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 صـادر عـن الجامعــة األردنیــة
  
  

من حملة  ومحاضرین متفرغین أعضاء ھیئة تدریس حاجتھا إلى تعیینعن تعلن الجامعة األردنیة         
على جمیع شھاداتھ الجامعیة بالدراسة المنتظمة  على أن یكون المتقدم حاصالً  الماجستیر والدكتوراه، تيدرج

ً للتفاصیل والشروط اآلتیة    -:ومن جامعات تعترف بھا الجامعة األردنیة، وذلك وفقا
  

المؤھل  العلمي  المسمى الوظیفي القسم الكلیة
 المطلوب

 الشروط

الفسیولوجیا   الطب
والكیمیاء 

  الحیویة

على درجة البكالوریوس أن یكون حاصًال  -  الماجستیر  محاضر متفرغ
 ما یعادلھاأو  الطب دكتور في في تخصص

 .من جامعة معترف بھا
 

ً على درجة  -  الماجستیر فيأن یكون حاصال
الفسیولوجیا البشریة من جامعة  تخصص

 .معترف بھا
  

الفنون 
  والتصمیم

الفنون 
  البصریة

/ محاضر متفرغ
  أستاذ مساعد

ً على درجة أن یكون  -  الدكتوراه في  الدكتوراهحاصال
تخصص التصمیم الداخلي أو في أي من 

التخصص بھذا المجاالت المعرفیة المتصلة 
 .الدقیق

ً على درج - البكالوریوس  تيأن یكون حاصال
 .التصمیم الداخلي تخصص والماجستیر في

  
ً على درجة الدكتوراه  - في أن یكون حاصال

تخصص التصمیم الجرافیكي أو في أي من 
بھذا المجاالت المعرفیة المتصلة 

 .التخصص
ى درج - ً عل ال دم حاص ون المتق يأن یك  ت

الوریوس تیر  البك يوالماجس ص ف  تخص
 .التصمیم الجرافیكي

  



اللغة   اللغات األجنبیة
اإلنجلیزیة 

  وآدابھا

/ محاضر متفرغ
  أستاذ مساعد

ً على -  الدكتوراه درجة الدكتوراه  أن یكون حاصال
/ في األدب اإلنجلیزي أو اللغة

  .اللغویات
ون  - ي أن یك ى درجت ً عل ال حاص

ة  ي اللغ تیر ف الوریوس والماجس البك
  .اإلنجلیزیة وآدابھا

عضو ھیئة   علم النفس  اآلداب
  تدریس

ً على درجة الدكتوراه  -  الدكتوراه أن یكون حاصال
 .في تخصص علم النفس اإلكلینكي

ي أن  - ى درجت ً عل ال ون حاص یك
ي تخصص  ماجستیروال البكالوریوس ف

  .علم النفس
 
  

  

 الشروط الواجب توافرھا في المتقدم للوظیفة :- 

 .أن یكون أردني الجنسیة  .1
الوریوسأن ال یقل تقدیره  .2 ن  في درجة البك دع ي وفي جی دكتوراه الماجستیر درجت ً  وال دا د ج ن عن جی ، وم

 .األردنیةجامعات تعترف بھا الجامعة 
   .المعتمدیخضع اختبار المتقدمین لألسس التي وضعتھا الجامعة المتمثلة في جدول المفاضلة  .3
 .الجامعةالمعاییر المعتمدة في  وفقتعطى األولویة في التعیین لألفضل  .4
 .اإلعالنتحقیق الشروط الخاصة الموجودة في  .5
 .الشواغرتحتفظ الجامعة بحقھا في عدم تعبئة  .6
ً عین یشترط فیمن ی .7 ً مساعدا ر ) أو قبل لھ للنشر(أن یكون قد نشر  أستاذا دة غی ي مجالت معتم ین ف ین إثن بحث

دھما ي أح ً ف یا ً رئیس ا ون باحث ل وأن یك ى األق ة عل ائل الجامعی ن الرس تلین م م  ،مس د معھ تم التعاق یمن ی وف
دة  ة معتم ي مجل ً ف دا ً واح ا ً أن یكون قد نشر أو قبل لھ نشر بحث ً متفرغا ك ، ومحاضرا ى ذل د الحصول عل بع

 .درجة الدكتوراه
 
  
  

  
  
  
  
  
  

     



خالل ساعات الدوام  رئاسة الجامعة/ مراجعة دائرة شؤون المجالس على الراغبین في التقدم بطلباتھم 
ً وحتى حصبا التاسعةوذلك من الساعة  لذلك،الرسمي لملء النموذج المخصص  ً،ا  الثانیة عصرا

ً عن الوثائق الثبوتیة التالیة  ً بأن الجامعة لن معل ،)غیر مستردة(مصطحبین معھم صورا الطلب إذا  تقبلا
ً لشروط ھذا اإلعالن أو غیر مستوف لجمیع الوثائق المطلوبة   -: كان مخالفا

  
  

  .صورة عن كشف عالمات الثانویة العامة  - 1
  .صورة عن شھادة البكالوریوس وكشف العالمات  - 2
 .وكشف العالمات  شھادة الماجستیرصورة عن  - 3
 .وكشف العالمات  الدكتوراهصورة عن شھادة  - 4
 .معادلة للشھادات غیر األردنیة  - 5
 .شھادة عدم محكومیة  - 6
 .ثالث صور شخصیة حدیثة  - 7
 .صورة عن دفتر العائلة  - 8
 .صورة عن جواز السفر  - 9

 .صورة عن الھویة الشخصیة  - 10
 .خبرة مشفوعة بشھادات الالسیرة العلمیة والعملیة  - 11
 . إبراز ما یثبت حصولھ على الرتبة األكادیمیة من جامعة تعترف بھا الجامعة األردنیة - 12
 .إبراز الصفحة األولى عن كل بحث منشور أو رسالة قبول النشر للبحث المقبول للنشر - 13

  
ة  ي للجامع ً من تاریخ نشر ھذا اإلعالن على الموقع االلكترون صباح  www.ju.edu.joتقبل الطلبات اعتبارا

                   .30/6/2019 الموافــق األحد مساء یوم ولغایة  16/6/2019  الموافقاألحد  یوم
  
  
  

  رئیس الجامعة                                                                                        
  
  

  
  عبد الكریم القضاةاألستاذ الدكتـور                                   

  
  
  
  


