
	

	
	
	
	

  
  إعالن شواغر أعضاء هيئة أكاديمية

  
  	

	

كليات الجامعة المختلفة  بعض في تعلن إدارة جامعة بيرزيت عن حاجتها ألعضاء هيئة أكاديمية
  وفق اآلتي: وذلك ،2019/2020 األكاديميمن العام  األوللفصل ابتداًء من ا

  
  :التاليةوذلك في الدوائر ، اآلدابكلية في  غير متفرغينأو  متفرغين أكاديميةأعضاء هيئة : أوالً 

، وذلك وفق دائرة الفلسفة والدراسات الثقافيةفي  )غير متفرغينأو  متفرغين(أعضاء هيئة أكاديمية  .1
  الشروط والمؤهالت التالية: 

  التخصصات التالية: فكر أوروبي، فكر عربي، في أو الماجستير يكون حاصالً على شهادة الدكتوراه أن
	منطق. 

  ، وذلك وفق الشروط والمؤهالت التالية: دائرة التربية الرياضية) في غير متفرغين(أعضاء هيئة أكاديمية  .2
  التربية الرياضية. الماجستير في تخصصيكون حاصالً على شهادة أن	
  ، وذلك وفق الشروط والمؤهالت التالية: اللغة الفرنسيةدائرة أعضاء هيئة أكاديمية (غير متفرغين) في  .3
  يكون حاصالً على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في تخصصأن: Methodology	 of	 Teaching	

French	as	a	Foreign	Language.	
  ، وذلك وفق الشروط والمؤهالت التالية: والترجمةدائرة اللغات غير متفرغين) في أعضاء هيئة أكاديمية ( .4
  كلغة أجنبية. األلمانيةفي تخصص تعليم اللغة  يكون حاصالً على شهادة الماجستيرأن	

	
 ً  الدوائروذلك في ، الهندسة والتكنولوجياكلية في  وبديل غير متفرغينمتفرغين أو  أكاديمية: أعضاء هيئة ثانيا

	:التالية
  
  

، وذلك وفق دائرة الهندسة المدنية والبيئية) في غير متفرغين أو أكاديمية (متفرغينأعضاء هيئة  .1
	الشروط والمؤهالت التالية: 

 الهندسة الجيوتقنية،  التالية:الهندسة المدنية ات ون حاصالً على شهادة الدكتوراه في تخصصأن يك
	انشاءات، إدارة المشاريع.

، وذلك وفق دائرة الهندسة المعمارية) في بديل متفرغين أوأو غير 	متفرغينأعضاء هيئة أكاديمية ( .2
	الشروط والمؤهالت التالية: 

 في تخصص أو الماجستير ون حاصالً على شهادة الدكتوراه أن يكArchitecture Design.	
، وذلك وفق الشروط دائرة علم الحاسوب) في متفرغينغير  أوأعضاء هيئة أكاديمية (متفرغين  .3

	والمؤهالت التالية: 
 في تخصص علم الحاسوب أن يكون حاصالً على شهادة الدكتوراه أو الماجستير.	

	:التالية الدوائروذلك في ، األعمال واإلقتصادكلية في غير متفرغين متفرغين أو  أكاديمية: أعضاء هيئة ثالثا
  
  

، وذلك وفق دائرة العلوم المالية والمصرفيةغير متفرغين) في أعضاء هيئة أكاديمية (متفرغين أو  .1
	الشروط والمؤهالت التالية: 

  اإلكتواريةأن يكون حاصالً على شهادة الماجستير في تخصص العلوم.	
 خصص التمويل اإلسالميون حاصالً على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في تأن يك.	
، وذلك وفق الشروط والمؤهالت دائرة المحاسبة) في غير متفرغين أو أعضاء هيئة أكاديمية (متفرغين .2

	التالية: 
 تدقيق. /ون حاصالً على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في تخصص محاسبة ماليةأن يك	
، وذلك وفق الشروط دائرة إدارة األعمال) في غير متفرغين أو أعضاء هيئة أكاديمية (متفرغين .3

	والمؤهالت التالية: 
 مباشرة بإدارة األعمال والتسويق. الماجستير في أي تخصص ذو عالقةن حاصالً على شهادة وأن يك  



 ً 	:التالية الدوائروذلك في ، العلومكلية في  غير متفرغينمتفرغين أو  أكاديمية: أعضاء هيئة رابعا
  
  

، وذلك وفق الشروط والمؤهالت دائرة الرياضياتفي (متفرغين أو غير متفرغين) أعضاء هيئة أكاديمية  .1
	التالية: 

  من تخصصات الرياضيات.تخصص أي في  الماجستيرأن يكون حاصالً على شهادة	
، وذلك وفق الشروط والمؤهالت دائرة الفيزياءفي (متفرغين أو غير متفرغين)  أعضاء هيئة أكاديمية .2

	التالية: 
 من تخصصات الفيزياء تخصصأي ون حاصالً على شهادة الماجستير في أن يك.	
، وذلك وفق األحياء والكيمياء الحيويةدائرة في (متفرغين أو غير متفرغين)  أعضاء هيئة أكاديمية .3

	الشروط والمؤهالت التالية: 
 من تخصصات األحياء والكيمياء الحيوية.تخصص أي الماجستير في  ون حاصالً على شهادةأن يك	

 ً وذلك في ، الصيدلة والتمريض والمهن الصحيةكلية في  غير متفرغينأو  متفرغين أكاديميةأعضاء هيئة : خامسا
  :التاليةالدوائر 

، وذلك وفق الشروط والمؤهالت دائرة التمريض) في غير متفرغين أو أعضاء هيئة أكاديمية (متفرغين .1
  التالية: 

  يكون حاصالً على شهادة الدكتوراه في تخصص الصحة النفسية والعقلية. أن	
  ، وذلك وفق الشروط والمؤهالت التالية: دائرة التغذية والحميةمتفرغين) في غير هيئة أكاديمية (أعضاء  .2
  تخصص التغذية السريرية. في الدكتوراهيكون حاصالً على شهادة أن 	
، وذلك وفق الشروط برنامج ماجستير العلوم الطبية والمخبريةفي  (غير متفرغين) أعضاء هيئة أكاديمية .3

	والمؤهالت التالية: 
 الدكتوراه في تخصص علم الوراثة الطبية أو علم الدم. ون حاصالً على شهادةأن يك	

 ً وفق وذلك ، التربيةكلية  /دائرة المناهج والتعليم فيغير متفرغين أو  متفرغين أكاديميةأعضاء هيئة : سادسا
  الشروط والمؤهالت التالية:

  
  لغة لتالية: التربية الخاصة، تعليم التخصصات ا في أو الماجستير على شهادة الدكتوراهيكون حاصالً أن

	.إنجليزية
  
	
  

تم ديم للو ي ةالتق ائف المعلن الي ظ رابط الت الل ال ن خ ا م ب إلكتروني ة الطل ق تعبئ ن طري  ع
https://ritaj.birzeit.edu/ecareers/،  ة دراسة ه ستبدأ عملي ى ان ه ال هذا ويرجى التنوي

 .26/03/2019الطلبات بتاريخ 


