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 خبيعـت اسبـذ االْهيـت

 
 انغيشة انزاتيتًَٕرج 

 
                                                                                 انشخصيت  بيبَبثان

 صيذ ظبْش خهف ْضايًّ ىــــــــــــــــــــــاالع

 صحش -اسبذ  –االسدٌ  ٕالدةـــــــــيكبٌ ان

 95/4/9541 ٕالدةـــــــتبسيخ ان

 اسدَي تـــــــــــــــــاندُغي

 صحش -اسبذ  –االسدٌ  يــــــانعُٕاٌ انحبن

 4333212530 فــــــــــــسقى انٓبت

 z.hazaimeh@inu.edu.jo انبشيذ االنكتشَٔـي

 

 انًؤْالث انعهًيت

 انشقى

 

نذسخت ا

 انعهًيت

 

 انتقذيش انًعذل انتخصص
نغت 

 انذساعت
 تبسيخ انتخشج اعى اندبيعت

 3491 انعهٕو االعالييت انًبنيضيت عشبي يًتبص - انتشبيت انًُٓيت دكتٕساِ 9

يُبْح انتشبيت انًُٓيت  يبخغتيش 3

 ٔاعبنيب تذسيغٓب

 3494 انيشيٕك عشبي خيذ خذا   4402

 3443 انبهقبء/انحصٍ اندبيعيت عشبي خيذ 3013 انتشبيّ انًُٓيت بكبنٕسيٕط 2

 3442 صحش انثبَٕيت نهبُيٍ عشبي - 3105 ادبي ثبَٕيت 0

  انتخصص انذقيق نهذسخت انعهيب6

 انتشبيت انًُٓيت

 

                                                                                                               عُٕاٌ أطشٔحت انًبخغتيش6

 شبيم

 

 انذكتٕساِ عُٕاٌ أطشٔحت 

       دٔس تذسيظ انتشبيت انًُٓيت في يشحهت انتعهيى االعبعيت في تًُيت اتدبْبث انطهبت َحٕ انتعهيى انًُٓي

 

 

 ) االداسيت ٔاالكبديًيت ( انخبشاث انعًهيت
 انٕظيفت انشقى

 

 يكبٌ انعًم

 

 يذة انعًم

 

 عُتبٌ ت ٔانثقبفت انعغكشيتيذيشيت انتشبي يعهى 9

 عُت 99 ٔصاسة انتشبيت ٔانتعهيى  يعهى 3
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 االْتًبيبث انبحثيت
 انتشبيت انًُٓيت

  انتًُيت انًغتذايت

 انتعهيى انًُٓي ٔانتقُي

 تكُٕنٕخيب انتعهيى

 

 انهدبٌ انٕطُيت ٔانذٔنيت
9 

3 

2 

0 
 

 انًؤتًشاث 
 ت انًُٓيت في يشحهت انتعيى االعبعيتًهكت االسدَيت انٓبشًيت في تذسيظ انتشبيتدشبت انً

 انتشبيت انًُٓيت في يشحهت انتعهيى االعبعيت ٔانصعٕببث انتي تحذ يٍ فعبنيتٓب

 انًؤثشاث انتي تحذ يٍ اختيبس انطهبت نهتعهيى انًُٓي في انٕطٍ انعشبي

 يعهى انتشبيت انًُٓيت في يشحهت انتعهيى االعبعيت اعذادِ، ٔادصٔاسِخصبئص 

 انتعٓهيى انًُٓي ٔانتقُي في انًًهكت االس دَيت انٓبشًيت خطٕة اعبعيت يٍ اخم انتًُيت انًغتذايت

 انتكُٕنٕخيب انحذيثت ٔدٔسْب في تحغيٍ انُظشة َحٕ انتعهيى انًُٓي

 

 انخبشاث ٔانًشبسكبث انًُٓيت
9 

3 

2 

0 

 

 انبحٕث انًُشٕسة ) انُبشش ٔانتبسيخ(            
 يعهى انتشبيت في انتعهيى انعبو، اعذادِ، تبْيهّ، خصبئصّ، أدٔاسِ، دساعت َظشيت تحهيهيت

 انًُٓيت تذسيظ انتشبيت انًُٓيت في يشحهت انتعهيى االعبعيت ٔدٔسِ في تًُيت االتدبْبث َحٕ انتعهيى انًُٓي يٍ ٔخٓت َظش يعهى انتشبيت 

 اثش انتعهيى عٍ بعذ في انتحصيم انعهًي نذٖ انطهبت

 

                                        انكتب )تشخًت ٔتأنيف(                                                              
 قضبيب في انهغت ٔانتشبيت

 

 

 

 انهغبث 
 نغت االو تـــــــانعشبي

 خيذ تــياإلَدهيض

  نغبث أخشٖ

 

صحيحت  ي ْزا انطهبـــــٕاسدة فــــبث انــــع انًعهٕيــــأٌ خًيــــذ بـــأش00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ٓانًٕقع أدَبِ  أَب 

                               . تـــــــب انقبََٕيـــــــــــم يغئٕنيتٓــــــٔأتحً

 00000000000000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 انتٕقيع

 00000000000000000000000060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 انتبسيخ
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