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إعـــــــــــــالن
صـادر عـن الجامعــة األردنيــة
تعلن الجامعة األردنية عن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس و محاضرين متفرغين من
حملة درجة الدكتوراه وباحثين مساعدين من حملة درجة الدكتوراه  ،على أن يكون المتقدمم ااالد
على جميع شهاداته الجامعية بالمراسة المنتظمة ومن جامعدا تعتدرب بهدا الجامعدة األردنيدة  ،وذلد
وفقا للتفااليل والشروط اآلتية -:
لمزيدددم مدددن المعلومدددا والتفاالددديل يرجدددى ااطددد ل علدددى الموقدددع اللكترونددد للجامعدددة
www.ju.edu.jo

رئيس الجامعة

األستاذ الدكتـور عزمي محافظة

 نسخة  /د .ممير دائرة الع م و الع قا العامة /للتكرم باليعاز لمن يلزم لإلع ن ف الصحف المحلية .
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إعـــــــــــــالن
صـادر عـن الجامعــة األردنيــة
تعلن الجامعة األردنية عن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس و محاضرين متفررغين مرن
حملة درجة الدكتوراه وباحثين مساعدين من حملة درجة الدكتوراه  ،على أن يكون المتقدمم ااالد
على جميع شهاداته الجامعية بالمراسة المنتظمة ومن جامعدا تعتدرب بهدا الجامعدة األردنيدة  ،وذلد
وفقا للتفااليل والشروط اآلتية -:
الكلية

القسم

األعمال

االدارة العامة

المحاسبة

التخصص المطلوب

المسمى الوظيفي المؤهل العلمي
المطلوب
في مجاالت االدارة العامة التالية -:
الدكتوراه
أستاذ مشارك
 المالية العامة .أستاذ مساعد
 التحليل الكمي .محاضر متفرغ
 السلوك التنظيمي . تحليل السياسات العامة .وفقا ً للشروط التالية-:
 أن يكون المتقدم حاصالً على درجةالبكالوريوس في االدارة العامة أو ادارة
االعمال .
 أن يكون المتقدم حاصالً على درجةالماجستير في االدارة العامة .
 أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه منجامعة مصنفة عالميا ً حسب تصنيف  QSأو
شنغهاي .
 تدقيق الحسابات .الدكتوراه
أستاذ
 محاسبة ادارية .أستاذ مشارك
 نظم معلومات محاسبية .أستاذ مساعد
وفقا ً للشروط التالية-:
 أن يكون المتقدم حاصالً على درجةالبكالوريوس في المحاسبة و الماجستير في
المحاسبة أو التمويل .
 أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه منجامعة مصنفة عالميا ً حسب تصنيف  QSأو
شنغهاي .
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ادارة االعمال

اقتصاد
األعمال

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
محاضر متفرغ

الدكتوراه

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
محاضر متفرغ

الدكتوراه

أستاذ مساعد

الدكتوراه

 ادارة االعمال .وفقا ً للشروط التالية-:
 أن يكون المتقدم حاصالً على درجةالبكالوريوس في ادارة االعمال .
 أن يكون المتقدم حاصالً على درجةالماجستير في ادارة االعمال .
 أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه منجامعة مصنفة عالميا ً حسب تصنيف  QSأو
شنغهاي .

 االساليب الكمية في االدارة .وفقا ً للشروط التالية-:
 أن يكون المتقدم حاصالً على درجةالبكالوريوس في (ادارة االعمال أو الهندسة
الصناعية أو اإلدارة الهندسية) .
 أن يكون المتقدم حاصالً على درجةالماجستير في ادارة االعمال .
 أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه منجامعة مصنفة عالميا ً حسب تصنيف  QSأو
شنغهاي .
 االقتصاد .وفقا ً للشروط التالية-:
 أن يكون المتقدم حاصالً على درجةالبكالوريوس والماجستير في االقتصاد .
 أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه منجامعة مصنفة عالميا ً حسب تصنيف  QSأو
شنغهاي .
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أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
محاضر متفرغ

الدكتوراه

محاضر متفرغ

ماجستير

اللغات  /العقبة

اللغة
اإلنجليزية
وآدابها

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
محاضر متفرغ

الدكتوراه

العلوم
التربوية-

اإلرشاد
والتربية
الخاصة

أستاذ
أستاذ مشارك

الدكتوراه

التمويل

-

التمويل -:
مشتقات مالية .
إدارة مخاطر .
مالية دولية .
إقتصاد مالي .
حوكمة الشركات .

وفقا ً للشروط التالية-:
 أن يكون المتقدم حاصالً على درجةالبكالوريوس في التمويل .
 أن يكون المتقدم حاصالً على درجةالماجستير في التمويل .
 أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه منجامعة مصنفة عالميا ً حسب تصنيف  QSأو
شنغهاي .
 التمويل .وفقا ً للشروط التالية-:
 أن يكون حاصالً على درجةالبكالوريوس في التمويل .
 أن يكون حاصالً على درجة الماجستيربتقدير ال يقل عن جيد جداً.
-

الترجمة انجليزي – عربي .
الترجمة عربي – انجليزي .
اللغويات اإلنجليزية .
األدب اإلنجليزي أو األمريكي .

تعطى األولوية لخريجي الدول الناطقة باللغة
اإلنجليزية كلغة أم .
 اإلرشاد النفسي والتربوي .ويشترط أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه
من جامعة مصنفة عالميا ً حسب تصنيف  QSأو
شنغهاي .
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علوم التأهيل

أستاذ مساعد

الدكتوراه

 -تكنولوجيا تعليم .

أستاذ مشارك

الدكتوراه

 -اإلدارة التربوية .

محاضر متفرغ

الماجستير

 -العالج الطبيعي أو التأهيل .

الهندسة
الكيميائية

عضو هيئة
تدريس
محاضر متفرغ
أستاذ مساعد
محاضر متفرغ

الدكتوراه

 -العالج الوظيفي  /تخصص التكامل الحسي.

الدكتوراه

 الهندسة الكيميائية .التخصص الدقيق -:
 هندسة السالمة الصناعية . عمليات الدقائق الصلبة . هندسة الكيمياء الحيوية أو الصناعاتالغذائية والدوائية .

الهندسة
الكهربائية

أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

المناهج
والتدريس
اإلدارة
التربوية
واألصول
العالج
الطبيعي

يشترط أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس
في العالج الطبيعي .

الهندسة

الدكتوراه

وفقا ً للشروط التالية -:
 أن يكون حاصل على درجة البكالوريوسوالماجستير والدكتوراه في الهندسة الكيميائية
.
 أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه منجامعة مصنفة عالميا ً حسب تصنيف  QSأو
شنغهاي .
 هندسة كهربائية تخصص القيادة الكهربائيةوالكترونيات القوى .
يشترط أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه من
جامعة مصنفة عالميا ً حسب تصنيف  QSأو
شنغهاي .
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الهندسة
الصناعية

 اإلدارة والصيانة . التصميم والتصنيع بتكامل). (CAD/CAM+CIM
 -األتمته والتحكم .

أستاذ مساعد
محاضر متفرغ

الدكتوراه

باحث مساعد

الدكتوراه

 الدراسات األوروبية واألورو متوسطية .وفقا ً للشروط التالية -:
 تعطى األفضلية لمن يتقن لغة أوروبيةأخرى كتابة ومحادثة بالضافة إلى اللغة
اانجليزية .
 أن يكون لميه خبرة عملية بحثية أو تمريسيةف المجال المطلوب.
 أن يكون لميه خبرة ف المؤسسا األوروبيةاألكاديمية وكتابة المشاريع البحثية ف الشأن
األوروب  /المتوسط .
 أن يكون قم نشــر ( أو قبل له للنشر) بعماصوله على المكتوراه أو أثناء دراسته
للحصول عليها إنتاجا علميا بما يعادل ()4
أربع نقاط على األقل .

باحث مساعد

الدكتوراه

 تاريخ .ويشترط أن يكون لديه خبرة ال تقل عن 10
سنوات في البحث العلمي وتحقيق الكتب ولديه
إنتاج علمي وبحثي متميز يتصل بتاريخ األردن
وجغرافيته وحضارته وخبرة في مجال
المخطوطات والوثائق وفهرستها وتحقيقها
والتعامل مع أو
عية المعلومات.

الحاسوب

وفقا ً للشروط التالية -:
 أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس فيالهندسة الصناعية .
 يفضل من يحمل درجة الماجستير والدكتوراهفي نفس التخصص .
مركز
الدراسات
االستراتيجية
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اللغات األجنبية

اللغة
االنجليزية
وآدابها

أستاذ
أستاذ مشارك

الدكتوراه

برنامج اللغويات -:
 علم الداللة . -علم النحو .

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

الدكتوراه

 -البراجماتية .

أستاذ
أستاذ مشارك

الدكتوراه

برنامج االدب االنجليزي -:
 -أدب إنجليزي أو أمريكي .

أستاذ مساعد

الدكتوراه

 -أدب العصر الوسيط .

أستاذ
أستاذ مشارك

الدكتوراه

أستاذ مساعد
محاضر متفرغ

الدكتوراه

 ترجمة ( فرنسي – عربي ) . -تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية .

عضو هيئة
تدريس
محاضر متفرغ

الدكتوراه

شعبة اللغة الكورية -:
 أدب كوري. ترجمة كوري ( انجليزي – كوري ) (كوري – عربي ) .

برنامج الترجمة -:
 الترجمةشريطة أن يكون المتقدمين للتعيين من خريجي
جامعة لدولة ناطقة باللغة االنجليزية.

اللغة
الفرنسية
وآدابها
اللغات
اآلسيوية

شعبة اللغة الصينية -:
 ترجمة (صيني – إنجليزي ) ( صيني –عربي ) .
 األدب الصيني . -اللغويات الصينية .
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شعبة اللغة الروسية -:
 ترجمة (روسي – إنجليزي ) ( روسي– عربي ) .
شعبة اللغة التركية -:
 اللغويات التركية . األدب التركي . ترجمة (تركي – إنجليزي ) (تركي –عربي ) .
التمريض

تمريض صحة
المجتمع
التمريض
السريري

محاضر متفرغ

ماجستير

عضو هيئة
تدريس
محاضر متفرغ

دكتوراه

محاضر متفرغ

ماجستير

محاضر متفرغ

ماجستير

 اإلدارة والقيادة في التمريض . تمريض صحة المجتمع . الرعاية الحثيثة .وفقا ً للشروط التالية-:
 أن يكون حاصالً على درجة الماجستيرفي مجال الرعاية الحثيثة .
 أن تكون رسالة الدكتوراه في موضوعالمحاكاة . Simulation
 أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية فيالمحاكاة أو حاصل على شهادة تدريبية
ب . Simulation
 الرعاية الحثيثة .يشترط أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية لمدة
سنتين في مؤسسة صحية .

تمريض صحة
األم والطفل

 تمريض صحة األطفال واليافعين .يشترط أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية لمدة
سنتين في مؤسسة صحية .

9

الفنون
والتصميم

الفنون
البصرية

أستاذ مساعد
محاضر متفرغ

دكتوراه

العلوم

الفيزياء

أستاذ

دكتوراه

الكيمياء

أستاذ مساعد

دكتوراه

 تصميم الوسائط المتعددة . التصميم الداخلي أو العمارة الداخلية . الخزف .وفقا ً للشروط التالية -:
 أن تكون درجة الماجستير مطابقة لتخصصالدكتوراه .
 يفضل أن يكون المتقدم ذو خبرة في تطبيقاتالوسائل التدريسية عبر وسائل التواصل
الحديثة .
 أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه منجامعة مصنفة عالميا ً حسب تصنيف  QSأو
شنغهاي .
- Theoretical Atomic and
Molecular Physics.
- Theoretical Soft Condensed
Mater.
- Photonics.
- Biophysics.
وفقا ً للشروط التالية -:
 أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوسوالماجستير والدكتوراه في الفيزياء .
 أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه منجامعة مصنفة عالميا ً حسب تصنيف  QSأو
شنغهاي .
 الكيمياء العضوية . كيمياء تحليلية . كيمياء غير عضوية ( محفزات ) .وفقا ً للشروط التالية -:
 أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس فيالكيمياء .
 أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه منجامعة مصنفة عالميا ً حسب تصنيف  QSأو
شنغهاي .
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الطب

طب األطفال

الحقوق

القانون
الخاص

القانون العام

مركز االعتماد
وضمان
الجودة

 أمراض الجهاز التنفسي عند األطفال.وفقا ً للشروط التالية -:
 أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس فيالطب العام .
 أن يكون حاصالً على االختصاص العالي فيطب األطفال .
 -القانون المدني .

عضو هيئة
تدريس
محاضر متفرغ

الزمالة

أستاذ
أستاذ مساعد

دكتوراه

أستاذ مساعد

دكتوراه

 -القانون التجاري .

أستاذ مساعد

دكتوراه

 -قانون أصول المحاكمات المدنية .

أستاذ

دكتوراه

عضو هيئة
تدريس

دكتوراه

 القانون الجنائي . القانون الدستوري . القانون اإلداري . العلوم التربوية . الهندسة الصناعية .وفقا ً للشروط التالية -:
 أن يكون لديه خبرة ال تقل عن  10سنوات فيإدارة الموارد والممارسات التعليمية المفتوحة
والتعليم االلكتروني .
 أن يكون ملم بكافة الجوانب المتعلقة بالمواردالتعليمية المفتوحة .
 أن يكون لديه خبرة في إنشاء مركز للمواردالتعليمية المفتوحة .
 أن يكون لديه معرفة في رخص المشاعاالبداعي .
 أن يكون قد قام بتنفيذ ورش عمل وتدريب فيالمؤسسات التعليمية على الممارسات التعليمية
المفتوحة .
 أن يكون على معرفة بآليات الكتاب الدراسيالمفتوح والمقدرات الدراسية المفتوحة .
 أن يكون لديه خبرة بتعديل وتكييف المواردالتعليمية المفتوحة .
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الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة -:
 .1أن يكون أردن الجنسية .
 .2أن ا يقل تقميره ف درجة البكالوريوس عن جيد ،ومن جامعا تعترب بها الجامعة األردنية.
 .3يشترط فيمن يعين محاضراً متفرغرا ً بالردكتوراه أن يكدون قدم نشدر (أو قبدل لده للنشدر) بحثدا واادما
على األقل أثناء أو بعم الحصول على درجة المكتوراه وأن ا يقدل تقدميره – إن وجدم -فد درجتد
الماجستير أو المكتوراه عن جيم جما .
 .4يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً أن يكون قم نشر (أو قبل له للنشر) بحثين إثنين غير مستلين من
الرسددائل الجامعيددة علددى األقددل وأن يكددون بااثددا رئيسدديا ف د أاددمهما بعددم الحصددول علددى درجددة
المكتوراه وذل ف مجلة معتممة .
 .5يشترط أن يكون ااال على التوفل ( (IBTبع مة ا تقل عدن ( )59أو عدن ( )5.5فد امتحدان
) (IELTSأو عن ( )500ف امتحان التوفل ( )ITPبالنسبة للكليا النسدانية أو بع مدة ا تقدل
عددن ( )79ف د امتحددان التوفررل ( (IBTأو عددن ( )6ف د امتحددان ) )IELTSأو عددن ( )550ف د
امتحان التوفل ( )ITPبالنسبة ألقسدام اللغدة النجليزيدة والكليدا العلميدة والصدحية وكليدة األميدر
الحسين بن عبم هللا الثان للمراسا المولية ويُستثنى من شدرط اامتحدان مدن اصدل علدى أ مدن
درجاته العلمية من جامعة تمرس باللغة النجليزية من إامى المول الناطقة بها.
 .6يخضع اختبار المتقممين لألسس الت وضعتها الجامعة والمتمثلة ف جمول المفاضلة المعتمم .
 .7تعطى األولوية ف التعيين لألفضل اسب المعايير المعتممة ف الجامعة .
 .8تحقيق الشروط الخاالة الموجودة ف الع ن .
 .9تحتفظ الجامعة بحقها ف عمم تعبئة الشواغر .
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على الراغبين ف التقمم بطلباتهم مراجعة رئاسة الجامعة األردنية "لجنة التعيين والترقية " خ ل
ساعا الموام الرسم لملء النموذج المخصص لذل  ،وذل من الساعة التاسعة البااا واتى
الثانية عصرا  ،مصطحبين معهم الورا عن الوثائق الثبوتية التالية (غير مستردة)  ،علما بأن
الجامعة لن تنظر ف الطلب إذا كان مخالفا لشروط هذا الع ن أو غير مستوب لجميع الوثائق
المطلوبة -:
 -1صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة .
 -2صورة عن شهادة البكالوريوس وكشف العالمات .
 -3صورة عن شهادة الماجستير و كشف العالمات .
 -4صورة عن شهادة الدكتوراه و كشف العالمات .
 -5معادلة للشهادات غير األردنية .
 -6شهادة عدم محكومية .
 -7ثالث صور شخصية حديثة .
 -8صورة عن دفتر العائلة .
 -9صورة عن جواز السفر .
 -00صورة عن الهوية الشخصية .
 -00السيرة العلمية والعملية مشفوعة بشهادات الخبرة .
 -02إبراز ما يثبت حصوله على الرتبة األكاديمية من جامعة تعترف بها الجامعة األردنية .
 -03إبراز الصفحة األولى من كل بحث منشور أو رسالة قبول النشر للبحث المقبول للنشر .
 -04إبراز وثيقة تثبت إجتيازه امتحان اللغة االنجليزية بالعالمة المطلوبة أو ما يعادلها .
تقبددددل الطلبددددا اعتبددددارا مددددن تدددداريخ نشددددر هددددذا العدددد ن علددددى الموقددددع االكتروندددد للجامعددددة
 www.ju.edu.joالدددباـ يدددـوم الثالثررراء الموافرررـق  2007/7/25ولغايدددة مسددداء يدددوم الثالثــــــرررـاء
الموافــق .2007/8/8

رئيس الجامعة

األستاذ الدكتـور عزمي محافظة
 نسخة  /د .ممير دائرة الع م و الع قا العامة /للتكرم باليعاز لمن يلزم لإلع ن على الموقع اللكترون .

