جامعة البلقاء التطبيقية
إعالن تعيين أعضاء هيئة تدريس

تعلن جامعة البلقاء التطبيقية عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس/كلية الطب وفقا ً للتخصصات والمؤهالت التالية:
التخصص المطلوب
التشريح واألنسجة
علم وظائف األعضاء
علم األحياء الدقيقة والمناعة
علم الكيمياء الحيويه

المؤهل
العلوم الطبية األساسية
دكتوراه

مالحظات
أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس أو
مايعادلها في إحدى التخصصات التالية  :الطب
البشري,طب األسنان ,دكتور صيدلة بتقدير ال يقل
عن جيد .

العلوم الطبية السريرية
طب األطفال ومختلف تخصصات األطفال الدقيقة
النسائية والتوليد ومختلف تخصصات النسائيه والتوليد الدقيقة
جراحه عامه ومختلف تخصصات الجراحة الدقيقة
باطنية عامه ومختلف تخصصات الباطنية الدقيقة
جراحة العظام
طب األسرة
التخدير والعناية الحثيثة
أمراض العيون وجراحتها
أمراض أذن وأنف وحنجرة وجراحتها
أمراض جلديه
أمراض مسالك بوليه وجراحتها
أشعه تشخيصيه
جراحة اعصاب
دماغ واعصاب
طب شرعي
االمراض النفسيه
طب وطوارئ
مدرسين من حملة االختصاص العالي في الطب في التخصصات الطبية السريرية
من إحدى الجامعات االردنيه .

 -1أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس أو ما
يعادلها في الطب البشري بتقدير ال يقل عن جيد
 -2أن يكون حاصال على البورد األمريكي أو
البورد الكندي أو الزمالة البريطانية أو مايعادلهما
من الشهادات المهنية األوروبية أو االسترالية
لتخصصات العلوم الطبيه السريريه
*ا وان يكون عضو هيئة تدريس سابق او
اكاديمي في احدى الجامعات االردنيه الحكوميه
*اوان يكون حاصال على شهادة االختصاص العالي
في الطب من إحدى الجامعات االردنيه مع تخصص
فرعي تابع للتخصص األصلي .

(ألغراض اإليفاد)

الشروط العامة المطلوبة :
 -1أن ال يقل معدل الثانوية العامة األردني عن %80
 -2أن ال يقل التقدير في أي من الشهادات العلمية عن جيد.
 -3أن يكون حاصال ًعلى الشهادة الجامعية من جامعة معترف بها (( دراسة باالنتظام )).
 -4أن يجيد اللغة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة .
 -5تعطى األولوية في التعيين لمن لديه خبرة تدريسية في التخصص المطلوب ولألفضل حسب المعايير المعتمدة في الجامعة .
 -6أن ال يكون ملتزما ً ألي جهة أخرى عند صدور قرار التعيين .
 -7تحتفظ الجامعة بحقها في عدم تعبئة الشواغر .
يرفق بالطلب الوثائق التالية:
 -1صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة .
 -2صورة عن الشهادات العلمية و كشف عالمات إن توفر .
 -3صوره عن شهادة البورد األمريكي أو البورد الكندي أو الزمالة البريطانية أو ما يعادلهما من الشهادات المهنية األوروبية أو
االسترالية لتخصص العلوم الطبية السريرية .
 4صورة عن شهادة البورد األردني .
 -5صورة عن معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للشهادات غير األردنية.
 -6شهادة عدم محكوميه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألخالق العامة .
-7ثالث صور شخصية .
 -8السيرة العلمية مشفوعة بشهادات خبرة إن وجدت .
 -4صورة عن دفتر العائلة.
 -5صورة عن جواز السفر.
مالحظة :
*تقدم الطلبات لدى كلية الطب في موقع الجامعة /السلط اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 2019/8/29

ولنهاية دوام يوم الخميس الموافق  2019/9/5و لن ينظر في أي طلب بعد انتهاء فترة اإلعالن اواي طلب غير
مكتمل،علما ً بأن الوثائق المرفقة بالطلبات غير مسترده .
*نموذج طلب التعيين مرفق على موقع الجامعة االلكتروني www.bau.edu.jo
لالستفسار هاتف  /053491111فرعي . 3575

وحدة الموارد البشرية
مدير دائرة شؤون العاملين

