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إعـــالن صادر عن الجامعة األردنية
تعلن الجامعة األردنية عن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الددتتورا
 ،علددى أن يتددون المتحدددم حاى دمي علددى جميددج مددهاداتد الجامعيددة ةالدراجددة المنت مددة ومددن جامعددا
تعترف ةها الجامعة األردنية ،وذلك وفحا ي للتفاىيل والمروط التالية -:
الكلية

القسم

المسمى
الوظيفي

المؤهل
المطلوب

التخصص المطلوب

الدراسات
الدولية
والعلوم
السياسية

التنمية الدولية

أجتاذ مجاعد

دتتوراة

 علوم جياجية  /تحليل الجياجادراجا التنمية .
Political Science / Public Polices /
Developmental Studies

العامة /

 علوم جياجية  /جياجة محارند  /دراجاالتنمية .
Political Science / Comparative Politcs
/ Developmental Studies
 قانون دولي /ححوق إنجان .International Law / Human Rights
مريطة أن يتون خريج جامعة ضمن أول ()311
جامعة عالمية .
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الشروط الواجب توافرها في المتقدم لوظيفة عضو هيئة تدريس -:
 أن ال يحل تحدير في أي من الدرجا العلمية عن جيد . أن يجيد اللغة اإلنجليزية ويحدم ما يثة ذلك . أن تتون لديد خةرة تدريجية في التخىص المطلوب .الشروط العامة -:
* تعطى األولوية في التعيين لألفضل حجب المعايير المعتمدة في الجامعة .
* تححيق المروط الخاىة الموجودة في اإلعمن .
* تحتف الجامعة ةححها في عدم تعةئة المواغر .
على الراغةين في التحدم ةطلةاتهم مراجعة رئاجة الجامعة األردنية "لجنة التعيين والترقية "
خمل جاعا الدوام الرجمي لملء النموذج المخىص لذلك  ،وذلك من الجاعة التاجعة ىةاحا ي
وحتى الثالثة عىراي  ،مىطحةين معهم ىوراي عن الوثائق الثةوتية التالية (غير مجتردة)  ،علما ي
ةأن الجامعة لن تن ر في الطلب إذا تان مخالفا ي لمروط هذا اإلعمن أو غير مجتوف لجميج الوثائق
المطلوةة -:
 -1صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة .
 -2صورة عن شهادة البكالوريوس وكشف العالمات .
 -3صورة عن شهادة الماجستير وكشف العالمات .
 -4صورة عن شهادة الدكتوراه.
 -5معادلة للشهادات غير األردنية .
 -6شهادة عدم محكومية ( لحملة الجنسية األردنية ) .
 -7ثالث صور شخصية حديثة .
 -8السيرة العلمية والعملية .
 -9صورة عن دفتر العائلة .
 -11صورة عن جواز السفر .
تحةددددل الطلةددددا اعتةدددداراي مددددن تدددداريخ نمددددر هددددذا اإلعددددمن علددددى الموقددددج االلتترونددددي للجامعددددة
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رئيس الجامعة
األستاذ الدكتور اخليف الطراونة
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إعـــالن صادر عن الجامعة األردنية
تعلن الجامعة األردنية عن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس ومحاضرين متفرغين من
حملددة درجددة الدددتتورا ومحاضددرين متفددرغين مددن حملددة درجددة الماججددتير ،علددى أن يتددون المتحدددم
حاىمي على جميج مهاداتد الجامعية ةالدراجة المنت مة ومن جامعا تعترف ةها الجامعة األردنية،
وذلك وفحا ي للتفاىيل والمروط التالية -:
الهندسة
والتكنولوجيا

أجتاذ ،
الهندجة
أجتاذ ممارك،
التهرةائية
أجتاذ مجاعد
محاضر متفرع
أجتاذ ،
هندجة
أجتاذ ممارك،
الحاجوب
أجتاذ مجاعد
محاضر متفرغ
أجتاذ ،
الهندجة المدنية
أجتاذ ممارك،
أجتاذ مجاعد

هندجة العمارة

أجتاذ ،
أجتاذ ممارك،
أجتاذ مجاعد
محاضر متفرغ

دتتوراة

ماججتير
دتتوراة -

ماججتير
دتتوراة -

دتتوراة -
ماججتير -
-
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اتىاال رقمية .
آال تهرةائية والتترونيا .
قوى تهرةائية .

 -هندجة حاجوب .

 طرق ومرور . جيو تحنية . مجاحة . إدارة مماريج . ميا وةيئة . خرجانة . تىميم معماري . تخطيط عمراني . إنماء مةاني . مهارا اتىال معماري . ن ريا العمارة . -التىميم ةالحاجوب .
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الهندجة
الميتانيتية

أجتاذ ،
أجتاذ ممارك،
أجتاذ مجاعد
أجتاذ ،
أجتاذ ممارك،
أجتاذ مجاعد
محاضر متفرغ

هندجة
الميتاترونتس

أجتاذ ،
أجتاذ ممارك،
أجتاذ مجاعد
أجتاذ ،
أجتاذ ممارك،
أجتاذ مجاعد
محاضر متفرغ

الهندجة
التيميائية

اآلداب

الفلجفة

دتتوراة -
-

 حراريا  /طاقة . -ميتانيتا تطةيحية .

دتتوراة -
ماججتير -
هندجة -
ىناعية - .
دتتوراة -
-

 أن مة تحتم واتمتة . مواد هندجية . إدارة هندجية . هندجة العوامل واالنجانية . التىميم والتىنيج . إدارة هندجة الىيانة . أن مة الحيادة وااللتترونيا . -الحدرة .

دتتوراة -
-

 -الفتر العرةي واإلجممي الحديث والمعاىر .

دتتوراة -

محاضر متفرغ

( شريطة تحقيق معايير االعتماد في التخصص
مثل تسلسل الشهادات )
 فلجفة األخمق . -المنطق .

( شريطة تحقيق معايير االعتماد في التخصص
مثل تسلسل الشهادات )

الشروط الواجب توافرها في المتقدم لوظيفة عضو هيئة تدريس-:
 أن ال يحل تحدير في أي من الدرجا العلمية عن جيد . أن يجيد اللغة اإلنجليزية ويحدم ما يثة ذلك . -أن تتون لديد خةرة تدريجية في التخىص المطلوب .
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الشروط العامة :
* تعطى األولوية في التعيين لألفضل حجب المعايير المعتمدة في الجامعة .
* تححيق المروط الخاىة الموجودة في اإلعمن .
* تحتف الجامعة ةححها في عدم تعةئة المواغر .
على الراغةين في التحدم ةطلةاتهم مراجعة رئاجة الجامعة األردنية "لجنة التعيين والترقية "
خمل جاعا الدوام الرجمي لملء النموذج المخىص لذلك  ،وذلك من الجاعة التاجعة ىةاحا ي
وحتى الثالثة عىراي  ،مىطحةين معهم ىوراي عن الوثائق الثةوتية التالية (غير مجتردة)  ،علما ي
ةأن الجامعة لن تن ر في الطلب إذا تان مخالفا ي لمروط هذا اإلعمن أو غير مجتوف لجميج الوثائق
المطلوةة -:
 -1صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة .
 -2صورة عن شهادة البكالوريوس وكشف العالمات .
 -3صورة عن شهادة الماجستير وكشف العالمات .
 -4صورة عن شهادة الدكتوراه.
 -5معادلة للشهادات غير األردنية .
 -6شهادة عدم محكومية ( لحملة الجنسية األردنية ) .
 -7ثالث صور شخصية حديثة .
 -8السيرة العلمية والعملية .
 -9صورة عن دفتر العائلة .
 -11صورة عن جواز السفر .
تحةددددل الطلةددددا اعتةدددداراي مددددن تدددداريخ نمددددر هددددذا اإلعددددمن علددددى الموقددددج االلتترونددددي للجامعددددة
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