
 

 

 

  لشروط الموضحة أدناه:ايسر جامعة البريمي أن تعلن عن حاجتها لشغل الوظيفة التالية وفق      
 

 

 أستاذ مساعد / محاضر في كلية الحقوق بجامعة البريمي
 

 

 في القانون بالنسبة لوظيفة أستاذ مساعد،             الدكتوراه         على درجة                       ن يكون المتقدم  حاصال أ                                        

              لوظيفة محاضر.         القانون   في             و الماجستير

  أن تكون مؤهالتهها ااكههاديميههة من جهههام علميههة معترو بههها لههدم ولارل التعلي  العههالي                                                                          

             بسلطنة عمان.

  سنة( لحملة الدكتوراه، وال تقل عن            ال تـههههقل عن                في مجال التدريس       خبرل           تكون لديا   أن(                                 

                             )ثالث( سنوام لحملة الماجستير.

 تدريس في سههههههلطنة أو عمان او دول مجلس ا عاون الخليجي سههههههتكون مي ل                                            خبرل ال                           لت

        إضافية.

 تعطى ااولوية للعمانيين                      .  
 

لمؤهالم ا

 خبرامالو

 

 والتعل      ي       ة التعل ئ                               بيق طرق التدريس الحديثة لدع  بي  تط       .  

 المساهمة في دراسة وتخطيط وتطوير طرق التدريس ومناهج الكلية                                                         .  

    ااداء الطالبي العام.                        التوجيا واإلشراو ومتابعة                    

 ااكاديمية                                                           الوحدام واافراد ذوي الصههههلة في الجامعة فيما يتعلق بالبرامج     ق مع  ي     التنسهههه          

                    ؛ لخلق بيئة تعليمية                            واالحتياجام والقضهههايا الطالبية            التحفي ية،         واانشهههطة            واإلرشهههادية،

       محف ل.

 المشاركة في ااعمال الجماعية في الكلية ومع لمالء العمل                                                    .  

  المعههدل لههدع  بيئههة التعلي  والتعل  في                                 تقنيههام الحههديثههة والبرامج واان مههة   ال        اسههههههتخههدام                                    

  .       الجامعة

 ن مة الجامعة، مع المسههاهمة في تطبيق معايير الجودل واالعتمادام                تطبيق سههياسههام وأ                                                            

                  المحلية والدولية.

 .المساهمة في مجال البحوث العلمية بما يتفق وسياسام الجامعة                                                          

  ااكاديمية                                                         الجاه ية للمساعدل في بعض المهام اإلدارية المتعلقة بالمهام         .  

 صلة.  ال    ذام             أعمال أخرم    أي   من     إليا     يسند   ما      تأدية     
 

 الواجبام

 والمسؤوليام

 

 مع مستوم مقبول في استخدام اللغة كتابة ومحادثة إجادل تامة العربية اللغة إجادل ،

 اإلنجلي ية اغراض التواصل في بيئة العمل.

  الحديثة ذام الصلة.                                                      إلمام جيد بتطبيقام الحاسوب واستخدام التقنيام والبرامج                   

 أن يكون حسن السيرل والسلوك                          .  

 .أن يرفق مع السيرل الذاتية جميع المؤهالم العلمية والخبرام المهنية ذام الصلة                                                                           

 اجتيال المقابلة الشخصية من قبل اللجنة المختصة                                             .  
 

شتراطام اال

 عامةال

 

 :التاليةعناوين البريد اإللكتروني لى إالوثائق من يجد في نفسا الرغبة يرسل سيرتا الذاتية مشفوعة بالمؤهالم و

hr@uob.edu.om , dvcfaass@uob.edu.om 
 

  للجامعة الحق في قبول أو رفض أي طلب دون ذكر ااسباب.علما بأن 

mailto:dvcfaass@uob.edu.om

