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تعلن جامعة تعز عن حاجتها لشغل وظائف اعضاء هيئة التدريس والهيئة
المساعدة للعام الجامعي 0202/0202م وذلك في الكليات واالقسام
والتخصصات التالية:
أ-بالبدل
م

الكلية

القسم

التخصص

الوظيفة

العدد

.1

السعٌد للهندسة وتقنٌة المعلومات

المٌكاترونكس
والرٌبوتات

هندسة معدات طبٌة

أ .مساعد

1

.2

اآلداب

اللغة االنجلٌزٌة

لغة انجلٌزٌة

أ .مساعد

1

.3

العلوم الطبٌة والصحٌة بالتربة

الصٌدلة

صٌدلة

أ .مساعد

1

.4

الطب والعلوم الصحٌة

الجراحة

جراحة عامة

مدرس

1

ب-من الدرجات المعتمدة في موازنة 0222م
م

القسم

التخصص

الدرجة

العدد

الكلية
 .1الطب والعلوم الصحٌة

طب الفم األسنان

طب الفم األسنان

أ .مساعد

1

 .2اآلداب

التارٌخ والعلوم السٌاسٌة

 .3العلوم الطبٌة والصحٌة -بالتربة

التمرٌض

علوم سٌاسٌة (عالقات
دولٌة)
تمرٌض

أ .مساعد

1

أ .مساعد

1

 .4الطب والعلوم الصحٌة

طب الفم األسنان

تراكٌب ثابتة

مدرس

1

 .5الطب والعلوم الصحٌة

طب الفم األسنان

طب الفم األسنان

مدرس

1

الشروط العامة للمتقدمين
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 -1ان ٌكون ٌمنً الجنسٌة وحاصالً على البطاقة الشخصٌة
-2احضار اصول الوثائق للمتقدمٌن للمطابقة
-3ان ال ٌكون قد صدر فً حقه حكم فً جنحة مخله بالشرف واالمانة مالم ٌكن قد رد اعتباره.
-4معادلة الشهادة من لجنة المعادالت بوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً فً حالة الحصول علٌها من خارج
الجمهورٌة الٌمنٌة.
الشروط المطلوبة للتقدم للتنافس على وظيفة معيد
-1ان ٌكون حاصالً على شهادة البكالورٌوس من جامعة معترف بها فً مجال التخصص المعلن شرٌطة ان ال ٌكون
المتقدم حاصالً على الشهادة من خالل التعلٌم بالمراسلة او التعلم عن بعد او ما ٌعرف باالنتساب الموجه او عبر
االنترنت.
ً
ً
-2ان ٌكون حاصال على تقدٌر عام جٌد جدا على االقل.
-3أن اال ٌكون قد رسب فً اي مقرر من مقررات سنوات الدارسة.
-4أن اال ٌتجاوز عمر المتقدم عن ( )33عاما ً.
الشروط المطلوبة للتقدم للتنافس على وظيفة مدرس
 -1ان ٌكون حاصالً على شهادة الماجستٌر او ما ٌعادلها فً مجال التخصص المعلن شرٌطة اال ٌكون المتقدم قد حصل
علٌها من خالل التعلٌم بالمراسلة او التعلٌم عن بعد او ما ٌعرف باالنتساب الموجه او عبر االنترنت.
-2اال ٌكون قد تجاوز عمر المتقدم ( )34عاما ً.
-3ان ال ٌقل تقدٌر المتقدم فً الشهادة الجامعٌة االولى عن تقدٌر جٌد جداً.
الشروط المطلوبة للتقدم للتنافس على وظيفة استاذ مساعد
-1ان ٌكون حاصالً على شهادة الدكتوراه او ما ٌعادلها فً مجال التخصص المعلن صادرة من جامعة او هٌئة علمٌة
معترف بها شرٌطة اال ٌكون المتقدم قد حصل على الشهادة من خالل التعلٌم بالمراسلة او التعلم عن بعد او ما ٌعرف
باالنتساب الموجه او عبر االنترنت.
– 2ان ال ٌتجاوز عمر المتقدم عن ()43عاما ً
-3ان ال ٌقل تقدٌر المتقدم فً الشهادة الجامعٌة االولى عن تقدٌر (جٌد جدا ً ).
فعلى من تتوافر لدٌه جمٌع شروط التقدم المطلوبة للمنافسة المشار الٌها فً هذا االعالن .ولدٌه الرغبة ان ٌتقدم بطلبه
مشفوعا ً بالوثائق المطلوبة الى نٌابة الشؤون االكادٌمٌة-االدارة العامة للشؤون االكادٌمٌةالكائن فً جامعة تعز-حبٌل
سلمان خالل ساعات الدوام الرسمً للفترة من الثالثاء الموافق 2321 /1 /26م الى ٌوم األثنٌن الموافق/ 2/8
2321م ولن ٌقبل طلب اي متقدم بعد الفترة المحددة فً هذا االعالن مع العلم انه لن ٌتم استالم اي ملف غٌر مطابق
للشروط المطلوبة وسوف ٌتم اجراء المفاضلة بٌن المتقدمٌن وفقا ً للمعاٌٌر المنصوص علٌها فً الالئحة التنفٌذٌة لقانون
الجامعات الٌمنٌة الصادر بالقرار الجمهوري رقم ( )31لسنة 2332م
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