" إعـــــالن دائــــــم "
صـادر عـن الجامـعـــة األردنــٌـــة

تعلن الجامعة األردنٌة "بشكل دائم" عن حاجتها إلى تعٌٌن أعضاء هٌئة تدرٌس برتبة أستاذ
وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد ومحاضرٌن متفرغٌن من حملة درجة الدكتوراه ،للعمل فً
أقسام كلٌة اللغات األجنبٌة كافة  ،على أن ٌكون المتقدم حاصالً على جمٌع شهاداته الجامعٌة
بالدراسة المنتظمة ومن جامعات تعترف بها الجامعة األردنٌة  ،وذلك وفقا ً للشروط التالٌة -:

المؤهل
العلمً
المطلوب
دكتوراه

الكلٌة

القسم

المسمى الوظٌفً

اللغات
األجنبية

اللغة
اإلنجلٌزٌة و
آدابها

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

اللغة
الفرنسٌة و
آدابها
اللغوٌات

أستاذ

دكتوراه

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

دكتوراه

التخصص المطلوب

 -أدب إنجلٌزي .

 -ترجمة فرنسً .

 علم االتصال .وفقا ً للشروط التالٌة-:
 أن ٌكون حاصالً على الشهادة مندولة ناطقة باللغة االنجلٌزٌة.
 أن ٌكون قد نشر بحثٌن على االقلفً مجالت عالمٌة.
 اللغوٌات .وفقا ً للشروط التالٌة-:
 على أن ٌكون حاصالً علىالشهادة من دولة ناطقة باللغة
االنجلٌزٌة.

اللغات
األوروبٌة

عضو هٌئة
تدرٌس
محاضر متفرغ

دكتوراة

اللغات
اآلسٌوٌة

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
محاضر متفرغ

دكتوراة

 لغة إٌطالٌة . أدب إٌطالً . أدب ألمانً .-

اللغة التركٌة .
اللغة الكورٌة .
اللغة الصٌنٌة .
اللغة الروسٌة .

الشروط الخاصة-:
 .1أن ٌكون حاصالً على درجة الدكتوراه أو أي شهادة فً الدراسات العلٌا من دولة ناطقة
باللغة المتقدم الٌها .
 .2أن ٌكون حاصالً على درجة الدكتوراه بالدراسة المنتظمة و من جامعة معترف بها .
 .3أن ال ٌقل تقدٌره فً البكالورٌوس عن جٌد .
 .4أن ال ٌقل تقدٌره فً الماجستٌر عن جٌد جدا ً.
الشروط العامة الواجب توافرها فً المتقدم لوظٌفة عضو هٌئة تدرٌس -:
 أن ٌكون أردنً الجنسٌة . أن ال ٌقل تقدٌره فً أي من الدرجات العلمٌة عن جٌد  ،ومن جامعات تعترف بهاالجامعة األردنٌة .
 يخضع اختبار المتقدمين لألسس التي وضعتها الجامعة والمتمثلة في جدول المفاضلةالمعتمد .
 تعطى األولوٌة فً التعٌٌن لألفضل حسب المعاٌٌر المعتمدة فً الجامعة . تحقٌق الشروط الخاصة الموجودة فً اإلعالن . -تحتفظ الجامعة بحقها فً عدم تعبئة الشواغر .

على الراغبٌن فً التقدم بطلباتهم مراجعة رئاسة الجامعة األردنٌة "لجنة التعٌٌن والترقٌة "
خالل ساعات الدوام الرسمً لملء النموذج المخصص لذلك  ،وذلك من الساعة التاسعة صباحا ً
وحتى الثانٌة عصرا ً  ،مصطحبٌن معهم صورا ً عن الوثائق الثبوتٌة التالٌة (غٌر مستردة) ،
علما ً بأن الجامعة لن تنظر فً الطلب إذا كان مخالفا ً لشروط هذا اإلعالن أو غٌر مستوف
لجمٌع الوثائق المطلوبة -:
 - 1صورة عن كشف عالمات الثانوٌة العامة .
 - 2صورة عن شهادة البكالورٌوس وكشف العالمات .
 - 3صورة عن شهادة الماجستٌر و كشف العالمات .
 - 4صورة عن شهادة الدكتوراه و كشف العالمات .
 - 5معادلة للشهادات غٌر األردنٌة .
 - 6شهادة عدم محكومٌة .
 - 7ثالث صور شخصٌة حدٌثة .
 - 8السٌرة العلمٌة والعملٌة .
 - 9صورة عن دفتر العائلة .
 - 10صورة عن جواز السفر .
 - 11إبراز ما ٌثبت حصوله على الرتبة األكادٌمٌة من جامعة تعترف بها الجامعة
األردنٌة .

تقبل الطلبات اعتبارا ً من تارٌخ نشر هذا اإلعالن على الموقع االلكترونً للجامعة
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