
 

 
 جامعة البلقاء التطبيقية

 إعالن تعيين أعضاء هيئة تدريس

وفقا من حملة درجة الدكتوراه  تعلن جامعة البلقاء التطبيقية عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس
 للتخصصات التالية :

 المطلوبة:الشروط العامة 

  الجنسية .أردني يكون  أن-1
 (.باالنتظام( ))دراسةالجامعية من جامعة معترف بها  الشهاداتأن يكون حاصال ًعلى  -2
 الجامعية .كلية العقبة   % لتخصص70كلية الطب و لتخصص %  80ان اليقل معدل الثانوية العامة عن  -3
 ان يحمل درجة البكالوريوس في الطب البشري او مايعادلها .  -4
 جداً.عن جيد والدكتوراه أن ال يقل التقدير في البكالوريوس عن جيد والماجستير  -5
 تسلسل الشهادات العلمية. -6
 .إذا كانت الشهادة صادره من غير الجامعات األردنية إرفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -7

ال تقل  كلية الطب و عالمة   (  لتخصص90(بعالمة ال تقل عن )AMIDEAST(من مركز )IBTأن يكون قد اجتاز امتحان التوفل )-8
 ية .كلية العقبة الجامعلتخصص ( 69عن )

( لتخصص كلية الطب   6.5( من مركز المجلس الثقافي البريطاني فرع االردن بعالمة ال تقل عن )IELTSان يكون قد اجتاز امتحان ) -9
 لتخصص كلية العقبة الجامعية  ( 5.5ال تقل عن )وعالمة 

الشاغر  ءعدم مل أوطلب  أيا في عدم الرد على ار والتعيين المعتمدة في الجامعة وتحتفظ الجامعة بحقهييخضع المتقدم ألسس االخت -10
 إبداءاألسباب.دون 

لن يتم السير بإجراءات التعيين لمن وقع عليهم االختيار اال بعد تزويد الجامعة بإجازة ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات   -11
 والكليات الجامعية.

 يرفق بالطلب الوثائق التالية:
 العلمية.صورة عن الشهادات  -1
 باللغة العربية. صورة عن كشف الثانوية العامة-2
 الميالد.صورة عن شهادة -3
 صورة عن دفتر العائلة. -4
 الشخصية.صورة عن البطاقة  -5
 حديثة.صوره شخصية  -6
 العامة.شهادة عدم محكوميه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألخالق  -7
 الخبرة.دات السيرة العلمية والعملية مرفقة بشها -8

 مالحظات:
     الموافق الثالثاء اعتبارا من يوم   https://bau.edu.jo/empapp/empapplogin.aspxعلى الرابط االلكتروني  **تقدم الطلبات 
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 االدارية نائب الرئيس للشؤون 

 كلية الطب 

 الدرجة التخصص الدقيق

 أستاذ علم وظائف االعضاء

 كلية العقبة الجامعية 

 الدرجة الدقيقالتخصص 
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