
 

 إعالن صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية

مبينة إزاء كل وظيفة والمبينة شروط تعلن جامعة البلقاء التطبيقية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجتها لتعبئة الوظائف الشاغرة بالجامعة )المركز( والكليات ال

 إشغالها في الجدول أدناه: 

 شروط إشغال الوظيفة الجنس العدد الوظيفةمكان  المؤهل العلمي الوظيفة المطلوبة

مهندس مدني 
 )تصميم إنشائي(

بكالوريوس هندسة 
مدنية/ قسم هندسة 

 اإلنشاءات
 ذكر 1 محافظة البلقاء

  سنوات في المجاالت التالية: 5خبرة التقل عن 

 .دراسات وتصميم االعمال االنشائية وحساب الكميات 

 مخططات، وثائق، مواصفات وكميات( اعداد ( 

  إجادة إستخدام(Autocad) 

  اجادة استخدام البرامج الهندسية المتخصصة(etabs,prokoen,safe) 

  فما بعد. 1974أن يكون المتقدم من مواليد عام 

مهندس مدني 
)حاسب كميات 

 وعقود(

بكالوريوس هندسة 
 مدنية

 ذكر 1 محافظة البلقاء

 في المجاالت التالية: سنوات 8عن  خبرة التقل 

  اعداد ) وثائق العطاءات، والمواصفات العامة والخاصة، وجداول
 (، تدقيق وإعداد الفواتيرالكميات

 إجادة تطبيق عقد الفديك وعقود الخدمات الهندسية 
  فما بعد. 1974أن يكون المتقدم من مواليد عام 

 بكالوريوس طب طبيب
 فما بعد. 1987أن يكون المتقدم من مواليد عام   دمج 1 محافظة العقبة

  أن اليقل التقدير في البكالوريوس عن جيد من جامعة معترف بها )دراسة
 دمج 1 محافظة معان باإلنتظام(

 الشروط العامة المطلوبة:

 ان يكون المتقدم للوظيفة اردني الجنسية 

 ال يجوز التقدم الكثر من وظيفة واحدة 

  مطابق لمكان الوظيفة المعلن عنهافي الهوية الشخصية  اإلقامةأن يكون مكان. 

  التقبللللللل طلبللللللات التوظيللللللف المقدمللللللة مللللللن قبللللللل المتقاعللللللدين المللللللدنيين أو العسللللللكريين أو متقاعللللللد  ال للللللمان اإلجتمللللللاعي أو

القللللللائمين عللللللل  رأس عملهللللللم  فللللللي القطللللللاي العللللللام والمللللللدني والعسللللللكر  بمللللللا فللللللي ذلللللللك مللللللوظفي البلللللللديات وأمانللللللة عمللللللان 

كبللللللرا والجامعلللللللات الرسللللللمية والمستشلللللللفيات التابعللللللة لهلللللللا والمجللللللل  ا علللللللل  للعلللللللوم والتكنولوجيلللللللا والمجللللللال  العلميلللللللة ال

 التابعة له.

 الوثائق المطلوبة:

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

 صورة مصدقة عن الشهادات العلمية . .2

 صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة .3

 رة مصدقة حسب ا صول عن الدورات التدريبية .صو .4

العمل للخبرات المحلية ومرفق بها كشف بيانات المؤمن عليه من المؤسسة العامة  وزارةصورة عن الخبرات العملية مصدقة من قبل  .5

 ة الخارجية.رقة من وزاخبرات من خارج البالد مصدالاإلجتماعي، ولل مان اإلجتماعي مبيناً فيه أن الخبرة مسجلة في قيود ال مان 

 يتم استقبال الطلبات عل  الرابط ادناه والخاص بتقديم طلبات التوظيف في جامعة البلقاء التطبيقية: .6

https://www.bau.edu.jo/EmpApp/EmpAppLogin.aspx 

 

ولن ينظر في أ  طلب بعد إنتهاء  14/11/2022ولغاية مساء يوم اإلثنين الموافق  7/11/2022الموافق  وذلك اعتبارًا من يوم اإلثنين

 فترة اإلعالن أو أ  طلب غير مكتمل.

 

  3359فرعي  3491111لإلستفسار هاتف 

    جامعة البلقاء التطبيقية     

 نائب الرئيس للشؤون اإلدارية

https://www.bau.edu.jo/EmpApp/EmpAppLogin.aspx

