اجلامعة األردنيــة
دائرة املوارد البشرية

تعلن اجلامعة األردنية/عمان عن حاجتها للتعيني يف الوظائف التالية:
أوالً  :كلية الطب.
 .1فين خمترب/قسم علم األمراض و األحياء الدقيقة و الطب الشرعي.

وفق ًا للشروط التالية:


أن يكون املتقدم أردني اجلنسية حاصلة على درجة البكالوريوس ختصـ

التحاليـ الطبيـة

من جامعة معرتف بها وبالدراسة املنتظمة وبتقدير ال يق عن " جيد ".


أن يكون املتقدم لديه خربة عملية ال تق عن سنتان يف جمال األحياء الدقيقة.

 .2مشرف خمترب  /قسم علم األمراض و األحياء الدقيقة و الطب الشرعي.

وفق ًا للشروط التالية:


أن يكــون املتقــدم أردنــي اجلنســية حاصــلة علــى درجــة املاجســت

ختص ـ

العلــوم الطبيــة

املخربية من جامعة معرتف بها وبالدراسة املنتظمة.


أن يكــــون املتقــــدم لديــــه خــــربة عمليــــة ال تقــــ عــــن ســــنتان يف جمــــال املختــــربا
أو امليكروبيولوجي.

ثانياً  :كلية الصيدلة.
 .3فين خمترب.

وفق ًا للشروط التالية:


أن يكون املتقدم أردنـي اجلنسـية حاصـ علـى درجـة البكـالوريوس ختصـ
من جامعة معرتف بها وبالدراسة املنتظمة وبتقدير ال يق عن "جيد".

دكتـور صـيدلة

 .4مشرف خمترب.

وفق ًا للشروط التالية:


أن يكون املتقدم أردني اجلنسية حاص علـى درجـة املاجسـت

ختصـ

الصـيدلة السـريرية

من جامعة معرتف بها وبالدراسة املنتظمة.

ثالثاً :كلية اهلندسة و التكنولوجيا.
 .5مهندس/قسم اهلندسة امليكانيكية.

وفق ًا للشروط التالية:


أن يكــون املتقــدم أردنــي اجلنســية حاص ـ علــى درجــة البكــالوريوس يف أحــد ختصص ـا
اهلندسة من جامعة معرتف بها وبالدراسة املنتظمة وبتقدير ال يق عن "جيد ".



يفض من يكـون بديـة خـربة عمليـة ال تقـ عـن سـنتان يف تـدريا الرسـم اهلندسـي اليـدو
و باستخدام احلاسوب (األوتوكاد).



تقدم الطلبا

أن ال يزيد عمره عن ( )33عاماً.

يف اجلامعة األردنية  /عمّـان يف مبنـى رئاسـة اجلامعـة الطـاب األول مـن السـاعة

( )13صباحاً ولغاية الساعة ( )12ظهراً اعتباراً من صباح يوم االثنني املواف  2314/9/15ولغـــاية
ولغاية يوم اخلميا املواف .2314/9/11
وحتتفظ اجلامعة حبقها يف عدم تعبئة الشواغر
ويرف

بالطلب الوثائ التالية (غ مسرتدة) مع ضرورة االلتزام مبوعد اإلعالن.
 )1صورة شخصية واحدة.
 )2صورة مصدقة عن املؤه العلمي (وفقا للمطلوب أعاله)+كشف مصدق عالما

التوجيهي.

 )3صورة عن اخلربة العملية مصدقة حسب األصول (من وزارة العم أو مديرية العم التابعة للمنطقة والضمان
االجتماعي).
 )4صورة عن الدورا

املطلوبة.

 )5شهادة عدم حمكوميه.
 )6صورة عن هوية األحوال املدنية.
 )7شهادة عضوية النقابة بالنسبة للمهندسني و الصيادلة.
(ولن يتم قبول أية طلبا
ل.م

غ مستوفية لشروط اإلعالن أو انتهاء الفرتة الزمنية احملددة الستقبال الطلبا )

