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إعـــالن
صادر عن الجامعة األردنية
تعلننا المامعننر اير عيننر تننا لامتيننا علننم عيلننا تن مننا المتمين يا والمتلننوقيا عيلننا اج م اينا ج
الستكمال اللصول تلم رمر ال كتوراة أو البور ايمريكي أو ال مالر البريطاعير أو ما يعا ليا في
تخصصنناك كليننر الطننى أ تلننم أا يكننوا المتع ن م لاص ناج تلننم ممي ن اننيا ات المامعيننر بال راسننر
المعتظمر وما مامعاك تعترف بيا المامعر اير عير.
لم يننن منننا المعلومنننا ك والتلاصنننيل يرمنننم الطننناو تلنننم الموقننن اللكتروعننني للمامعنننر
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إعـــالن
صادر عن الجامعة األردنية
تعلن الجامعة األردنية عن حاجتها إلى إيفاد عددد مدن المتميد ين مالمتفدمإين إيفداداي ج اليدا ي ل دتحمال الح دمل
دا حليدة الطدل علدى النحدم
على درجة الدحتمراة أم البمرد األمريحي أم ال مالة البريطانية أم ما يعادلها في تخ
التالي -:
الرقم

القسم

-1

الف يملمجيا مالحيمياء الحيمية

-2

علم األمراض ماألحياء الدإيقة
مالطل الشرعي

-3

التشريح معلم األن جة

-4
-5

علم األدمية
طل المجتمع

التخصص المطلوب
-

دحتمراه ف يملمجيا األع ال .
دحتمراه في ف يملمجيا الغدد ال م .
علم األمراض .

-

األحياء الدإيقة .
دحتمراه في التشريح
دحتمراه في علم األن جة

-

دحتمراه في علم األدمية الع بي
دحتمراه في إدارة الخدما ال حية .
دحتدددددمراه فدددددي المبااليدددددا ما ح ددددداء
الحيمي

المؤهل المطلوب
 دحتمر في الطل أم ما يعادلها دحتمراه في طل األ نان أم ما يعادلها دحتمر في الطل أم ما يعادلها . دحتدددمراه فدددي علدددم الجدددرا يم البدددمرداألمريحي أم ال مالة البريطانية أم مدا
يعادلها في علم األمراض .
 دحتمر في الطل أم ما يعادلها . دحتمر في الطل أم ما يعادلها . دحتمر في طل األ نان أم ما يعادلهدا.
 دحتمر في الطل أم ما يعادلها . -دحتمر في الطل أم ما يعادلها .

ووفقا ً للشروط اآلتية -:
-1
-2
-3
-4
-3

-2-

أن يحمن المتقدم أردني الجن ية مغير مححمم عليه بجناية أم جنحة مخلة بالشرف .
أن يحمن ملتحقا ي ببرنامج الدحتمراه أم البمرد األمريحي أم ال مالة البريطانية أم ما يعادلها في جامعة
تعترف بها الجامعة األردنية .
أن ل ي يد عمر المتقدم على ( )33عاما ي عند تقديمه الطلل .
أن يحمن لالقا ي حيا ي ميمحن ا با ذلك بتقرير طبي من الجامعة الملتحق بها .
ه مبتقدير جيد على األإل .
أن تحمن درجاته العلمية ال ابقة مت لة بممضمع تخ

على الراغبين في التقدم بطلباتهم مراجعة رالا ة الجامعة األردنية " أمانة سر المجالس /لجنة التعيين
والترقية " خالل اعا الدمام الر مي لملء النممذج المخ ص لذلك من ال اعة التا عة باحا ي محتى ال اعة
ال ال ة ع راي  ،م طحبين معهم مراي عن الم االق ال بمتية المدرجة أدناه (غير م تردة)  ،علما ي بأن الجامعة لن
تنظر في أي طلل إذا حان مخالفا ي لشرمط هذا ا عالن أم غير م تمف لجميع الم االق المطلمبة :
 -1صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة .
 -2صورة عن شهادة البكالوريوس وكشف العالمات .
 -3صورة عن شهادة الماجستير وكشف العالمات .
 -4معادلة للشهادات غير األردنية .
 -5شهادة عدم محكومية .
 -6ثالث صور شخصية حديثة .
 -7صورة عن دفتر العائلة.
 -8صورة عن جواز السفر
 -9السيرة العلمية والعملية مشفوعة بشهادات الخبرة والصفحة األولى من أي بحث علمي منشور أو
مقبول للنشر مع رسالة القبول .
 -11شهادة تبين انتظامه في دراسة الدكتوراه أو البورد األمريكي أو الزمالة البريطانية .
تقبدددل الطلبدددا لمددددة أ دددبمعين فقدددط اعتبددداراي مدددن تددداري نشدددر هدددذا ا عدددالن  ،علدددى الممإدددع ا لحترمندددي للجامعدددة
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