
 

 إعالن صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية

 بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجتها لتعبئة الوظائف الشاغرة والمبينة شروط إشغالها في الجدول أدناه:  وتعلن جامعة البلقاء التطبيقية 

 شروط إشغال الوظيفة الجنس العدد المؤهل العلمي الوظيفة المطلوبة

 Oracle Formsمطور 
& Reports 

بكالوريوس علم حاسوب أو 
 التخصصات التابعة له

 أن يكون لديه المعرفة التامة للعمل على  - دمج 1
Oracle Forms and Reports 12c, SQL,PL-SQL Programming, Oracle DB,Tool-PL-SQLDeveloper 

- PLSQL Procedure, Package, functions,triggers, views, cursor 
 أن يكون لديه خبرة عملية التقل عن ثالث سنوات -
 Oracle Certified Professional certificateأن يكون حاصاًل على  -

بكالوريوس علم حاسوب أو  مطور تطبيقات الهواتف 
 التخصصات التابعة له

  ,Android & IOSأن يكون لديه خبرة ممتازة في تطبيقات  - دمج 2
 applications on the App store or the Android marketأن يكون لديه القدرة على إصدار  -
 Third- party libraries and APISأن يكون ذو خبرة في التعامل مع  -
 Oracle java ME Mobile Application Developer certificateأن يكون حاصاًل على  -
 التقل عن ثالث سنواتMobile Developerأن يكون لديه خبرة عملية مثبتة كـ  -

متخصص في أمن 
 البيانات والشبكات

بكالوريوس أمن البيانات والشبكات 
أو علم الحاسوب أو التخصصات 

 ماالتابعة له

 .firewalls,IPS,IDS,SEIM,etc:أن يكون لديه الخبرة العملية في حلول األمن والعمل عليها مثل - دمج 2
 Information Security Frameworksلديه المعرفة في  أن يكون -
 قدرة على حل المشاكل وصنع القرارأن يكون لديه مهارات تحليلية ممتازة و -
 + CISSP or CISM or CompTIASecurityأن يكون حاصاًل على  -
 أن يكون لديه خبرة عملية التقل عن سنتين -

بكالوريوس هندسة حاسوب أو علم  مهندس شبكات ونظم
 حاسوب أو التخصصات التابعة له

 Windows,Linux, Hyper V and Solar Windsلديه الخبرة والمعرفة التامة للعمل على األنظمة مثل:  - ذكر 3
 Experience installing configuring, customizing andلديه الفهم العميق ألنظمة األمن والحلول  -

supporting network devices such as (Switches,Routers, access points, Firewall) 
 Experience analyzing. Network,systems and securityأن يكون قادرًا على تحليل المشاكل في الشبكات  -

logs 
  MCSE, CCNPأن يكون حاصاًل على شهادتي  -
 ثالث سنواتأن يكون لديه خبرة عملية التقل عن  -
 لطبيعة العمل التي تستوجب المبيت في كليات الجامعة الخارجية شمال وجنوب المملكة فقط وذلك رذكو -

بكالوريوس علم حاسوب أو  مطور ويب جافا
 التخصصات التابعة له

 Java and OOP,J2EE (Mainly JSP and Servlets) and Web Servicesأن يتقن البرمجة بإستخدام  - دمج 3
 Design patternsالمعرفة الجيدة في انماط التصميم  -
 Oracle DB and SQLالمعرفة التامة في قواعد البيانات مثل:  -
 (Oracle Certified Professional, Java EE7, Application Developer certificate)أن يكون حاصال على  -
 أن يكون لديه خبرة عملية التقل عن ثالث سنوات -

مصمم جرافيك 
 وصفحات ويب

بكالوريوس رسم جرافيكي أوعلم 
 حاسوب أو التخصصات التابعة لهما

 colors,typography,icons,and UI elementsأن يكون لديه الحس الفني في استخدام  - دمج 1
 web-optimized and responsive designأن يكون لديه الخبرة والفهم لـ  -
 professional in Adobe Photoshop&Asp.Net Illustrator:ةييفضل من لديه خبرة عمل -

professional in HTML,JavaScript&CCS 
Website Templates (Themes) such as Master Pages in ASP.net with all the sub controls like 

Menus in separate files and all the needed parts 
 (MCSD: Microsoft Certified Solutions Developer certificate)أن يكون حاصاًل على  -
 أن يكون لديه خبرة عملية التقل عن ثالث سنوات -

 

 الشروط العامة المطلوبة:

 المتقدم للوظيفة أردني الجنسيةأن يكون  -

 اليجوز التقدم ألكثر من وظيفة واحدة -

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

لوم العسكري بما في ذلك موظفي البلديات وأمانة عمان الكبرى والجامعات الرسمية والمستشفيات التابعة لها والمجلس األعلى للعو المدنيوالعام 

 والتكنولوجيا والمجالس العلمية التابعة له.

 الوثائق المطلوبة:

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

 العلمية  الشهاداتصورة عن  .2

 صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة .3

 ةيصورة مصدقة حسب األصول عن الدورات التدريب .4

للضمان  صورة عن الخبرات العملية مصدقة من قبل مديرية العمل المعتمدة للخبرات المحلية ومرفق بها كشف بيانات المؤمن عليه من المؤسسة العامة .5

 اإلجتماعي مبيناً فيه أن الخبرة مسجلة في قيود الضمان اإلجتماعي، وللخبرات من خارج البالد مصدقة من وزاة الخارجية.

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

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

طلب بعد انتهاء فترة  ولن ينظر في أي 1/12/2022الموافق  الخميسولغاية مساء يوم  24 11/2022/الموافق  الخميسوذلك اعتبارا من  يوم 

 طلب غير مكتمل. أيأو اإلعالن 

      جامعة البلقاء التطبيقية   

 نائب الرئيس للشؤون اإلدارية  

 

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

