
 

اعالن البدء باستقبال طمبات االلتحاق البناء اعضاء الهيئتين التدريسية 

/ 2020 انثبٍَواالدارَخ نذرجخ انجكبنىرَىس فٍ انجبيعخ نهفصم انذراصٍ 

 االثٍُُاعتجبراً يٍ صجبح َىو ,  انكتروَُبً عهً يىلع انجبيعخ االنكترو2021ٍَ

, 15/2/2021 انًىافك االثٍُُ ونغبَخ َهبَخ دواو َىو 8/2/2021انًىافك 

 .يع يراعبح انُشرح اإلرشبدَخ انًرفمخ

 
َشرح ارشبدَخ نطهجبد انتذبق اثُبء اعضبء هُئخ انتذرَش وانهُئخ االدارَخ فٍ 

 انجبيعخ

 2020/2021نهفصم انذراصٍ انثبٍَ 

 : سٍكىٌ تقدٌى طهببث االنتحبق انكتروٍَبً يٍ خالل يىقع انجبيعت عهى انرابظ 

http://apL.hu.edu.jo 

 :وًٌكٍ انتقدو بطهببث االنتحبق انتبنٍت 

 :ابُبء اعضبء هٍئت انتدرٌس  .1

 .انبرَبيج انعبدي/ طهب انتحبق ابُبء اعضبء هٍئت انتدرٌس  -

نهطهبت االردٍٍٍَ  )انبرَبيج انًىازي / طهب انتحبق ابُبء اعضبء هٍئت انتدرٌس  -

 .(وابُبء االردٍَبث 

 .( االردٍٍٍَ غٍرنهطهبت  )انبرَبيج اندونً / طهب انتحبق ابُبء اعضبء هٍئت انتدرٌس  -

 

 :ابُبء اعضبء انهٍئت االدارٌت  .2

 .انبرَبيج انعبدي/ طهب انتحبق ابُبء اعضبء انهٍئت االدارٌت  -

نهطهبت االردٍٍٍَ  )انبرَبيج انًىازي / طهب انتحبق ابُبء اعضبء انهٍئت االدارٌت  -

 .(وابُبء االردٍَبث 

 االردٍٍٍَ غٍرنهطهبت  )انبرَبيج اندونً / طهب انتحبق ابُبء اعضبء انهٍئت االدارٌت  -

.) 

 

 

http://apl.hu.edu.jo/


 فً يبُى وحدة انقبىل وانتسجٍم يرفقب طٍه انىثبئق طهت ورلٌٍتى تقدٌى : ( 1 )يهذىظخ هبيخ

 : فقظ فً انحبالث انتبنٍتيتزايُب يع انطهت االنكتروٍَانرسًٍت انًطهىبت 

 نهطبنت غُر االردٍَ .1

 نهطبنت انذبصم عهً انثبَىَخ انعبيخ غُر االردَُخ .2

 

 (: 2 )يهذىظخ هبيخ

  صُتى انغبء ترشُخ لجىل أٌ طبنت فٍ دبل وجىد خطأ او َمص فٍ انجُبَبد انىاردح 

 فٍ انطهت وَتذًم انطبنت يضؤونُخ رنك

 ال َضًخ نهطبنت انًفصىل اكبدًَُب يٍ أٌ تخصص اٌ َتى لجىنه فُه يرح اخري 

 ٍُال َضًخ انتمذو ثطهجبد االنتذبق تجضُرا عهً اصبس يمبعذ اثُبء انعبيه 

 

 

 

  عممًا بأن التخصصات المغمقة في الفصل الدراسي الثاني
 : هي2020/2021

 

 انعالج انىظُفٍ 9 انتصىَر انطجٍ واالشعبعٍ 1

 انعالج انطجُعٍ 10 انهغخ االَجهُزَخ واداثهب 2

االدة وانذراصبد انثمبفُخ  3

 ثبنهغخ االَجهُزَخ

 ركىر/ عهى انتًرَض 11

 اَبث/ عهى انتًرَض 12 صُذنخ 4

 دكتور في الطب    13 يعهى ترثُخ فُُخ 5

 هندسة العمارة 14 تكُىنىجُب يعهىيبد االعًبل 6
 ادارة المخاطر والتأمين 15 ادارح فُبدق 7
 انعهىو انطجُخ انًخجرَخ 8

 

 

 

 

دير وحدة القبول والتسجيل    م

 

 الــدكتـور فـيصــل المــاضــي

 
 


