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تعلن جبمعة تعز عن حبجتهب لشغل وظبئف اعضبء هيئة التدريس واهليئة املسبعدة للعبم 
 م وذلك يف الكليبت واالقسبم والتخصصبت التبلية:0202/0202اجلبمعي 

 العدد الْظٔف٘ التخصص الكطه الهلٔ٘ و

 2 أ. مطاعد اّ)مٔهاىٔها معدات( زّبْتهظ املٔهاتسّىهظ السٓبْتات الطعٔد للَيدض٘ ّتكئ٘ املعلْمات  .1

 2 أ. مطاعد آداب اجنلٔصٖ جنلٔصٓ٘الاللغ٘ ا اآلداب  .2

 2 مطاعدأ.  صٔدل٘ صٔدل٘ال الطب ّالعلْو الصخٔ٘  .3

 الفٔصٓاء العلْو التطبٔكٔ٘  .4
) اجَصٗ التػخٔص فٔصٓاء طبٔ٘

 االغعاعٕ (
 2 أ. مطاعد

 2 أ. مطاعد قاىٌْ جيائٕ الكاىٌْ اجليائٕ احلكْم  .5

 2 مدزع جساح٘ عام٘ اجلساح٘ الطب ّالعلْو الصخٔ٘  .6

 2 معٔد زّبْتهظ املٔهاتسّىهظ ّالسٓبْتات الطعٔد للَيدض٘ ّتكئ٘ املعلْمات  .7

 2 معٔد طب الفه ّاالضياٌ طب الفه ّاالضياٌ الطب ّالعلْو الصخٔ٘  .8

 2 معٔد صٔدل٘ الصٔدل٘ الطب ّالعلْو الصخٔ٘  .9

 2 معٔد تطْٓل التطْٓل بالرتب٘ _دازٗ ّىعه املعلْمات اإل  .11

 2 معٔد جسافهظ الفيٌْ اجلنٔل٘ اآلداب  .11

 2 معٔد فً تػهٔلٕ الفيٌْ اجلنٔل٘ اآلداب  .12

 2 معٔد اذاع٘ ّتلفصٌْٓ االعالو ّعلْو االتصال اآلداب  .13

 2 معٔد صٔدل٘ الصٔدل٘ بالرتب٘ _٘ الصخٔ٘ الطبٔالعلْو   .14

4102

 العدد الدزج٘ التخصص الكطه الهلٔ٘ و

 2 أ. مطاعد ىعه غبهات تكئات معلْمات بالرتب٘-احلاضبات ّتكئ٘ املعلْمات  .1

 2 أ. مطاعد طب الفه ّاالضياٌ ضياٌالا الفه طب الطب ّالعلْو الصخٔ٘  .2

 2 أ. مطاعد تصالالّعلْو ا عالوالا االعالو ّعلْو االتصال اآلداب  .3

 2 مدزع متسٓض التنسٓض بالرتب٘ _٘ الصخٔ٘ الطبٔالعلْو   .4
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 الػسّط العام٘ للنتكدمني 

 اٌ ٓهٌْ ميين اجليطٔ٘ ّحاصاًل علٙ البطاق٘ الػخصٔ٘ -2

 للنطابك٘ احطاز اصْل الْثائل للنتكدمني-0

 قد زد اعتبازِ. اٌ ال ٓهٌْ قد صدز يف حكُ حهه يف جيخ٘ خملُ بالػسف ّاالماى٘ مامل ٓهً-3

معادل٘ الػَادٗ مً جلي٘ املعادالت بْشازٗ التعلٔه العالٕ ّالبخح العلنٕ يف حال٘ احلصْل علَٔا مً خازج  اجلنَْزٓ٘ -4

 .الٔنئ٘

  معٔد الػسّط املطلْب٘ للتكدو للتيافظ علٙ ّظٔف٘

املعلً غسٓط٘ اٌ ال ٓهٌْ املتكدو اٌ ٓهٌْ حاصاًل علٙ غَادٗ البهالْزْٓع مً جامع٘ معرتف بَا يف دلال التخصص -2

 حاصاًل علٙ الػَادٗ مً خالل التعلٔه باملساضل٘ اّ التعله عً بعد اّ ما ٓعسف باالىتطاب املْجُ اّ عرب االىرتىت.

 اٌ ٓهٌْ حاصاًل علٙ تكدٓس عاو جٔد جدًا علٙ االقل-0

 اال ٓهٌْ قد زضب يف اٖ مكسز مً مكسزات ضيْات الدازض٘ -3

 ( عامًا32عنس املتكدو عً )اال ٓتجاّش -4

 الػسّط املطلْب٘ للتكدو للتيافظ علٙ ّظٔف٘ مدزع 

اٌ ٓهٌْ حاصاًل علٙ غَادٗ املاجطتري اّ ما ٓعادهلا يف دلال التخصص املعلً غسٓط٘ اال ٓهٌْ املتكدو قد حصل  -2

 ّ عرب االىرتىتعلَٔا مً خالل التعلٔه باملساضل٘ اّ التعلٔه عً بعد اّ ما ٓعسف باالىتطاب املْجُ ا

 ( عامًا34اال ٓهٌْ قد جتاّش عنس املتكدو )-0

 كدو يف الػَادٗ اجلامعٔ٘ االّىل عً تكدٓس جٔد جدًاتاٌ ال ٓكل تكدٓس امل-3

 الػسّط املطلْب٘ للتكدو للتيافظ علٙ ّظٔف٘ اضتاذ مطاعد

ادزٗ مً جامع٘ اّ ٍٔئ٘ علنٔ٘ اٌ ٓهٌْ حاصاًل علٙ غَادٗ الدنتْزاِ اّ ما ٓعادهلا يف دلال التخصص املعلً ص-2

معرتف بَا غسٓط٘ اال ٓهٌْ املتكدو قد حصل علٙ الػَادٗ مً خالل التعلٔه باملساضل٘ اّ التعله عً بعد اّ ما ٓعسف 

 باالىتطاب املْجُ اّ عرب االىرتىت.

 ( عامًا42اٌ ال ٓتجاّش عنس املتكدو عً )– 0

 اٌ ال ٓكل تكدٓس املتكدو يف الػَادٗ اجلامعٔ٘ االّىل عً تكدٓس )جٔد جدًا (-3

نيافط٘ املػاز الَٔا يف ٍرا االعالٌ. ّلدُٓ السغب٘ اٌ ٓتكدو بطلبُ لدُٓ مجٔع غسّط التكدو املطلْب٘ للفعلٙ مً تتْافس 

-للػؤٌّ االنادمئ٘ الهائً يف جامع٘ تعصاالدازٗ العام٘  -مػفْعًا بالْثائل املطلْب٘ اىل ىٔاب٘ الػؤٌّ االنادمئ٘

و ّلً ٓكبل 0202/    22/ 21 املْافلاخلنٔظ اىل  ْٓو     0202/ 22/ 22 املْافل  مً  الجالثاء حبٔل ضلناٌ خالل الفرتٗ

طلب اٖ متكدو بعد الفرتٗ احملددٗ يف ٍرا االعالٌ مع العله اىُ لً ٓته اضتالو اٖ ملف غري مطابل للػسّط املطلْب٘ 

ّضْف ٓته اجساء املفاضل٘ بني املتكدمني ّفكًا للنعآري امليصْص علَٔا يف الالئخ٘ التيفٔرٓ٘ لكاىٌْ اجلامعات الٔنئ٘ 

 .و0222( لطي٘ 32الصادز بالكساز اجلنَْزٖ زقه )
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