جامعة البلقاء التطبيقية
إعالن تعيين أعضاء هيئة تدريس
تعلن جامعة البلقاء التطبيقية عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس في كلية الطب ومستشفى الحسين
السلط الجديد وفقا للتخصصات والمؤهالت التالية:
التخصص
أخصائي جراحة الصدر
أخصائي جراحة القلب
أخصائي جراحة االعصاب
طب طوارئ
مسالك بولية
أخصائي أمراض دم االطفال
أخصائي أمراض خداج االطفال
جلدية
نفسية
أخصائي امراض روماتيزم  /باطني
أخصائي امراض االعصاب  /باطني
أخصائي امراض الدم  /باطني
أخصائي قلب
أخصائي أورام نسائية

الشروط العامة:
 -1أن يكون أردني الجنسية .
 -2ان اليقل معدل الثانوية العامة عن .%80
 -3أن ال يقل تقديره في أي من الدرجات العلمية الحاصل عليها عن جيد.
 -4أن يكون حاصالً على جميع شهاداته الجامعية بالدراسة المنتظمة ومن جامعات تعترف بها وزارة التعليم العالي األردنية.
 -5أن يجيد اللغة اإلنجليزية قراءة ًوكتابةً ومحادثةً.
 -6تعطى األولوية في التعيين لمن لديه خبرة تدريسية في التخصص المطلوب ولألفضل حسب المعايير المعتمدة في الجامعة.
 -7أن ال يكون ملتزما ألي جهة أخرى عند صدور قرار التعيين.
 -8تحتفظ الجامعة بحقها في عدم تعبئة الشواغر.
كما يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:
 -1أن يكـــون حاصــال علــى درجـــة البكــالوريوس فــي الطـــب البشــــري أو مــا يعادلهـــا مــن جامعة معترف بها من
قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 . 2أن يكـون حاصـــال علــى شــهادة االختصاص السـريري (البـــورد االمريكــي ،الزمالــة البريطانيـــة ،أو مـــا يعادلهمـــا
مــن الشـــهادات المهنيــة األوروبية ،االســـترالية أو الكنديـــة ( أو أن يكــــون حاصــالعلــى شــــــــهادة االختصـــاص
العــالي االرد نيــة فــي التخصـــص العــام أو الـــدقيق وأن يكـــون قـــد أوفــد للتـدريب الســريري بحيـــث يكـــون التـــدريب
فـــي المستشــفى التعليمي الذي أوفــــــــد إليــــــــه تــــــــدريبا مبرمجا ومتــــــــدرجا في حقل االختصاص العام  /أو الدقيق

لمدة ال تقل عن سنتين على أن تكون متوافقة مع متطلبات المجلس الطبي االردني في التخصص ويجوز أن تكون إحدى هذه
السنوات في مركز بحثي يتبع جامعة عالمية أو مستشفى تعليمي على أن ينتهي ذلك البحث بمقال علمي منشور أو مقبول للنشر
في مجال التخصص في المجالت العالمية الريادية المصنفة في )(Science Citation Index Impact Factor
 .3أن يكـون حاصـــال علــى شــهادة المجلــس الطبــي االردنـــي لمزاولــة اختصاصــه العــام و  /أو الدقيق إن وجد .
.4أن يكون حاصال على تصريح لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في االردن.
 .5أن يكون قد اجتاز امتحان التوفل ()IBTمن مركز ()AMIDEASTبعالمة ال تقل عن (.)90
 .6ان يكون قد اجتاز امتحان ( )IELTSمن مركز المجلس الثقافي البريطاني فرع االردن بعالمة ال تقل عن (.)6.5
 .7لن يتم السير بإجراءات التعيين لمن وقع عليهم االختيار اال بعد تزويد الجامعةبإجازة ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات
والكليات الجامعية.
الوثائق المطلوبة:
 -1صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة.
 -2صورة عن شهادة البكالوريوس وكشف العالمات.
 -3صورة عن شهادة الماجستير وكشف العالمات إن توفر.
 -4صورة عن شهادة الدكتوراه وكشف العالمات إن توفر.
 -5صورة عن شهادة البورد األمريكي أو البورد الكندي أو الزمالة البريطانية أو ما يعادلهما من الشهادات المهنية األوروبية أو
األسترالية.
 -6صورة عن شهادة البورد األردني.
 -7معادلة للشهادات غير األردنية.
 -8صوره شخصية حديثة.
 -9صورة عن دفتر العائلة.
 -10صورة عن جواز السفر.
-11صورة عن شهادة الميالد.
 -12شهادة عدم محكوميه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألخالق العامة.
 -13السيرة العلمية والعملية مرفقة بشهادات الخبرة.
لن ينظر في الطلب إذا كان مخالفا ً لشروط هذا اإلعالن أو غير مستوف لجميع الوثائق المطلوبة.
مالحظات:
**تقدم الطلبات على البريد االلكتروني application@bau.edu.joاعتبارا من يوم الخميس الموافق  2021/9/16ولغاية مساء
يوم األربعاء الموافق 2021/9/22؛ على ان تحمل المرفقات على صورة ملف pdfولن ينظر في أي طلب بعد انتهاء فترة
اإلعالن او اي طلب غير مكتمل.
** نموذج طلب التعيين مرفق على موقع الجامعة االلكتروني www.bau.edu.jo
لالستفسار هاتف  /053491111فرعي .3374

