلوبة:
• هوية األحوال المدنية للباحث عن عمل األردني. 

• بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية )البطاقة األمنية(.

1- الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل:

- مركز خدمات التشغيل مؤهل بمختص تشغيل و مسؤول تسويق سيقومون 
بما يلي:

• مساعدة الباحثين عن عمل في تعبئة استمارات الطلب. 
• تقديم خدمة اإلرشاد المهني والتوعية بقانون العمل )حقوق وواجبات(.

صاحب  مع  ومتابعتهم  الفرص  لهذه  وتحويلهم  عمل  عن  الباحثين  إرشاد   •
العمل.

• في حال عدم توفر فرصة عمل مناسبة من الفرص المعروضة في المركز 
سيقوم مختص التشغيل بتسجيل بيانات الباحث عن عمل والتواصل معه عند 

توفر فرصة عمل أو تدريب مناسبة لك.
• التوعية بأهمية إضفاء الطابع الرسمي على التشغيل في األردن من خالل 
تصاريح العمل واإلجراءات ذات الصلة. في هذا الصدد، مختص التشغيل 

سيسهل عملية إصدار تصاريح العمل واتباع اإلجراءات. 
تصريح  على  والحصول  تشغيلهم  لضمان  العمل  لفرص  المحولين  متابعة   •

العمل. 
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2- الخدمات المقدمة ألصحاب العمل

1. وثيقة إثبات الشخصية لصاحب العمل أو من ينوب عنة.الوثائق المطلوبة
2. رخصة المهن.

3. السجل التجاري.

• المساعدة في  تعبئة نموذج طلب موظفين وعمالة )أردنية وسورية(.الخدمات المقدمة
• تحديد الباحثين عن عمل المؤهلين، بما فيهم الباحثين عن عمل في حاجة إلى 

تدريب إضافي لتعبئة الشواغر المناسبة. 
• التواصل المستمر مع أصحاب العمل )شخصيا، هاتفيا، عبر االيميل، أو عبر 

الفاكس( للحصول على الوظائف المتاحة أوالً بأول. 
• تسهيل مشاركة أصحاب العمل في األيام واللقاءات الوظيفية مع الباحثين عن 

العمل. 
صاحب  مع  التعاون  خالل  من  الشاغرة  الوظائف  عن  واإلعالن  التواصل   •

العمل. 
• تنظيم مقابالت وظيفية حسب طلب وحاجة صاحب العمل . 

• توفير قاعة هادئة ومناسبة لصاحب العمل إلجراء المقابالت. 
• التوعية بقانون العمل األردني )حقوق وواجبات(. 

3- المعارض واأليام الوظيفية:

على  للتعرف  وظيفية  وأيام  معارض  بتنظيم  التشغيل  خدمات  مركز  سيقوم   •
المقابالت  وإجراء  الشركات،  لدى  المتوفرة  التدريب  وفرص  الوظائف 

الشخصية مباشرة مع أصحاب العمل.
الوظيفية من خالل مراكز  الوظيفية واأليام  المعارض  • االعالن عن مواعيد 

التشغيل في كل محافظة ومختلف وسائل اإلعالن مسبقاً.

  سيتم التعامل مع كافة البيانات بسرية تامة.البيانات سرية

كل الخدمات مقدمة مجاناً.الخدمات مجانية



رقم الهاتفإسم ضابط اإلرتباطالعنوانمركز التشغيل 

مديرية تشغيل عمان الثالثة )سحاب( مركز تشغيل عمان 
سحاب/مدينة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين

0795271089نور العجارمة 
0791981909غيث العبادي

مديرية تشغيل اربد مركز تشغيل إربد
0798792528وسن خريساربد / شارع السينما / بناية االحوال المدنية

مركز تشغيل مدينة 
الحسن الصناعية 

مديرية عمل الحسن الصناعية
0789211077مرسي أبو دامساربد / مدينة الحسن الصناعية

مركز تشغيل جرش
مديرية عمل جرش 

جرش / وسط البلد / شارع الملك عبدهللا / 
عمارة دندن

0797475485بنان العتوم

مدرية عمل مأدبا مركز تشغيل مادبا
0796579947عبير قبيالتمأدبا / االتصاالت / مجمع نيبو التجاري

مركز تشغيل الكرك
مديرية عمل الكرك

الكرك / منطقة المرج / شارع المحافظة / قرب 
الضمان االجتماعي

0795912874نهال الصرايرة 

0796042453نيفين الفنجريالزرقاء – الزرقاء الجديدة ش 36مركز تشغيل الزرقاء

مديرية عمل الضليلمركز تشغيل الضليل
الضليل / مجمع الضليل الصناعي

0798001573عمر األعور
0797475485ايمان مصطفى

مركز تشغيل المفرق
مركز مساواة لتنمية المجتمع المدني "المفرق/
شارع البلدية /عمارة باب البركة-بجانب بنك 

اإلسكان الطابق الثاني / مكتب رقم 12

0792819267محمد الزبون

0796082028أحمد خوالدة

مركز تشغيل مخيم 
مخيم الزعتري – بجانب مكتب اإلجازاتالزعتري

0792972180محمد العزام

0796674692خالد السرحان
مخلد السردية 
0772256316)تصاريح العمل(

مركز تشغيل مخيم 
مخيم األزرق – بجانب مكتب اإلجازات األزرق

0797753624مازن كرايمه

0798003897مأمون القاضي

محمد العون 
0795115451)تصاريح العمل(
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ال تتردد باإلتصال بأرقام ضباط اإلرتباط لإلستفسار عن أي موضوع يتعلق بالعمل 
و بإمكانكم متابعتنا على صفحة الفيس بوك "فرص عمل للسوريين في األردن"

/https://m.facebook.com/jobsinjordanforsyrian
لإلطالع على كل ما هو جديد

"تم إصدار هذا المنشور بدعم مالي من االتحاد األوروبي و الحكومة الهولندية. محتويات المنشور من مسؤولية 
منظمة العمل الدولية وال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد األوروبي أو الحكومة الهولندية"

مواقع وعناوين مراكز التشغيل 


