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بّلش معنا اليوم بالتدريب
عشان فرصتك تكبر وتصيب

20 فرصة تدريب مدفوعة اجر في شركة القدس للتأمين

لطالب وطالبات الجامعات با�ضافة لطالب الصف الحادي 
التخصصات  في  الخبرة  عن  يبحثون  والذين  عشر  والثاني 

التالية:
• التسويق ا�لكتروني

• اعمال والتجارة ا�لكترونية
• تكنولوجيا المعلومات

• هندسة الشبكات وأمن المعلومات
• علم البيانات 

• الذكاء االصطناعي

عن البرنامج
اجر  مدفوعة  تدريبية  فرص�  للتأمين  القدس  شركة  تقدم 
إلى  جنب�  الجامعة،  في  تعلمه  تم  ما  لتطبيق  طالب�  لعشرين 
الخبرات  الكتساب  والمهنية  الخبرة  ذوي  الموظفين  مع  جنب 
أفضل  فرصة  يعطيهم  مما  جديدة  مهارات  وصقل  المتنوعة 

للمستقبل العملي.

مدة البرنامج:
من 4 أسابيع إلى 8 أسابيع

يجب على المتقدم أن يمتلك هذه الصفات:
• ملتزم وجدي في العمل، َطموح ويحب ا�بداع

• يستطيع العمل ضمن الفريق بروح واحدة
• تحصيله اكاديمي جيد 

• ُيفّضل وجود مشاركات في نشاطات غير أكاديمية

طريقة التقديم واالختيار:
• يتم تقديم السيرة الذاتية

• دراسة السير الذاتية المقّدمة
• االختيار والقرار

في النهاية، سيتم عمل مسابقة تحت مسمى "مسابقة االبتكار"، 
والتي تشمل تقديم المتدربين لخطة عمل تشمل (أفكار´ إبداعية، 
متميزة  عملية  وخطط  تقارير  كتابة  خالقة،  منتجات  تطوير 

ومبتكرة).

وسيحصل المتدرب صاحب أفضل خطة عمل على جائزة نقدية 
حسب المركز:

المركز ا�ول:    500 دينار
350 دينار المركز الثاني: 
المركز الثالث: 200 دينار

Start training here today
for a better chance tomorrow

20 paid internship openings at Jerusalem Insurance Company

For university students as well as 11th and 12th grade 
school student who are looking for experience in the 
following majors:
• E-Marketing
• E-Business
• Information Technology
• Network and Information Security Engineering
• Data Science (BIS, MIS, CIS)
• Arti�cial Intelligence (AI) 

About the Program
Jerusalem Insurance Company is o�ering 20 paid internship 
opportunities for students to apply what they learned at the 
university, alongside the experienced and professional 
employees to acquire variety of expertise and hone new skills 
which gives them a better opportunity for the professional future. 

Program Duration:
4 weeks to 8 weeks

Interns should have the following characteristics: 
• Committed and serious at work, ambitious and love creativity 
• Can work within a team in one spirit
• Have a strong academic track record
• Extra-curricular activities is preferable 

Application Cycle:
• CV is applied
• Applied CVs are reviewed
• Choice and decision

At the end, a competition called “Innovation Competition” will be 
held, and it will include the trainees applying a business plan that 
includes (creative ideas, development of innovative products, 
writing reports and practical innovative and excellent plans).

The trainee with the best business plan will receive a cash prize 
according to the place:
1st Place:   500JD
2nd Place: 350JD
3rd Place:  200JD



للتقديم يرجى إرسال نموذج طلب تدريب
إلى internships@jico.jo قبل 2021/08/30

To apply, please email your internship application form
to internships@jico.jo before 30/08/2021

Jerusalem Insurance

www.jerusaleminsurance.jo

+962 79 1004009+962 6 4004009

+962 6 569 2577

+962 6 5693161

تذّكر أّن المستقبل الواعد يحتاج
قرارات صحيحة وخطوات جريئة

Remember that a good future requires making
right choices and taking bold steps


