إعالن عن وظائف أكادميية(للعامنيني)
يرس جامعة نزوى أن تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعامنيني حسب البيانات اآلتية:
م الكلية /القسم

الوظيفة

التخصصات

رمز الوظيفة

كلية االقتصاد
 ١واإلدارة ونظم
املعلومات

/محارض
/أستاذ مساعد
أستاذ مشارك

 2كلية الهندسة
والعامرة

/محارض
/أستاذ مساعد
أستاذ مشارك

اإلدارة ،واالقتصاد
نظم املعلومات
املحاسبة
الهندسة املدنية
الهندسة الكيامئية
معامري/التصميم الداخيل
هندسة حاسوب
تربية لغة إنجليزية أو األدب اإلنجليزي أو اللغويات
تربية رياضيات
الرتبية (علم النفس/إرشاد نفيس)
الرتبية الفنية/الفنون الجميلة(تصميم املالبس والحيل
واملجوهرات)
العلوم
)الرياضيات -اإلحصاء-علوم الحاسوب-الفيزياء-الكمياء-األحياء(

MEO

 3معهد التأسيس

4

كلية العلوم
واآلداب

5

الصيدلة
والتمريض

 6مكتبة الجامعة
 7اإلرشاد الطاليب
رشوط عامة

مدرس/مساعد
مدرس

/محارض
/أستاذ مساعد
أستاذ مشارك

/clinical
Instrutor

اللغات
اللغة اإلنجليزية-اللغة الفرنسية-اللغة األملانية
التمريض

ISO

التقديم عرب الربيد اإللكرتوين
cemis-recruit@unizwa.edu.om

ACO
CIVIL03
CHEM03

cea-recruit@unizwa.edu.om

ARCH03
ECOMP03
FI20

fi-recruit@unizwa.edu.om

EDU03

MPC03
cas-recruit@unizwa.edu.om

DFL03
NURS03

/محارض
/أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
مدير
مكتبة(ذكور)

الصيدلة

PHRM03

املكتبات/علم املكتبات واملعلومات
أمانة املكتبة وإدارتها

LIB03

موظف إداري
)إناث(

اإلرشاد والصحة النفسية
علم النفس

SCC

cpn-recruit@unizwa.edu.om

omani.recruit@unizwa.edu.om

omani.recruit@unizwa.edu.om

• أن يكون املتقدم عامين الجنسية.
• أن يكون حاصال عىل شهادة الدكتوراه أو املاجستري عىل أن تكون شهادة (البكالوريوس – املاجستري) يف مجال نفس التخصص العام ،وأن تكون شهادة الدكتوراه يف مجال التخصص الدقيق ،من جامعة معتمدة ،كام تكون الشهادات مصدقة
ومعادلة من الجهات املعنية بالسلطنة.
• يجب أن تكون دراسة املرشح يف جميع املراحل الدراسية نظامية.
• أن يكون املتقدم يف وظيفة مدرس/مساعد مدرس مبعهد التأسيس حاصال عىل درجة املاجستري ،ودرجة ( )١٠٠يف إمتحان .TOEFL iB
• أن يكون املتقدم حاصال درجة ( )٧يف اختبار  .IELTSوقد مينح املتقدمون فرصة الستيفاء هذا الرشط ،ماعدا تخصصات الرتبية التي يشرتط فيها اإلملام باللغة اإلنجليزية تحدثا وكتابة.
• تعطى األولوية يف التوظيف ملن لديه خربة تدريسية يف التخصص املطلوب للوظيفة األكادميية ،ومن لديه نشاط بحثي.
• أن يكون لدى املتقدم اإلملام مبامرسات التدريس املعارصة والتعلم اإللكرتوين والتعلم مبساعدة الحاسوب.
• أن تكون لغة الدراسة األكادميية باللغة اإلنجليزية لوظيفة موظف إداري يف قسم اإلرشاد الطاليب.
• تكون الرتب العلمية حسب الشواغر املتوفرة يف كل تخصص.
• أن يكون املتقدم حسن السرية والسلوك ،والئقا طبيا.
• اجتياز الفرز واملقابلة الشخصية حسب معايري الجامعة واالختبارات ذات العالقة.
• تخضع الوظيفة لفرتة اختبار ملدة  3أشهر.
 ملزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إىل بوابة الوظائف الشاغرة يف موقع الجامعة عرب الرابط http://www.unizwa.edu.om/jobs يتم التقديم عرب الربيد اإللكرتوين املوضح يف الجدول أعاله ،عىل أن يرسل الطلب مشفوعا بالسرية الذاتية ،واملؤهالت العلمية والعملية ،وكشف الدرجات معرضورة وضع رمز الوظيفة يف موضوع الربيد املرسل.
 ملزيد من االستفسار ارجو التواصل عىل الرقم ٢٥٤٤٦٦٤٢ -آخر موعد الستالم الطلبات هو يوم األربعاء ٢٠٢١/٣/٣١م

