
 

 

 

 العلوم الطبية االساسية

 مالحظات  المؤهل  التخصص 

  ماجستير / دكتوراه  التشريح واالنسجة 

  دكتوراه  علم وظائف االعضاء 

  دكتوراه  علم االحياء الدقيقة 

ان يكون حاصال على درجة البكالوريوس  ماجستير / دكتوراه  طب المجتمع 

 في الطب البشري 

 

 

 العلوم الطبية السريرية

 الدقيق التخصص العام التخصص
 والشرايين االوعية جراحة العامة الجراحة

 الصدر جراحة
 الصماء الغدد جراحة
 القلب جراحة
 الهضمي الجهاز جراحة
 والترميم التجميل جراحة
 الثدي جراحة

 الباطنية االمراض
 

 والشرايين القلب امراض
 الصماء والغدد السكري امراض

  الصدرية االمراض
  الدم امراض
 واالورام الدم امراض

 المعدية االمراض
  المركزة العناية

 الكلى امراض
 النسائية االورام امراض والتوليد النسائية امراض

  الخطرة واألحمال االم طب
 والجنين االم طب

 األطفال عند القلب امراض األطفال امراض
 الصماء والغدد السكري امراض

  الصدرية االمراض
  الدم امراض
 واالورام الدم امراض

 المعدية االمراض
 المركزة والعناية الخداج
 االطفال عند الكلى امراض

  الفقري العمود جراحة والمفاصل العظام جراحة



 جراحة القرنية جراحة العيون

 جراحة الشبكية

 بالمنظار أنفية جيوب جراحة وحنجرة واذن أنف جراحة
 اذن جراحة

 االطفال عند المسالك جراحة البولية المسالك جراحة
 البولية المسالك أورام جراحة

 الفرعية التخصصات جميع واالعصاب الدماغ جراحة
 الفرعية التخصصات جميع واالعصاب الدماغ امراض

 الفرعية التخصصات جميع النفسي الطب
 الفرعية التخصصات جميع والحوادث الطوارئ طب

 الفرعية التخصصات جميع الحثيثة والعناية التخدير
 الفرعية التخصصات جميع التشخيصية االشعة
 الفرعية التخصصات جميع والسموم الشرعي الطب
 الفرعية التخصصات جميع االسرة طب
 الفرعية التخصصات جميع السريري االمراض علم

 

 المطلوبة:الشروط العامة 
  الجنسية .أردني يكون  أن-1

 (.))دراسة باالنتظام(الجامعية من جامعة معترف بها  الشهاداتأن يكون حاصالً على  -2

 % 56لتخصصات الطب وطب االسنان ودكتور في الصيدله والصيدله وعن          %08ان اليقل معدل الثانوية العامة عن  -3

 .لباقي التخصصات 

 . البشري او طب االسنانتعطى االولوية  في تخصصات العلوم الطبية االساسية لحملة درجة البكالوريوس في الطب  -4

من نفس القسالالم االكاديمي للتخصالال    االسالالاسالالية  ان يكون حاصالالال على المل ل المطلوب في تخصالالصالالات العلوم الطبية    -6

 المطلوب ويكون متضمنا مساقات في التخص  المطلوب .

 وم الطبية السريرية . ان يحمل درجة البكالوريوس في الطب البشري والجراحة العامة او مايعادلها  لتخصصات العل -5

 .حاصال على االختصاص العالي او ما يعادلهالمتقدم على وظيفة في تخصصات العلوم الطبية السريرية  ان يكون  -7

 قد تدرب تدريبًا مبرمجًا في حقل االختصالالاص فيالمتقدم على وظيفة في تخصالالصالالات العلوم الطبية السالالريرية    ان يكون  -0

 إحدى الشهادتين على األقل: مستشفيات تعليمية وحصل على

ــــــا                                                                                   ـ ـ ـة، أو مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورد األمريكي، الزمالة البريطاني ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــريري )الب ــ ــ ــ ـ ـ ـهادة االختصاص السـ ـــ ــ ــ ـ ـ ـ أ. شـ

ـــة )أو ما يعادلها شريطة أن    يعادلهمــــــــــا مـــــــــن الشـــــــــهادات المهنيــــــــــة األوروبية، األسترالية أو الكنديـــــــ                                                      

 يكون ضمن برنامج تدريبي ممنهج في حقل االختصاص وبما يتوافق مع متطلبات المجلس الطبي األردني.

ب.  شالالالهادة االختصالالالاص العالي األردنية شالالالريطة أن يكون قد قضالالالى مدة سالالالنتين على األقل في تدريب دقيق/فرعي في حقل 

مسالالتشالالفيات/جامعات   عالمية مرموقة خارج األردن وبما يتوافق مع متطلبات    االختصالالاص بعد الحصالالول على الشالالهادة في    

 المجلس الطبي االردني  

حاصًلا على شهادة المجلس الطبي االردني لمزاولة    ان يكون  المتقدم على وظيفة في تخصصات العلوم الطبية السريرية     -9

 االختصاص 

 جدًا.عن جيد والدكتوراه ماجستير أن ال يقل التقدير في البكالوريوس عن جيد وال -18

 تسلسل الشهادات العلمية. -11

 .إذا كانت الشهادة صادره من غير الجامعات األردنية إرفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -12
 امعة .المعتمدة في الجتعطى االولوية في التعيين لمن لدية خبرة تدريسية في التخص  المطلوب وحسب المعايير  -13

 ان ال يكون ملتزما الي جهة اخرى )حكومية او خاصة ( عند صدور قرار التعيين . -14

عدم  أولب ط أيار والتعيين المعتمدة في الجامعة وتحتفظ الجامعة بحقها في عدم الرد على ييخضع المتقدم ألسس االخت    -16

 إبداءاألسباب.الشاغر دون  ءمل
 تزويد الجامعة بإجازة ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية. ان يتم   -15

 

 

 

 

 



 يرفق بالطلب الوثائق التالية:

 العلمية.صورة عن الشهادات  -1

 باللغة العربية. صورة عن كشف الثانوية العامة-2

األمريكي، أو البورد الكندي، أو الزمالة االمريكية، او البريطانية، أو ما يعادلهما من الشالالهادات صالالوره عن شالالهادة البورد -3

 المهنية األوروبية أو األسترالية لتخص  العلوم الطبية السريرية.

 عن شهادة البورد االردني . ةصور -4

 مزاولة المهنة للتخصصات السريرية.  -6

 الميالد.صورة عن شهادة -5

 صورة عن دفتر العائلة. -7

 الشخصية.صورة عن البطاقة  -0

 حديثة.شخصية ة صور -9

 العامة.شهادة عدم محكوميه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألخالق  -18

 الخبرة.السيرة العلمية والعملية مرفقة بشهادات  -11

 .عن جواز السفر  ةصور – 12

 مالحظات:

اعتبالالارا من يوم   https://bau.edu.jo/empapp/empapplogin.aspx**تقالالدم الطلبالالات على الرابل االلكتروني  

؛ ولن ينظر في أي طلب بعد انتهاء   18/2822/ 22الموافق  السالالالالبت ولغاية مسالالالالاء يوم  18/2822/ 18الموافق   االثنين 

 فترة اإلعالن او اي طلب غير مكتمل.

 .3374/ فرعي 863491111لالستفسار  اتف 

                                                                                           

 جامعة البلقاء التطبيقية                                                                                                             

 نائب الرئيس للشؤون االدارية                                                                                                        

 

 


