
 

الحصول على إجازةمتطلبات   

وفقاً للتعليمات النافذة العمل األكاديمي ممارسة   

 

عضاء هيئة الباحثين واملحاضرين املتفرغين العاملين في الجامعات والكليات أالتدريس و عضاء هيئة أيعتبر 

الجامعية ومن سبق لهم الحصول على رتبة أكاديمية من جامعة معترف بها واملبتعثين للتعيين فيها قبل 

 بموجب نظام ( 1/7/2021سريان أحكام هذا النظام املعدل في الجريدة الرسمية بتاريخ )
ً
مجازين حكما

، وتطلب االجازة لكل من وتعديالته 2018لسنة  كاديمي في الجامعات والكليات الجامعيةاألارسة العمل مم

 للشروط واملعايير األتية: تعيين أو يرغب بالتعيين بعد ذلك التاريخ
ً
 وفقا

التدريس الحديثة  واستخدام اساليبدورات تدريبية متخصصة في مجال التعليم والتعلم ز اجتيا .1

ر لكترونية الجماعية مفتوحة املصادوتكنولوجيا التعليم بما في ذلك استخدام منصات املساقات اإل

 .)الجامعة األردنية، وجامعة مؤتة ، وجامعة اليرموك(تعقد في 

ون اللغة العربية الذي يعقده مجمع اللغة العربية االردني وفقا ألحكام قانفي امتحان الكفاية  اجتياز  .2

 حماية اللغة العربية.

 :ةاآلتياللغات األجنبية  إحدى ةإجاد .3
:
ً
  اوال

 (IBTالتوفل )امتحان  التخصصات

من مركز امديست 

(AMIDEASTفرع األردن ) 

 (IELTS) امتحان

 من مركز املجلس الثقافي البريطاني

 فرع األردن

للتخصصصصصصصصصصصصصصات العلمية )الطب ولب األسصصصصصصنان والصصصصصصصيدلة ود تور 

والهندسصصصصصصصصصصة والتمريض وعلوم التأهيل الصصصصصصصصصصصيدلة والطب البيطري 

بكافة فروعها( وتخصصصصصصصصصصات اللغة اإلنجلي ية كافة )أد،، ترجمة، 

 مناهج وأساليب تدريس اللغة اإلنجلي ية،...، إلخ((

(90). (6.5). 

 (5.5) (69) األعمالات وتخصصباقي التخصصات العلمية 

 اتوالتخصصصصصصصصصصصصصصصصصصات اإلنسصصصصصصصصانية واالجتماعية )باسصصصصصصصصت ناء تخصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 األعمال وتخصصات اللغة اإلنجلي ية كافة(
(59.) (5.) 

  
ً
 للتخصصصصصصصصصصصصصصصصصصات حد أدنى  (1B) مسصصصصصصصصتو   للتخصصصصصصصصصصصصصصصصصصات العلمية وتخصصصصصصصصصصصصصصصصصصات اللغات، ويعتمد(  حد أدنى B2عتمد مسصصصصصصصصتو  )ي :ثانيا

باسصصصصت ناء تخصصصصصصصصصصات اللغات وذلك ألغراة اح سصصصصا، عالمة  من املرا ز املعتمدة لهذه الغاية اإلنسصصصصانية واالقتصصصصصادية واإلدارية

  اللغة الفرنسية واللغة األملانية واللغة االسبانية، واللغة الروسية، واللغة الصينية.

 إجازة ممارسة العمل االكاديمي لحصول على تقديم للب ايتم  .4
ً
ص صعبر الرابط االلكتروني املخالكترونيا

 (/http://ejazah.mohe.gov.jo) والبحث العلمي الرئيس ي وزارة التعليم العاليموقع  من خالللهذه الغاية 

 من خالل شر ة )اي فواتير م( ( دينار 25)ويتم دفع بدل خدمة 
ً
 .غير مستردةعن الطلب املقدم الكترونيا


