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 ــــــةــــــــــــة الهاشميـــــــــــالجــــــامعـ
 دائــــــــرة المــــــــوارد البشريــــــــــة

 إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية للتعيين واإليفاد
 12/7/2020تاريخ بداية اإلعالن 
 21/7/2020تاريخ نهاية اإلعالن 

 -يلي :تعلن الجامعة الهاشمية عن حاجتها إلى ما 

 كليـــــة الطب البشري 
 

 -:التالية في التخصصات الطبية األساسيةعضو هيئة تدريس تعيين  -أواًل:
 التخصص المطلوب القســـــــــــــــــم الرقم
1.  

 العلوم الطبية األساسية

 علم وظائف األعضاء 
 الكيمياء الحيوية  .2
 علم التشريح  .3
 طب المجتمع أو صحة عامة   .4
 المناعةعلم   .5
 / علم الصيدلة السريريةعلم األدوية  .6
 علم األحياء الدقيقة  .7
 علم األمراض***  .8
 علم التشريح واالنسجة  .9

 التعليم الطبي  .10
 
 -شروط المطلوبة: ال
أن يكون حاصاًل على درجة الدكتوراه في أحد تخصصات العلوم الطبية األساسية المذكورة أعاله بالدراسة المنتظمة  .1

 باللغة االنجليزية.فيها وأن يكون نظام الدراسة الجامعة الهاشمية  تعتمدهامن جامعة مرموقة 
معة تعتمدها الجامعة الهاشمية من جا العامةأن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة  .2

 وبالدراسة المنتظمة وبتقدير ال يقل عن جيد.
 ( الفرع العلمي.%85أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن ) .3
 أن ال يكون ملتزمًا بالعمل ألي جهة وال يقبل التأجيل. .4
 .التدريس الجامعيفي يفضل من لديه خبرة  .5
لتخصص علم األمراض أن يكون حاصل على شهادة عضوية الكلية الملكية البريطانية ألطباء علم ***  .6

أو حاصاًل على درجة الدكتوراه في علم األنسجة  علم األمراضاألمراض)الباثولوجي( أو البورد األمريكي في 
أو حاصاًل على شهادة االختصاص العالي من إحدى واألمراض من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية 

الجامعات األردنية في علم األمراض شريطة أن يكون قد تدرب تدريبًا مبرمجًا ووثيقًا لمدة سنتين على األقل 
في حقل االختصاص بعد الحصول على الشهادة في مستشفى أو مركز عالمي متخصص خارج المملكة 
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تقدمين لتخصص علم األمراض، و أن يكون حاصاًل على رخصة دائمة وتعترف به الجامعة الهاشمية للم
 لمزاولة مهنة وشهادة المجلس الطبي األردني في األمراض.

 
 -التالية: الطبية السريرية عيين أعضاء هيئة تدريس في كلية الطب البشري في التخصصاتت -ثانيًا:

 
 وبـــــــــــــــالمطلص ـــــــــــــــالتخص القســـــــــــــــــم الرقم
 
 
 
1. 

 
 
 

 األمراض الباطنية وطب األسرة

 أمراض/ باطنية عام
 باطني/ أمراض دم

 باطني/ أمراض معدية
 باطني/ أمراض القلب

 باطني / أمراض عصبية
 باطني/ أمراض جلدية
 باطني/ أمراض الكلى
 باطني/ أمراض صدرية

 
 
2. 

 الجراحة العامة والخاصة
 واألعصابجراحة الدماغ 

 طب الطوارئ 
 مسالك بولية

 جراحة المفاصل الصناعية أو جراحة العمود الفقري  جراحة العظام والمفاصل . 3
 

 -الشروط المطلوبة:
حاصاًل على شهادة االختصاص في المجاالت المذكورة أعاله )البورد األمريكي، البورد المتقدم أن يكون  .1

الزمالة البريطانية أو ما يعادلها( أو شهادة االختصاص العالي من البورد االسترالي، أو شهادة  الكندي،
الجامعات األردنية شريطة أن يكون قد تدرب مدة سنتين على األقل تدريبًا وثيقًا في حقل االختصاص بعد 

 الحصول على الشهادة في مستشفى أو مركز عالمي متخصص خارج المملكة.
في الطب والجراحة أو ما يعادلها من جامعة تعتمدها الجامعة أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس  .2

 الهاشمية وبالدراسة المنتظمة وبتقدير ال يقل عن جيد.
 ( الفرع العلمي.%85أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن ) .3
 أن يكون حاصاًل على رخصة دائمة لمزاولة المهنة. .4
 لذي تقدم له.أن يكون حاصاًل على البورد األردني في التخصص ا .5
 أن ال يكون المتقدم ملتزمًا بالعمل ألي جهة وال يقبل التأجيل. .6
 أن تكون هناك توصية من أخر مكان عمل له إن أمكن أو أن يذكر ذلك في السيرة الذاتية. .7
 يفضل من لديه خبرة في المجاالت التعليمية واألكاديمية. .8
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  -التعيين لغايات اإليفاد في التخصصات السريرية التالية: -:ثالثاً 
 وبـــــــــــــــص المطلـــــــــــــــالتخص القســـــــــــــــــم الرقم
 
 
 
1. 

 
 
 

 األمراض الباطنية وطب األسرة

 باطني/ أمراض معدية
 باطني/ أمراض القلب
 باطني/ أمراض عصبية
 باطني/ أمراض جلدية

 أمراض الكلىباطني/ 
 الدمباطني/ أمراض 
 صدريةباطني/ أمراض 

 
 
 أمراض النسائية والتوليد .2

 طب األم والجنين
 طب األحمال عالية الخطورة 

 مسالك بولية نسائية
 أمراض العقم وأطفال األنابيب

 جراحة الكبد والبنكرياس الجراحة العامة  .3
 جراحة األطفال جراحة األطفال .4
 أطفال أو أورام أو قاع الجمجمة األعصابجراحة  .5

 أو أوعية دموية أو عمود فقري  
 

 -الشروط المطلوبة:
 .العالي من كليات الطب األردنية بتقدير ال يقل عن جيد شهادة االختصاص المتقدم قد أنهىأن يكون  .1
الهاشمية وبالدراسة أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة تعتمدها الجامعة  .2

 المنتظمة وبتقدير ال يقل عن جيد.
 ( الفرع العلمي.%85أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن ) .3
 أن يكون حاصاًل على رخصة مزاولة المهنة. .4
 أن ال يكون المتقدم ملتزمًا بالعمل ألي جهة وال يقبل التأجيل. .5
 تقدم له. أن يكون حاصاًل على البورد األردني في التخصص الذي .6
أن يعين الموفد في القسم التابع له لمدة عام جامعي برتبة محاضر متفرغ براتب مدرس مساعد يقوم أثنائها  .7

بإجراء المراسالت المطلوبة منه للحصول على قبول معتمد من إحدى الجامعات في إحدى الدول الناطقة 
 باالنجليزي المعترف بها في الجامعة الهاشمية.
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 اإلداريةكليـــــة االقتصاد والعلوم 

 
 -وفقًا للشروط التالية: تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه -ثالثًا:

 
  التالية اإلداريةأن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الدكتوراه في إحدى تخصصات كلية االقتصاد والعلوم  .1

          العلوم المالية والمصرفية، تجارة إلكترونية،  التسويق، إدارة الفنادق، األعمال، نظم المعلومات اإلدارية، إدارة)
 الجامعة الهاشمية. تعترف بهاإدارة المخاطر والتأمين( وبالدراسة المنتظمة ومن جامعات عالمية مرموقة 

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية المذكورة  أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير في إحدى تخصصات .2
 الجامعة الهاشمية. تعترف بهاوبالدراسة المنتظمة من جامعة أو ما يعادلها وبتقدير ال يقل عن جيد جدا أعاله 

في العلوم المالية  الدكتوراه والماجستيرحاصاًل على درجة  (إدارة المخاطر والتأمينلتخصص )أن يكون المتقدم  .3
 والمصرفية أو إدارة المخاطر والتأمين.

وبتقدير                 أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية .4
 الجامعة الهاشمية.تعتمدها بالدراسة المنتظمة من جامعة و  ال يقل عن جيد

 .(%70) الثانوية العامة عنأن ال يقل معدله في  .5
يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة أو مقبولة للنشر في مجال تخصصه في مجالت علمية محكمة تعتمدها  .6

 الجامعة الهاشمية.
 
 

 الصيدالنيةكليـــــة العلوم 
 

 -تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه وفقًا للشروط التالية: -ثالثًا:
اقتصاد وإدارة وتسويق ) اتأستاذ مساعد من حملة درجة الدكتوراه في تخصص برتبةتعيين أعضاء هيئة تدريس 

دوائية، صيدلة كيمياء  ،معقمتصنيع صيدالنيات/ علم األحياء الدقيقة الصيدالنية،  صيدالني، كيمياء النواتج الطبيعية،
 -وفقًا للشروط اآلتية: صناعية(،

بالدراسة المنتظمة من  جداً  ات المطلوبة أعاله بتقدير ال يقل عن جيدتخصصالفي  هالدكتوراأن يحمل درجة  .1
 إحدى الجامعات التي تعتمدها الجامعة الهاشمية.

من إحدى الجامعات  بتقدير ال يقل عن جيد جداً التخصصات المطلوبة أعاله يحمل درجة الماجستير في  أن .2
 .التي تعتمدها الجامعة الهاشمية

بالدراسة المنتظمة من إحدى  بتقدير ال يقل عن جيدتخصص الصيدلة يحمل درجة البكالوريوس في أن  .3
 .الجامعات التي تعتمدها الجامعة الهاشمية

 .( الفرع العلمي%80)أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن  .4
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 ومــــــــــــــــــــــــة العلـــــــــــــكليـ
 

 ،              التجريبية ئية)الكيمياء الفيزيا يتخصصأحد في  من حملة درجة الدكتوراههيئة تدريس  عضوتعيين  -أ -:رابعاً 
 -وفقًا للشروط التالية:(، الكيمياء العضوية

تعتمدها الجامعة من جامعة أعاله  ينالمذكور  ينالتخصصأي من  في أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه .1
 .ال يقل عن جيد جداً بتقدير  الهاشمية

 بتقدير ال يقل عن جيد جدًا. الكيمياء في تخصص أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير  .2
 جيد. بتقدير ال يقل عن الكيمياءتخصص أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في  .3
 .(%70)أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن  .4
 
إقليدية أو تبولوجيا، هندسة ، جبر)الرياضيات  اتمن حملة درجة الدكتوراه في تخصصهيئة تدريس  عضوتعيين  -ب

 -وفقًا للشروط التالية:(، ال إقليدية
تعتمدها الجامعة من جامعة أعاله  ةالمذكور  إحدى التخصصات أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في .1

 جدًا.الهاشمية بتقدير ال يقل عن جيد 
 بتقدير ال يقل عن جيد جدًا.  الرياضياتفي تخصص أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير  .2
 جيد. بتقدير ال يقل عن الرياضياتتخصص أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في  .3
 .(%70)أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن  .4
 
والتكنولوجيا الحيوية تخصص )علم  حياتيةاللوم الع قسم درجة الدكتوراه فيمن حملة هيئة تدريس  عضوتعيين  -ج

 -وفقًا للشروط التالية:(، رياتاالفق
تعتمدها الجامعة من جامعة التخصص المذكور أعاله  أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في .1

 .ال يقل عن جيد جداً بتقدير  الهاشمية
 بتقدير ال يقل عن جيد جدًا.  العلوم الحياتيةفي تخصص أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير  .2
 جيد. بتقدير ال يقل عن العلوم الحياتيةتخصص أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في  .3
 .(%70)أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن  .4
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 الهندســــــــــــــــــــــــــةكليـــــة 
 

هندسة )في تخصص  هندسة الهندسة المعماريةفي قسم  من حملة درجة الدكتوراههيئة تدريس  عضوتعيين  -خامسًا:
 -وفقًا للشروط التالية:، (العمارة

تعتمدها من جامعة  المطلوب بتقدير ال يقل عن جيدتخصص ال أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في .1
 الجامعة الهاشمية.

من جامعة تعتمدها  بتقدير ال يقل عن جيد المطلوبفي التخصص أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير  .2
 .الجامعة الهاشمية

جيد تعتمدها من  بتقدير ال يقل عن المطلوبالتخصص أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في  .3
 الجامعة الهاشمية.

 (.%80أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن ) .4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كليـــــة العلوم التربوية
 

في قسم أصول التربية واإلدارة في تخصص                  مساعدبوظيفة محاضر متفرغ براتب أستاذ هيئة تدريس  عضوتعيين  -أواًل:
 -وفقًا للشروط التالية:)اإلدارة التربوية(، 

تعتمدها الجامعة الهاشمية من جامعة  اإلدارة التربويةتخصص  أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في .1
 وبالدراسة المنتظمة وبتقدير ال يقل عن جيد جدًا.

 جيد جدًا.في تخصص اإلدارة التربوية بتقدير ال يقل عن  أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير  .2
 جيد. أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن .3
 في الجامعات األردنية الحكومية. للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى  .4
 

 إحدى فيالمناهج والتدريس بوظيفة محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد في قسم هيئة تدريس  عضوتعيين  -ثانيًا:
التخصصات )التربية الفنية )الرسم والتصوير( أو الفنون الجميلة تخصص فنون تشكيلية أو فنون بصرية )رسم وتصوير( 

 -وفقًا للشروط التالية:، (أو الجرافيك )فنون الكتاب والمطبوعات(

تعتمدها ة من جامعالتخصصات المذكورة أعاله  أي من أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في .1
 الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة بتقدير ال يقل عن جيد جدًا.

في الفنون الجميلة أو التربية الفنية في تخصص الرسم أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير  .2
 التصوير أو الجرافيك )فن الكتاب( بتقدير ال يقل عن جيد جدًا.و 

التربية الفنية )الرسم والتصويري( أو الفنون الجميلة في  البكالوريوس في أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة .3
 جيد بالدراسة المنتظمة. بتقدير ال يقل عنتصوير( رسم و تخصص الفنون التشكيلية أو الفنون البصرية )

 في الجامعات األردنية الحكومية. للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى  .4
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بوظيفة محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد في قسم المناهج والتدريس في تخصص                 هيئة تدريس  عضوتعيين  -ثالثًا:
 -وفقًا للشروط التالية:)أساليب تدريس العلوم(، 

في تخصص مناهج وأساليب تدريس العلوم بتقدير ال يقل عن                                            أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه  .1
 تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.من جامعة جيد جدًا 

                                       في تخصص مناهج وأساليب تدريس العلوم بتقدير ال يقل عن     أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير  .2
 جيد جدًا.

أحد تخصصات )كيمياء، جيولوجيا )علوم األرض(، معلم  أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في .3
 جيد )يفضل حملة تخصص الكيمياء(. بتقدير ال يقل عنمجال علوم( 

 في الجامعات األردنية الحكومية. بولللقأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى  .4
 

 -اإليفاد: -ثانيًا:
 

 

 -الطب البشري، وعلى النحو التالي:إيفاد أردنيين لصالح كلية 

اإليفاد لغايات الحصول على تدريب سـريري ولمـدة سـنتين تـدريبيتين علـى األقـل ضـمن برنـامج تـدريبي وثيـق ومبـرمج  -أ
أمريكــا الشــمالية، اســتراليا، نيو،يلنــدا، دول أوروبــا دول ) -االختصــاص العــالي مــن إحــدى الــدول التاليــة:بعــد شــهادة 

  -الغربية( في االختصاصات السريرية التالية:

 وبـــــــــــــــص المطلـــــــــــــــالتخص القســـــــــــــــــم الرقم
 أمراض القلب عند األطفال طب األطفال  .1

 الكلى عند األطفالأمراض 
 العناية الحثيثة عند األطفال

 أمراض الوراثة واالستقالب عند األطفال
 أمراض الجها، الهضمي عند األطفال

 أمراض الحساسية والمناعة عند األطفال
 أمراض االنتانات عند األطفال

 أمراض الغدد الصماء عند األطفال
 ة أطفالجراحة كلى ومسالك بولي الجراحة العامة والخاصة  .2

 جراحة األذن
 جراحة العيون 

 جراحة المفاصل الصناعية جراحة العمود الفقري 
 التخدير
 الطوارئ 

 الطب البشري كلية 



8 
 

 

  -ووفقًا للشروط التالية:

المذكورة مـن كليـات الطـب األردنيـة  تأن يكون المتقدم قد أنهى شهادة االختصاص العالي في االختصاصا .1
 بتقدير ال يقل عن جيد.

على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بتقـدير ال يقـل عـن جيـد ومـن جامعـة أن يكون المتقدم حاصاًل  .2
 تعتمدها الجامعة الهاشمية.

أن ال يقل معدلـه فـي الثانويـة العامـة عـن الحـد األدنـى لدارسـة التخصـص فـي الجامعـات الرسـمية األردنيـة  .3
 ( الفرع العلمي.85%)

 أن يكون حاصاًل على البورد األردني. .4
 حاصاًل على رخصة مزاولة مهنة.أن يكون  .5
تعطى األفضلية للحاصلين على قبول مـن إحـدى المستشـتيات أو المراكـز المرموقـة والتـي تعتمـده الجامعـة  .6

 الهاشمية.
 تعطى مدة أقصاها ستة أشهر للمرشحين للحصول على قبول من الجامعات التي تدرس باللغة اإلنجليزية. .7

 

أمريكــا دول إحــدى الــدول التاليــة ) مــناإليفــاد لصــالح قســم العلــوم الطبيــة األساســية للحصــول علــى درجــة الــدكتوراه  -ب
  -الشمالية، استراليا، نيو،يلندا، دول أوروبا الغربية( للتخصصات التالية:

 التخصص القســــــــــــــــــــــــــــــــــــم  الرقم

1.  

 العلوم الطبية األساسية

 الكيمياء الحيوية

 طب المجتمع أو الصحة العامة

 علم األحياء الدقيقة  .2

 علم المناعة  .3

 
أن يكــون المتقــدم حاصــاًل علــى درجــة البكــالوريوس فــي الطــب والجراحــة بتقــدير ال يقــل عــن جيــد ومــن جامعــة  .1

 تعتمدها الجامعة الهاشمية.
( %85معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدراسة التخصص في الجامعات الرسمية األردنيـة ) ال يقلأن  .2

 الفرع العلمي.
 أن يكون حاصاًل على رخصة مزاولة مهنة. .3
تعطى األفضـلية للحاصـلين علـى قبـول لدرجـة الـدكتوراه فـي إحـدى الجامعـات المرموقـة والتـي تعتمـدها الجامعـة  .4

 الهاشمية.
 للمرشحين للحصول على قبوالت من الجامعات التي تدرس باللغة اإلنجليزية. أشهرستة تعطى مدة  .5
 وبالدرجة التي يحددها القسم.( TOEFL OR IELTS)يشترط اجتيا، امتحان اللغة اإلنجليزية  .6
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 -وط العامة:الشر 

اختبارات معتمدة لدى الجامعة يخضع المتقدم ألسس االختيار والمفاضلة والتي منها إجراء المقابلة الشخصية أو أية  .1
 لهذه الغاية.

 تحتفظ الجامعة بحقها في عدم التعيين أو عدم الرد على أي طلب أو عدم ملء الشاغر دون إبداء األسباب. .2
 يشترط في المتقدم أن يكون غير ملتزم بالخدمة لدى المؤسسات أو الجامعات أو الدوائر الحكومية أو الخاصة. .3
 على وثيقة معادلة الشهادات العلمية غير األردنية من و،ارة التعليم العالي. أن يكون المتقدم حاصالً  .4
 أن ال يكون محكوم ألي سبب كان أو مطلوب ألية جهة أمنية. .5
 أن يكون لديه إلمام في استخدام الحاسوب في المجاالت التعليمية. .6
 .ومحادثة أن يتقن اللغة االنجليزية "قراءة وكتابة .7
 ( عامًا لإليفاد.35الجنسية وال يتجاو، عمره )أن يكون أردني  .8
 ( إن وجدت )لإليفاد(.GREقبول الدكتوراه وامتحان فحص اللغة اإلنجليزية والــــــ) .9

 أن تكون جميع شهاداته العلمية بالدراسة المنتظمة. .10
 

 -:تحميلها في الطلب اإللكتروني المراد تعبئته )سيتم استبعاد الطلب في حال النقص بأي وثيقة( الوثائق المطلوب
 صورة عن الشهادات العلمية وكشوف العالمات بما فيها كشف عالمات الثانوية العامة. .1
 صادرة عن و،ارة التعليم العالي إن وجدت. غير أردنيةالعن وثيقة معادلة الشهادات  صورة .2
 كل من جوا، السفر ودفتر العائلة وهوية األحوال المدنية.صورة عن  .3
 السيرة الذاتية. .4
 ( إن وجد.GREصورة عن القبول الرسمي وامتحان ) .5
 صورة عن رخصة مزاولة المهنة. .6
 صورة عن البورد األردني. .7

 
على الراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم الشروط أعاله تعبئة الطلب إلكترونيًا على خانة طلبات التعيين اعتبارًا من 

سبوع، مرفقًا بالطلب اإللكتروني صورًا عن الشهادات العلمية والوثائق المطلوبة، علمًا بأن أتاريخ صدور اإلعالن ولمدة 
خالفًا لشروط اإلعالن أو غير مستوف لجميع الوثائق المطلوبة، ويعتبر الطلب الجامعة لن تنظر في الطلب إذا كان م

وعلى أصحابها التقدم بطلبات جديدة وفي  ةً الغيملغى حكمًا وتعتبر جميع الطلبات المقدمة قبل تاريخ نشر هذا اإلعالن 
 -حال وجود أي مشاكل أو استفسارات يرجى االتصال على األرقام الفرعية التالية:

 (.4750يس ديوان دائرة الموارد البشرية / فرعي )رئ -1

 (.5045شعبة أعضاء هيئة التدريس/ فرعي ) -2

 (.4255شعبة اإليفاد/ فرعي ) -3

 

 
 

 (.3903333/05علمًا بأن هاتف الجامعة الهاشمية هو )
 

 الجامعة الهاشمية


