
 
 إعالن صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية/ السلط  

 :التاليةللتخصصات تعلن جامعة البلقاء التطبيقية عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريسية وفقاً 
 
 

 كلية الزرقاء

 التخصص المطلوب 

 دكتوراه التحاليل الطبية 

 كلية الطب 

 العلوم الطبية األساسية

 دكتوراه الكيمياء الحيوية

 العلوم الطبية السريرية

  أطفال عام  -1

أن يكون حاصال على درجة  -1

  بكالوريوس طب بشري
أن يكون حاصال على البورد األمريكي  -2

أو  ةيأو البورد الكندي أو الزمالة البريطان

يعادلهما من الشهادات المهنية  ما

 األسترالية.أو  ةاألوروبي

 األردني أن يكون حاصال على البورد -3

 أطفال صدرية  -2

 جلدية عام  -3

 النفسية  األمراض-4

 تخصص صدرية / ةاألمراض الباطني -5

 الشروط العامة المطلوبة :

  للتخصصات األخرى. %70عن للتخصصات الطبية و %80عن  األردني العامةيقل معدل الثانوية  ال أن -1

 (.باالنتظام( ))دراسةأن يكون حاصال ًعلى الشهادة الجامعية من جامعة معترف بها  -2
 جيد.من الشهادات العلمية عن  أييقل التقدير في  أن ال -3
 ومحادثة.يجيد اللغة االنجليزية قراءة وكتابة  أن -4
 الجامعة.حسب المعايير المعتمدة في  ولألفضلفي التعيين لمن لديه خبرة تدريسية في التخصص المطلوب  ةاألولويتعطى  -5
ً تال يكون مل أن -6  التعيين.عند صدور قرار  أخرىجهة  ألي زما
 الشواغر.تحتفظ الجامعة بحقها في عدم تعبئة  -7

 يرفق بالطلب الوثائق التالية:
 العامة.صورة عن كشف عالمات الثانوية  -1
 توفر. إن عالماتكشف و الشهادات العلميةصورة عن  -2
 أو األوروبيةيعادلهما من الشهادات المهنية  ما أو ةالبريطاني الزمالة أوالبورد الكندي  أو األمريكيصوره عن شهادة البورد  -3

 السريرية.لتخصص العلوم الطبية  األسترالية
 األردني.صورة عن شهادة البورد  4
 .األردنيةللشهادات غير معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صورة عن  -5
 العامة.شهادة عدم محكوميه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألخالق  -6
 صورة شخصية حديثة -7
 وجدت. إنبشهادات خبرة  مشفوعةالسيرة العلمية  -8
 صورة عن دفتر العائلة. -4

 .عن جواز السفر صورة -5
 مالحظة:

 مالحظات: *
 15/7/2021 الخميس الموافق من يوماعتبارا  application@bau.edu.jo  على البريد االلكتروني **تقدم الطلبات 

ينظر في أي طلب ولن   pdf على ان تحمل المرفقات على صورة ملف 27/7/2021 يوم الثالثاء الموافقولغاية مساء 
** نموذج طلب التعيين مرفق على موقع الجامعة االلكتروني  ،او اي طلب غير مكتمل بعد انتهاء فترة اإلعالن
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