
1 
 

  أسس التعيين والتصنيف للموظفين والمستخدمين في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
 :التالي النحو على بالعقد أو المصنفة بالدرجة مهنية وظائف في أدناه المبينة العلمية المؤهالت أصحاب ُيعين

  االعالن في التعيين عند احتسابها يمكن التي أو/  المطلوبة الخبرات تحدد
 

 السنة الدرجة العلمي المؤهل أو العلمية الدرجة أولاً

 1 أ/ الرابعة امتياز+  والجراحة الطب في بكالوريوس 1

2 
+  والجراحة االسنان طب في يوسربكالو أو والجراحة الطب في بكالوريوس
 الطب كلية خريج أساسي ماجستير

 3 أ/ الرابعة

3 
 االردني الطبي المجلس بدون سريريال الطب في عالي اختصاص

 (خبرة سنة( 2+ ) اساسي ماجستير يعادل ما)
 1 ب/ الثالثة

4 
  العربي البورد أو االردني الطبي المجلس

 (خبرة سنوات 4+ اساسي ماجستير يعادل ما)
 5 ب/ الثالثة

 1 أ/ الثالثة االردني الطبي المجلس+  الطب في عالي اختصاص 5

 3 أ/ الثالثة  تدريب سنة( 2+ ) االردني الطبي المجلس+  الطب في عالي اختصاص 6

 
 يُعينًأصحابًالمؤهالتًالعلميةًالمبينةًأدناهًفيًوظائفًإداريةًأوًفنيةًبالدرجةًالمصنفة

 أوًبالعقدًعلىًالنحوًالتاليً
 

 السنة الدرجة العلمي المؤهل أو العلمية الدرجة ثانيااً

   أ/ الرابعة .دكتورًصيدلةًهندسة،ًصيدلة،ًطبًاسنان،ًطبًبيطري،/ دكتوراه 1

 4 ب/ الرابعةًباقيًالتخصصاتً/دكتوراه 2

 4 ب/ الرابعة .هندسة،ًصيدلة،ًطبًاسنان،ًطبًبيطري،ًدكتورًصيدلة/ ماجستير 3

 3 ب/ الرابعة باقيًالتخصصات/ ماجستير 4

 2 ب/ الرابعة .هندسة،ًصيدلة،ًطبًاسنان،ًطبًبيطري،ًدكتورًصيدلة/ بكالوريوس 5

 1 ب/ الرابعة بكالوريوسًباقيًالتخصصات 6

7 
سنواتًبعدً( 3)ناجحًفيًامتحانًالشاملًمدةًالدراسةً/ دبلومًكليةًمجتمع

 .الثانويةًالعامة
 2 الخامسة

8 
سنتينًبعدً( 2)ناجحًفيًامتحانًالشاملًومدةًالدراسةً/ دبلومًكليةًمجتمع

 .الثانوية
 1 الخامسة

 1 السادسة .الثانويةًالعامة 9
 

 (المقطوع بالراتب يبقى) تصنف ل التالية الفئات المقطوع بالراتب يُعين

 التعيين عند سابقة خبرات تعتمد ول
 

 الحرفيون ثالثااً
 الراتبًالمقطوع

 السنة بالفئة

 4 ب/ الثالثة مجنزرة ثقيلة انشائية مركبة او السيارات عموم سائق 1

 4 أ/ الرابعة مدولبة ثقيلة انشائية مركبة+  خامسة فئة سائق 2

 3 ب/ الرابعة دنبر أو نارية دراجة أو زراعية مركبة سائق 3

 1 ب/ الرابعة والعمال والقصاب، الجامعي، األمن ومأمور المقسم، مأمور 4

 
 (تصنف ول المقطوع بالراتب)الخرى الحرف

 سنوات 11 تتجاوز ل ان على. الموظفين لجنة قبل من التعيين عند لهم تحتسب التي الخبرات وتحدد
 

 ب/ الرابعة 1
دهان، الاالميكانيكي، الكهربائي، النجاار، الحاداد، المواسارجي، الساالمة العاماة، 

 (.بدون مؤهالت علمية. )فني االلمنيوم الخالطاهي، 
1 
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