إعـــــــــــــالن صـبدر عـه جبمعة انعقجة نهتكىىنىجيب
حعهٍ جبيعت انعقبت نهخكُٕنٕجٛب عٍ حبجتهب إنى تعييه أعضبء هيئة تذريس مه حمهة درجة انذكتىراي
نهفصم انذراسي انثبوي  8102/8102وكذنك انفصم األول ٔ 8181/8102فقًب نهخخظظبث ٔانًؤْالث
انخبنٛت ,عهٗ أٌ ٚكٌٕ انًخقذو حبطالً عهٗ جًٛع شٓبداحّ انجبيعٛت ببنذساعت انًُخظًت ٔ يٍ جبيعبث يعخشف
بٓبٔ ،رنك ٔفقب ً نهخفبطٛم ٔانششٔط اٜحٛت-:
انكهية

انتخصص انذقيق

انمؤهم

انزتجة األكبديمية

انمالحظبت

انصيذنة

انظٛذنت

دكخٕساِ

جًٛع انشحب

جًٛع انخخظظبث

انُٓذعت انًذَٛت

دكخٕساِ

جًٛع انشحب

جًٛع انخخظظبث

انهىذسة
تكىىنىجيب انمعهىمبت
انعهىو االدارية
وانمبنية

انعهىو واآلداة

انُٓذعت انًعًبسٚت

دكخٕساِ

جًٛع انشحب

جميع التخصصات

ُْذعت انبشيجٛبث

دكخٕساِ

جًٛع انشحب

جًٛع انخخظظبث

انًحبعبت

دكخٕساِ

جًٛع انشحب

جًٛع انخخظظبث

إداسة األعًبل

دكخٕساِ

جًٛع انشحب

جًٛع انخخظظبث

انهغت اإلَجهٛضٚت

دكخٕساِ

جًٛع انشحب

جميع التخصصات

انهغت انعشبٛت

دكخٕساِ

جًٛع انشحب

جميع التخصصات

انعهٕو انغٛبعٛت/
عالقبث دٔنٛت

دكخٕساِ

جًٛع انشحب

انشزوط انىاجت تىافزهب في انمتقذو نهىظيفة -:
.1

أٌ ٚكٌٕ أسدَ ٙانجُغٛت .

.2

أٌ ٚكٌٕ حبطالً عهٗ دسجت انبكبنٕسٕٚط بخقذٚش ال ٚقم عٍ جٛذٔ ،يٍ جبيعت يعخشف بٓب

.3

ٚشخشط فٚ ًٍٛخعبقذ يعّ يحبضشاً يخفشغب ً ببنذكخٕساِ أٌ ٚكٌٕ قذ َشش (أٔ قُبم نّ نهُشش) أرُبء أٔ بعذ انحظٕل عهٗ دسجت
انذكخٕساِ بحزب ً عهًٛب ً ف ٙيجهت عهًٛت يعخًذة أٔ كخببب ً عهًٛب ً ف ٙداس َشش عبنًٛت أٔ يحهٛت أٔ قبو بعًم فُ ٙأٔ يُٓ ٙيبخكش يحكى ٔأٌ ال ٚقم
حقذٚشِ  -إٌ ٔجذ  -ف ٙدسجخ ٙانًبجغخٛش ٔ انذكخٕساِ عٍ جٛذ جذاً.

.4

ٚشخشط فٚ ًٍٛع ٍٛأعخبرا ً يغبعذا ً أٌ ٚكٌٕ قذ َشش( أٔ قبم نّ نهُشش) بعذ حظٕنّ عهٗ انذكخٕساِ بحز ٍٛف ٙيجبل حخظظّ ٔأٌ ٚكٌٕ ببحزب ً
سئٛغب ً ف ٙأحذًْب ٔرنك ف ٙيجهت يعخًذة أٔ قبو بعًه ٍٛفُ ٍٛٛأٔ يعًبس ٍٛٚبعذ دساعخّ حخٕافش فًٓٛب انششٔط انٕاجب حٕافشْب ف ٙاألعًبل
انفُٛت ٔانًعًبسٚت انًقبٕنت ألغشاع انخشقٛبث انعهًٛت.

.5

أٌ ٚقذو ٔرٛقت عبسٚت انًفعٕل حزبج اجخٛبصِ ايخحبٌ انخٕفم بعاليت ال حقم عٍ ( )46ف ٙايخحبٌ انخٕفم ( )IBTأٔ ( )454ف ٙايخحبٌ ()ITP
أٔ ( )5,5ف ٙايخحبٌ ( .)IELTSعهًب ً بأٌ َخٛجت ايخحبٌ ٚ ITPجب أٌ حكٌٕ طبدسة عٍ يشكض انهغبث ف ٙانجبيعت األسدَٛت فقظُٚٔ ،غخزُٗ
يٍ ششط االيخحبٌ يٍ حظم عه ٗ أ٘ يٍ دسجبحّ انعهًٛت يٍ جبيعت حذسط ببنهغت اإلَجهٛضٚت يٍ إحذٖ انذٔل انُبطقت بٓب.

.6

ٚشخشط فٚ ًٍٛع ٍٛعضٕ ْٛئت حذسٚظ أٌ ٚكٌٕ قذ َشش اَخبجب ً عهًٛب ً بًب ٚخٕافق يع أَظًت ٔحعهًٛبث انجبيعت .

.7

ٚخضع اخخٛبس انًخقذي ٍٛنألعظ انخٔ ٙضعخٓب انجبيعت انًخًزهت ف ٙجذٔل انًفبضهت انًعخًذ .

.8

حعطٗ األٔنٕٚت ف ٙانخع ٍٛٛنألفضم حغب انًعبٛٚش انًعخًذة ف ٙانجبيعت .

.9

ححقٛق انششٔط انخبطت انًٕجٕدة ف ٙاإلعالٌ .

 .01ححخفظ انجبيعت بحقٓب ف ٙعذو حعبئت انشٕاغش .
عهٗ انشاغب ٍٛف ٙانخقذو بطهببحٓى يمء انًُٕرس انًخظض نزنك انًٕجٕد ْهٗ يٕقع انجبيعت  ،www.aut.edu.joخالل شٓش يٍ حبسٚخ اإلعالٌ،
ٔإسعبل كبفت انٕربئق انًطهٕبت إنٗ اإلًٛٚم ، autechnology@aut.edu.jo :عهًب ً بأٌ انجبيعت نٍ حقبم انطهب إرا كبٌ يخبنفب ً نششٔط ْزا اإلعالٌ أٔ
غٛش يغخٕف نجًٛع انٕربئق انًطهٕبت عه ًًب أٌ كبفت انطهببث انغببقت انخ ٙحى حقذًٓٚب نهجبيعت حعخبش الغٛت

انىثبئق انمطهىثة:
 -1طٕسة عٍ كشف عاليبث انزبَٕٚت انعبيت .
 -2طٕسة عٍ شٓبدة انبكبنٕسٕٚط ٔكشف انعاليبث.
 -3طٕسة عٍ شٓبدة انًبجغخٛش أٔ اإلخخظبص انعبنٔ ٙكشف انعاليبث.
 -4طٕسة عٍ شٓبدة انذكخٕساِ أٔ يب ٚعبدنٓب ٔكشف انعاليبث.
 -5يعبدنت نهشٓبداث غٛش األسدَٛت.
 -6شٓبدة عذو يحكٕيٛت.
 -7رالد طٕس شخظٛت حذٚزت.
 -8طٕسة عٍ دفخش انعبئهت.
 -9طٕسة عٍ جٕاص انغفش.
 -14طٕسة عٍ انٕٓٚت انشخظٛت.
 -11انغٛشة انعهًٛت ٔانعًهٛت يشفٕعت بشٓبداث انخبشة.
 -12إبشاص يب ٚزبج حظٕنّ عهٗ انشحبت األكبدًٛٚت يٍ جبيعت يعخشف بٓب.
 -13إبشاص انظفحت األٔنٗ عٍ كم بحذ يُشٕس أٔ سعبنت قبٕل انُشش نهبحذ انًقبٕل نهُشش.
 -14إبشاص ٔرٛقت عبسٚت انًفعٕل حزبج إجخٛبصِ ايخحبٌ انهغت االَجهٛضٚت ببنعاليت انًطهٕبت.

