
 

 إعالن صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية

 ول أدناه: تعلن جامعة البلقاء التطبيقية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجتها لتعبئة الوظائف الشاغرة والمبينة شروط إشغالها في الجد

 الوظيفةشروط إشغال  الجنس العدد مكان اإلقامة والتخصص المؤهل العلمي الوظيفة المطلوبة

 مشرفة سكن
 )كلية الشوبك الجامعية(

بكالوريوس إرشاد نفسي وتربوي أو 
خدمة إجتماعية أو علم نفس أو 

 صحة نفسية.
 أو

دبلوم متوسط في أحد التخصصات 
التالية ) خدمة إجتماعية أو اإلقتصاد 

المنزلي أو التربية الخاصة أو 
 اإلرشاد وتمكين األسرة

معان/ لواء محافظة 
 الشوبك

 اناث 2

فترة تاريخ ( عاماً حتى نهاية 26العمر عن ) اليقلأن  -
 إستقبال الطلبات

أن اليقل التقدير في البكالوريوس عن جيد من جامعة  -
 معترف بها )دراسة باإلنتظام(

في نفس المجال لحملة  سنوات 5التقل عن عملية خبرة  -
 درجة الدبلوم المتوسط

 طبيب
 ) كلية معان الجامعية(

 بكالوريوس طب

أحد محافظات اقليم الجنوب 
أو الكرك أو  معان )

الطفيلة أو العقبة أو البادية 
 الجنوبية(

 دمج 1

( عاماً حتى نهاية تاريخ  فترة 35أن اليزيد العمر عن )-
 إستقبال الطلبات

أن اليقل التقدير في البكالوريوس عن جيد من جامعة  -
 معترف بها )دراسة باإلنتظام(

 

 الشروط العامة المطلوبة:

 ان يكون المتقدم للوظيفة اردني الجنسية 

 في الهوية الشخصية حسب ماهو مبين إزاء كل وظيفة. أن يكون مكان اإلقامة 

   التقبل طلبات التوظيف المقدمة من قبل المتقاعدين المدنيين أو العسكريين أو متقاعدي الضمان اإلجتماعي أو القائمين على رأس عملهم

القطاع العام والمدني والعسكري بما في ذلك موظفي البلديات وأمانة عمان الكبرى والجامعات الرسمية والمستشفيات التابعة لها  في

 والمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا والمجالس العلمية التابعة له.

 الوثائق المطلوبة:

 صورة مصدقة عن وجهي البطاقة الشخصية )سارية المفعول( .1

 مصدقة عن الشهادات العلمية .صورة  .2

 صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة .3

صورة عن الخبرات العملية مصدقة من قبل مديرية العمل المعتمدة للخبرات المحلية ومرفق بها كشف بيانات المؤمن عليه من المؤسسة  .4

 وزارةاإلجتماعي، وللخبرات من خارج البالد مصدقة من العامة للضمان اإلجتماعي مبيناً فيه أن الخبرة مسجلة في قيود الضمان 

 .وشؤون المغتربين الخارجية

 :يتم استقبال الطلبات على الرابط ادناه والخاص بتقديم طلبات التوظيف في جامعة البلقاء التطبيقية 

mpApp/EmpAppLogin.aspxhttps://www.bau.edu.jo/E 

 

ولن ينظر في أي طلب بعد إنتهاء  2/2/2023الموافق  الخميسولغاية مساء يوم  26/1/2023الموافق  الخميسوذلك اعتبارًا من يوم 

 فترة اإلعالن أو أي طلب غير مكتمل.
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