
 إعالن صادر عن جامعة البلقاء التطبیقیة

عن حاجتھا لتعیین في الوظائف التالیة للعمل في كلیات المركز والكلیات التابعة ممن  بالتنسیق مع دیوان الخدمة المدنیةتعلن جامعة البلقاء التطبیقیة 
  یحملون مؤھالت علمیة وفق التخصصات المبینة إزاء كل منھا

 مالحظات التخصص الدقیق المطلوبالتخصص  اسم الكلیة
 - بكالوریوس طب بشري طبیب كلیة عجلون الجامعیة

 كلیة العقبة الجامعیة
 ) دبلوم شامل( حاصل على الشھادة الجامعیة المتوسطة دبلوم متوسط تكییف وتبرید فني صیانة تكییف وتبرید

 - بكالوریوس ھندسة شبكات مھندس شبكات

 بكالوریوس ھندسة مدنیة مدني مھندس الدائرة الھندسیة

سنوات في مجال التصمیم واالشراف على ) 7-4(خبره  -
  )ترفق عند تقدیم الطلب(تنفیذ المشاریع االنشائیة 

المقدرة على تدقیق وتجھیز المطالبات المالیة باستخدام  -
 (Excel)الحاسوب 

المقدرة على حساب كمیات االعمال من المخططات  -
 وكمیات االعمال المنفذه

المقدره على حساب تعویضات المواد للمقاولین وذلك  -
 حسب تعامیم وزارة االشغال العامة واالسكان

  وحدة التأمین الصحي
 مركز الجامعة

 - بكالوریوس طب بشري طبیب
 - بكالوریوس دكتور صیدلة دكتور صیدلي
) دبلوم شامل( حاصل على الشھادة الجامعیة المتوسطة دبلوم متوسط تمریض ذكر/ مساعد ممرض

 )70(بمعدل الیقل عن 
  

  :الشروط العامة المطلوبة

  أن یكون أردني الجنسیة .1
 ) باإلنتظامدراسة (بتقدیر ال یقل عن جید من جامعة معترف بھا ) البكالوریوس(أن یكون حاصالً على الشھادة الجامعیة  .2
 إرفاق معادلة الشھادة من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي إذا كانت الشھادة من خارج األردن .3
 الطبیب ان یكون مصرح لھ بممارسة مھنة الطب .4

 :یرفق بالطلب الوثائق التالیة

  صورة عن الشھادات العلمیة المطلوبة  .1
 صورة عن كشف الثانویة العامة باللغة العربیة  .2
 عن شھادة المیالد  صورة .3
 صورة عن دفتر العائلة .4
 صورة عن البطاقة الشخصیة .5
 صورة شخصیة حدیثة .6
 صورة عن تصریح ممارسة مھنة الطب من وزارة الصحة االردنیة .7
 

  : مالحظة
 . لمدة عشرة ایامو 21/5/2017المركز، اعتباراً من صباح یوم  األحد الموافق / تقدم الطلبات مع الوثائق كاملة إلى دائرة شؤون العاملین •
 .في حال الموافقة على التعیین یتم تزوید الجامعة بالوثائق المطلوبة جمیعھا مصدقة حسب األصول وشھادة عدم  محكومیة •
 )www.bau.edu.jo(نموذج الطلب متوفر على موقع الجامعة  •

     جامعة البلقاء التطبیقیة

 العاملین مدیر دائرة شؤون
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