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 جامعة البلقاء التطبيقيةاعالن التوظيف في 

من حملة  الماجستير والدكتوراه وكمحاضرين متفرغين تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجةل حاجتهاعن جامعة البلقاء التطبيقية تعلن 

وذلك  الجامعة،على أن يكون المتقدم حاصالً على جميع شهاداته الجامعية بالدراسة المنتظمة ومن جامعات تعترف بها  ،الدكتوراه في كلياتهادرجة 

  :-اآلتيةوفقاً للتفاصيل والشروط 

 التخصص الكلية البرنامج
المؤهل 

 العلمي
 الشروط الخاصة التخصص الدقيق في اخر درجة

+ بكالوريوس 
 ماجستير

 علم الدم او الكيمياء السريرية او علم االمراض   دكتوراه الطبيةالتحاليل  العلوم
ان يكون المتقدم حاصال على درجة البكالوريوس والماجستير في العلوم 

 الطبية المخبرية ويفضل ان يحمل رتبة أستاذ مشارك

+ بكالوريوس 
 ماجستير

 تشريح االنسان واالنسجة دكتوراه التحاليل الطبية العلوم
المتقدم حاصال على درجة البكالوريوس في الطب او العالج ان يكون 

الطبيعي او العالج الوظيفي او التحاليل الطبية والماجستير او الدكتوراه 

 في تشريح االنسان

 دكتوراه التسويق األعمال بكالوريوس
او تسويق وسائط التواصل  االلكترونيالتسويق الرقمي او 

 ان يكون المتقدم حاصال على درجة الماجستير في التسويق  االجتماعي

 بكالوريوس

 / اربد الجامعية

الحصن 

 الجامعية

نظم معلومات 

 ادارية
 نظم معلومات ادارية دكتوراه

ان يكون المتقدم حاصال على درجة الماجستير في نظم معلومات 

 فروعهااالعمال او نظم معلومات إدارية او تكنولوجيا المعلومات او 

 الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة ماجستير التصميم الجرافيكي  اربد الجامعية دبلوم متوسط
 

  العالج الطبيعي ماجستير العالج الطبيعي اربد الجامعية دبلوم متوسط

 دبلوم متوسط
 / اربد الجامعية

الحصن 

 الجامعية
 إدارة تزويد او الدعم اللوجستي او سالسل االمداد  ماجستير ادارة التزويد

 

 اربد الجامعية دبلوم متوسط
تكنولوجيا 

 مختبرات االسنان
 تكنولوجيا صناعة االسنان ماجستير

ان يكون المتقدم حاصال على درجة البكالوريوس  والماجستير  في 

 تكنولوجيا مختبرات االسنان 

  تمريض أطفال او حاالت حادة ماجستير المشاركالتمريض  اربد الجامعية دبلوم متوسط

 اربد الجامعية دبلوم متوسط
قياس وتشخيص 

 اضطرابات التوحد
 قياس وتشخيص اضطرابات التوحد ماجستير

 
  (واالصابات)العالج الطبيعي  ماجستير العالج الطبيعي التمريض دبلوم متوسط
  (والعالجية)تكنولوجيا اشعة او االشعة التشخيصية  ماجستير تكنولوجيا االشعة التمريض دبلوم متوسط
  (ذكر)تمريض صحة البالغين، تمريض الصحة النفسية  ماجستير التمريض المشارك التمريض دبلوم متوسط
  العلوم الصيدالنية  ماجستير الصيدلة التمريض دبلوم متوسط



Page 2 of 5 
 

 التخصص الكلية البرنامج
المؤهل 

 العلمي
 الشروط الخاصة التخصص الدقيق في اخر درجة

 ان يكون المتقدم حاصال على درجة البكالوريوس  مختبرات طبية مختبرات طبية ماجستير المختبرات الطبية التمريض دبلوم متوسط

 التخدير واالنعاش التمريض دبلوم متوسط
ماجستير 

او دبلوم 

 عالي

ان يكون المتقدم حاصال على درجة البكالوريوس  في التخدير واالنعاش  

 او فروعها او ممارسة عملية في هذا المجال

 بكالوريوس
الحصن 

 الجامعية
القوى هندسة 

 الكهربائية
 هندسة القوى الكهربائية والتحكم دكتوراه

 

 بكالوريوس
الحصن 

 الجامعية
هندسة أنظمة وأمن 

 الشبكات
 هندسة امن وشبكات الحاسوب دكتوراه

 

 بكالوريوس
الحصن 

 الجامعية
 علم البيانات الضخمة، انترنت األشياء دكتوراه علم الحاسوب

 

 بكالوريوس
الحصن 

 الجامعية
تكنولوجيا التكييف 

 والتبريد
 دكتوراه

هندسة التكييف والتبريد على ان يكون البكالوريوس في التكييف 

  والتبريد 

 دبلوم متوسط
الحصن 

 الجامعية
صيانة المركبات 

 الكهربائية والهجينة
 سيارات هجينة وكهربائية / هندسة اوتوترونكس ماجستير

 

 دبلوم متوسط
الحصن 

 الجامعية
الطاقة تكنولوجيا 

 المتجددة
 ماجستير

الطاقة المتجددة على ان يكون البكالوريوس في الهندسة  

  الميكانيكية 

 بكالوريوس
الذكاء 

 االصطناعي

امن المعلومات 

والفضاء 

 االلكتروني
 دكتوراه

امن الفضاء االلكتروني، امن المعلومات، امن الشبكات، 

هندسة امن الخصوصية الرقمية ، حماية البيانات الرقمية، 

  . الشبكات والمعلومات، االمن السيبراني

 بكالوريوس
الذكاء 

 االصطناعي
الذكاء االصطناعي 

 والروبوتات
 دكتوراه

بوتات، االنظمة المستقلة ، االنظمة المضمنة ، رؤية وعلم الر

بوتات، تقنيات التخطيط في وبوت، التحكم االلي بالروالر

  الروبوتات

 بكالوريوس
الذكاء 

 االصطناعي
 / علم الحاسوب 

 الواقع االفتراضي
 دكتوراه

الواقع االفتراضي ، الواقع المعزز، الوسائط المتعددة، الرسم 

  الحاسوبي

 بكالوريوس
الذكاء 

 االصطناعي
 دكتوراه علم البيانات

علم البيانات، معالجة البيانات الضخمة، تحليل البيانات، 

  المعالجة المتوازية للبيانات، المعالجة فائقة االداء 

 بكالوريوس
الزراعة 

 التكنولوجية
التقنيات الحيوية 

 الزراعية
 دكتوراه

. ي مجال الوراثة الكمية في النباتالبستنة والمحاصيل ف

  نيماتودا/ امراض النباتاألخر وقاية النبات مجال التخصص و

 بكالوريوس
الزراعة 

 التكنولوجية
 دكتوراه في امراض النباتات البكتيرية دكتوراه إنتاج ووقاية النبات

 

 بكالوريوس
الزراعة 

 التكنولوجية
التغذية والتصنيع 

 الغذائي
 دكتوراه

حاصل على درجة البكالوريوس -تخصص علم التغذية 

  التغذية والماجستير والدكتوراه في مجال

 بكالوريوس
الزرقاء 

 الجامعية
التغذية والتصنيع 

 الغذائي
 تحليل األغذية او تصنيع األغذية او تغذية االنسان والحميات دكتوراه
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 التخصص الكلية البرنامج
المؤهل 

 العلمي
 الشروط الخاصة التخصص الدقيق في اخر درجة

 بكالوريوس
الزرقاء 

 الجامعية
 بيولوجيا الجزيئية، علم النبات ،علم الحيوان دكتوراه العلوم الحياتية

 
 بكالوريوس
 وماجستير

الزرقاء 

 الجامعية
 دكتوراه التحاليل الطبية

علم وظائف  / علم الدم أو بنك الدم أو المناعة واالمصال

  علم التشريح او االنسجة او االمراض / األعضاء غدد صماء

 دبلوم متوسط
الزرقاء 

 الجامعية 
 تمريض  ماجستير  التمريض المشارك

 

 دبلوم متوسط
الزرقاء 

 الجامعية 
قياس وتشخيص 

 التوحداضطرابات 
 قياس وتشخيص اضطرابات التوحد ماجستير 

 

 دبلوم متوسط
الزرقاء 

 الجامعية 
 طب وجراحه / عناية حثيثة  / التخدير واالنعاش ماجستير  التخدير واالنعاش

 

 ماجستير  االعالم الرقمي السلط االنسانية دبلوم متوسط
ضرورة ان يتقن مهارة التصور والتصوير بتقنية )اعالم رقمي

  (واستخدام برمجيات المونتاج 360

 السلط االنسانية دبلوم متوسط
تكنولوجيا التعليم 

 االلكتروني
 تكنولوجيا تعليم ماجستير

 

 السلط االنسانية دبلوم متوسط
العلوم الجمركية 

 والضريبية
 محاسبة  مع توفر خبرة جمركيةالدكتوراه في  دكتوراه

 

 دبلوم متوسط
الشوبك 

 الجامعية 
 الطب البيطري ماجستير  البيطريةالرعاية 

 

 العقبة الجامعية بكالوريوس
تكنولوجيا النقل 

 البحري
 دكتوراه

دكتوراه في تكنولوجيا النقل البحري او المالحة البحرية او 

  لوجستيات النقل البحري، اقتصاديات النقل البحري
  محاسبة دكتوراه المحاسبة العقبة الجامعية بكالوريوس

 العقبة الجامعية متوسطدبلوم 
العلوم الجمركية 

 والضريبية
 العلوم الجمركية او إدارة الشحن والتخليص ماجستير

 العلوم الجمركية وتوفر خبرة في مجال إدارة الشحن والتخليص

 ماجستير الهندسة البحرية العقبة الجامعية دبلوم متوسط
أنظمة الهندسة الميكانيكية محركات احتراق داخلي، هندسة 

  الكهرباء أنظمة التحكم
  خبرة حلويات/ فنون الطهي  ماجستير فنون الطهي العقبة الجامعية دبلوم متوسط

 دبلوم متوسط
الكرك 

 الجامعية
 العناية الحثيثة او تمريض األطفال والنفسية  ماجستير التمريض المشارك

 

 دبلوم متوسط
الكرك 

 الجامعية
تكنولوجيا األزياء 

 والحياكة
 فنون تشكيلية ماجستير

 ان يكون تخصص البكالوريوس في تخصص األزياء 

 دبلوم متوسط
الكرك 

 الجامعية
 صحة االم والطفل او حديثي الوالدة ماجستير القبالة

 ان يكون تخصص البكالوريوس في التمريض 

 دبلوم متوسط
الهندسة 

 التكنولوجية
صيانة المركبات 

 الكهربائية والهجينة
 سيارات كهربائية وهجينة ماجستير
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 التخصص الكلية البرنامج
المؤهل 

 العلمي
 الشروط الخاصة التخصص الدقيق في اخر درجة

 دبلوم متوسط
الهندسة 

 التكنولوجية
 الطاقة المتجددة ماجستير تكنولوجيا الطاقة

 

 بكالوريوس
االميرة رحمة 

 الجامعية

 / علم االجتماع 
االنحراف 

 والجريمة
 المجال العام في اإلصالح / المجال العام النظري للجريمة  دكتوراه

 

 دبلوم متوسط
األميرة عالية 

 الجامعية
 االعالم الرقمي

 / دكتوراه
 ماجستير

 اعالم رقمي / صحافة واعالم
 

 بكالوريوس
عجلون 

 الجامعية
اللغة االنجليزية 

 وآدابها
 لغويات، ادب انجليزي دكتوراه

 

 دبلوم متوسط
عجلون 

 الجامعية
تصميم االزياء 

 وانتاج المالبس
 تصميم أزياء ماجستير

 

 عمان الجامعية  بكالوريوس
المعلومات نظم 

 المحاسبية
 نظم المعلومات المحاسبية دكتوراه

 
 مجال معرفي او تخصص دقيق تطبيقات الحاسوب في الدعم اللوجستي دعم لوجستي / إدارة االعمال  دكتوراه الدعم اللوجستي عمان الجامعية  دبلوم متوسط

 عمان الجامعية  دبلوم متوسط
العلوم الجمركية 

 والضريبية
 محاسبة مع توفر خبرة في اعمال الجمارك والتخليص الجمركي ماجستير

 

 معان الجامعية دبلوم متوسط
تكنولوجيا 

الصناعات 

 الكيميائية
 صناعات كيميائية / ماجستير في الهندسة الكيميائية ماجستير

 
 

 

 

 الشروط العامة المطلوبة:
 

 أن يكون أردني الجنسية .1

 .باالنتظام فيها دراسةالو ومن جامعات تعترف بها الجامعة والماجستير والدكتوراه عن جيد جداً، أال يقل التقدير في البكالوريوس عن جيد .2

 .%65عن اإلنسانية والتخصصات % 80والتخصصات الهندسية عن  الصيدليةلتخصصات لمعدل الثانوية العامة  لال يقان  .3

 تسلسل الشهادات العلمية ضمن عائلة التخصص. .4

 ."االنجليزية " قراءة وكتابة ومحادثةان يتقن اللغة  .5
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 .وحسب التشريعات المتعلقة بذلك إرفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إذا كانت الشهادة صادره من غير الجامعات األردنية .6

 .واالختيار المعمول به، بما فيها اجراء المقابلة الشخصيةار المتقدمين لألسس التي وضعتها الجامعة والمتمثلة في جدول المفاضلة ييخضع اخت .7

 تعطى األولوية في التعيين لألفضل حسب المعايير المعتمدة في الجامعة. .8

 تحقيق الشروط الخاصة الموجودة في اإلعالن. .9

 .األكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لن يتم السير بإجراءات التعيين لمن وقع عليهم االختيار اال بعد تزويد الجامعة بإجازة ممارسة العمل .10

 األسباب.تحتفظ الجامعة بحقها في عدم الرد على أي طلب او عدم ملء الشاغر دون بيان  .11

 
 يرفق بالطلب الوثائق التالية:

 صورة عن الشهادات العلمية. .1

 صورة عن كشف الثانوية العامة باللغة العربية. .2

 االردنية.عن المعادلة للشهادات غير صورة  .3

 صورة عن شهادة الميالد. .4

 صورة عن دفتر العائلة. .5

 صورة عن البطاقة الشخصية. .6

 صوره شخصية حديثة. .7

 بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألخالق العامة. محكوميةشهادة عدم  .8

 للنشر.متضمنة قائمة باألبحاث العلمية المنشورة او المقبولة  السيرة العلمية والعملية مرفقة بشهادات الخبرة .9

 مالحظات:

 من خالل منصة التوظيف الخاصة بجامعة البلقاء التطبيقية وعلى الرابط االلكتروني: **تقدم الطلبات

https://www.bau.edu.jo/empapp/empapplogin.aspx  

؛ ولن ينظر في أي طلب بعد انتهاء فترة اإلعالن او اي طلب 22/1/2023الموافق  االحدولغاية مساء يوم  12/1/2023الموافق الخميساعتبارا من يوم وذلك 

 .3374فرعي  /053491111لالستفسار هاتف  غير مكتمل،

https://www.bau.edu.jo/empapp/empapplogin.aspx

