اعالن توظيف صادر عن الجامعة األلمانية األردنية
تعلن الجامعة األلمانية األردنية عن حاجتها لتعيين عضو هيئة تدريس أو محاضر متفرغ في كلية العلوم اإلدارية
واللوجستية في التخصصات التالية:
 عضو هيئة تدريس أو محاضر متفرغ من حملة درجة على أن يكون تخصصه في إحدى تخصصات ادارةاللوجستيات /سالسل التزويد /نظم المعلومات اللوجستية/
الماجستير في قسم العلوم اللوجستية.
تصميم الشبكات اللوجستية
ويفضل من:
 يحمل شهادات مهنية ذات العالقة بمجاالتاللوجستيات وسالسل التزويد.
 نشر بحوث خالل آخر خمس سنوات في مجالتمصنفة في ( Clarivate Analytics, ABDC,
.)SCOPUS
الشروط العامة للتعيين:
- 1تعطى األولوية لمن يحمل الجنسية األردنية.
 -2ان يكون المتقدم حاصال على درجاته العلمية من جامعة معترف بها.
-3أال يقل تقديره عن "جيد" في درجة البكالوريوس وعن "جيد جداً" في درجة الماجستير.
 -4يفضل من لديه خبره تدريسية في التخصصات اعاله.
 -5أال يكون ملتز ًما بالخدمة ألي جهة أخرى.
 -6أن يتقن اللغة اإلنجليزية قراءة ً وكتابةً ومحادثة.
 -7يفضل من يتقن اللغة األلمانية.
الوثائق المطلوبة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

السيرة الذاتية.
صورة عن كشف عالمات ومصدقة البكالوريوس والماجستير (مصدق من وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي).
صورة معادلة الشهادات العلمية األجنبية مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة (مصدقة من وزارة التربية والتعليم).
صورة عن هوية األحوال المدنية (وعن دفتر العائلة للمتزوجين) أو عن جواز السفر لغير األردنيين.
شهادات الخبرة ان وجدت.

مالحظات:
-1
-2
-3
-4

ال يقبل اي طلب غير مكتمل الشروط والوثائق المبينة أعاله
تقدم الطلبات الكترونيا ً ( )PDFعن طريق البريد اإللكتروني ()HR@GJU.EDU.JO
ترتيب الوثائق المطلوبة حسب الترتيب أعاله.
تقدم الطلبات اعتبارا من صباح يوم االثنين الموافق ( )2022/1/17ولغاية مساء يوم االثنين الموافق
(.)2022/1/31

Faculty recruitment announcement issued by the German Jordanian University
The German Jordanian University announces its need to appoint faculty members or full time
lecturers in the Faculty of Management and Logistic Sciences in the following specializations:

A faculty member holding a Master’s degree
or a full time lecturer in the department of
logistic sciences.

- Provided that his specialization is in one
of the disciplines of Logistics Management
/ Supply Chains / Logistics Information
Systems / Logistics Network Design
-Preferably who:
Holds professional certificates related to
the fields of logistics and supply chains.
-Published research during the last five
years in journals classified in (Clarivate
Analytics, ABDC, SCOPUS).

General terms of appointment:
1. Priority is given to those who hold Jordanian citizenship.
5- The applicant must have obtained his/her academic degrees from a recognized university.
6- His/her rating should not be less than “good” for the bachelor’s degree and “very good”
for the master’s degree.
7- Those with teaching experience in the above specialties are preferred.
8- Not to be committed to serving any other party.
9- He / she should be proficient in reading, writing and speaking English.
10- Those with German skills.
The required documents:
1. Biography / CV.
2. A certified copy of the transcript and attestation of bachelor's, master's degrees
(certified by the Ministry of Higher Education and Scientific Research).
3. A copy of the equivalency of foreign academic certificates certified by the Ministry
of Higher Education and Scientific Research.
4. A certified copy of the high school transcript (certified by the Ministry of
Education).
5. A certified copy of the identity card (and the family book for married couples) or
the passport for non-Jordanians.
6. Experience certificates, if any.

Notes:
1- Any application that does not complete the conditions and documents set out
above will not be accepted.
2- Applications are submitted electronically to the Following email (HR@GJU.EDU.JO)
3- Arrange the required documents according to the order in a single (PDF) file.
4- Applications shall be starting from Monday morning (17/1/2022) until Monday
evening (31/1/2022).

