
 
 جامعة البلقاء التطبيقية

  إعالن تعيين أعضاء هيئة تدريس

 الدكتوراه فيتعلن جامعة البلقاء التطبيقية عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة 
 التالية:التخصصات 

 مالحظات  :في درجة الدكتوراه التخصص المطلوب

  فيزياء طبية 
 أشعة  في الفيزياء  البكالوريوسيحمل درجة                

 تصوير طبي 

  التخصص المطلوب في درجة الدكتوراه:

  البيولوجيا الجزئية
 

 في الطب اوالعلوم الحياتية  يحمل درجة البكالوريوس

 فسيولوجيا االنسان

 تشريح االنسان 

 علم االمراض 

 علم الفيروسات والفيروسات الطبية 

 علم الفطريات والفطريات الطبية 

 علم الطفيليات والطفيليات الطبية 

  التخصص المطلوب في درجة الدكتوراه:

 له او الكيمياء دفي الطب او الصي يحمل درجة البكالوريوس الكيمياء السريرية 

  التخصص المطلوب في درجة الدكتوراه:

حاصل على درجة الماجستير في الموهبة واالبداع وحاصل على  موهبة وابداع تربية خاصة/
 مجال معرفي من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 

 الشروط العامة المطلوبة :
  الجنسية . أردنييكون  أن -1
 أن يكون حاصال ًعلى الشهادة الجامعية من جامعة معترف بها )) دراسة باالنتظام ((. -2 
 عن جيد جداً .والدكتوراه  أن ال يقل التقدير في البكالوريوس عن جيد والماجستير  -3
 .إذا كانت الشهادة صادره من غير الجامعات األردنية إرفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -4
ويعفى منها الحاصلين على  (Toefl 650   Internationalأو   Ielts  6.5)  وحاصل على عالمة  أن يتقن اللغة االنجليزية - 5

ويستثنى من ذلك  الدراسه بها باللغة االنجليزية او اطروحة الدكتوراه مكتوبه باللغة االنجليزية من جامعات في دول  الدكتوراهدرجة 
 .الحاصلين على دكتوراه في الموهبة واالبداع 

الشاغر  ءعدم مل أوطلب  أيعتمدة في الجامعة وتحتفظ الجامعة بحقها في عدم الرد على ار والتعيين المييخضع المتقدم ألسس االخت -6
 . األسباب إبداءدون 

 يرفق بالطلب الوثائق التالية:
 .صورة عن الشهادات العلمية  -1
 صورة عن كشف الثانوية العامة.-2
 .صورة عن شهادة الميالد -3
 صورة عن دفتر العائلة. -4
 البطاقة الشخصية .صورة عن  -5
 صوره شخصية حديثة . -6
 شهادة عدم محكوميه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألخالق العامة . -7
 السيرة العلمية والعملية مرفقة بشهادات الخبرة . -8

 :مالحظات
 . 20/11/2019الموافق االربعاء يوم  اعتبارا من  صباح **تقدم الطلبات لدى دائرة شؤون العاملين في موقع الجامعة/السلط 

 www.bau.edu.jo** نموذج طلب التعيين مرفق على موقع الجامعة االلكتروني 
 . 3374فرعي  /053491111لالستفسار هاتف 
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