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The Hashemite University announces its need for the following job 

vacancies 
Job Title 

 

The Hashemite University 

 

Source 

     5    /  2   /2014 
 

Start Date 

    15   /  2   / 2014 
 

End Date 
  

Extension  Date 
 
 

 إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية

 
  -:إلى ما يليمعة الهاشمية تعلن الجا

 
 

 
- :الهيئة األكاديمية  -:أولا 

 

 -:تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة المؤهالت العلمية المبينة أدناه وحسب الكليات والتخصصات التالية -
 
 
 
 

 
 
 
 

فيي  للعمي ، (عالقات دولية ، نظم سياسيية)صصات في تخ حملة درجة الدكتوراهتعيين أعضاء هيئة تدريس من 
- :وفقاا للشروط التالية والجتماعية، اإلنسانيةقسم العلوم 

 

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1
بتقدير ال يقل عن جيد وعلى درجة الماجستير بتقدير ال يقل عنن جيند  أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس .2

 . بها الجامعة الهاشميةبالدراسة المنتظمة من جامعة تعترف أحد التخصصات المطلوبة و  في جدًا 

منن جامعنة تعتنرف بهنا أحد التخصصنات المطلوبنة درجة الدكتوراه بالدراسة المنتظمة في  ىأن يكون حاصاًل عل .3
 .الجامعة الهاشمية

 .أن يكون حاصاًل على معادلة لشهاداته العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي  .4

 .ة ومحادثة وكتابةأن يتقن المتقدم اللغة االنجليزية قراء .5

 .أن يجيد استخدام الحاسوب في المجاالت التعليمية .6

 .يفضل من لديه خبرة تدريسية في جامعات مماثلة بعد حصوله على درجة الدكتوراه .7

 
 

 اآلدابكلية 
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إدارة للعميي  فييي قسييم " العلييوم البيئييية"هيئيية تييدريس ميين حمليية درجيية الييدكتوراه فييي تخصيي  أعضيياء تعيييين 

  -:وفقاا للشروط التالية ةاألراضي والبيئ
 

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1

على أن تكون رسالة الماجستير  "العلوم البيئية"تخصص أن يكون المتقدم حاصاًل على شهادة الدكتوراه في  .2
دارة األراضي ومن إحدى الجامعات األمريكية أو األوروبية أو الكندي ة والدكتوراه ذات عالقة بالنبات والتربة وا 

 .التي تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة
لبكالوريوس بتقدير ال أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير بتقدير ال يقل عن جيد جدًا ودرجة ا .3

 .جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة منفي نفس التخصص المطلوب يقل عن جيد 

 .ى معادلة لشهاداته العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي أن يكون حاصاًل عل .4

 .أن يتقن المتقدم اللغة االنجليزية قراءة ومحادثة وكتابة .5

 .أن يجيد استخدام الحاسوب في المجاالت التعليمية .6

 .يفضل من لديه خبرة تدريسية في جامعات مماثلة .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموارد الطبيعية والبيئة كلية
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- :التعييــــن -أ
 

  -:التخصصات التالية في أحدئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه للعم  في كلية الهندسة ين أعضاء هيتعي .1

 التخصــص المطــلوب القســـم

 Mobile and cloud ،هندسة الحاسوب هندسة الحاسوب

Computing, Embedded Systems 
 هندسة القوى و هندسة االلكترونيات الهندسة الكهربائية

 

  -:فقاا للشروط التاليةو

 أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1
أن يكنننون المتقننندم حاصننناًل علنننى درجنننة الننندكتوراه فننني التخصنننص المطلنننوب منننن جامعنننة تعتنننرف بهنننا الجامعنننة    .2

 .الهاشمية وبالدراسة المنتظمة
دير ال يقنل عنن أن يكون حاصاًل على درجة الماجستير بتقدير ال يقل عن جيد جدًا وعلى درجة البكالوريوس بتقن .3

وعلننى تقنندير ال يقننل عننن جينند لنندرجتي الماجسننتير والبكننالوريوس  (هندسننة الحاسننوب)جينند للمتقنندمين لتخصننص 
وفني نفنس التخصنص المطلنوب منن جامعنة تعتنرف ( هندسة القوى وهندسة االلكترونيات)للمتقدمين لتخصصات 

 .بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 .ثيقة معادلة للشهادات العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العاليأن يكون حاصاًل على و  .4

  .أن يجيد المتقدم اللغة االنجليزية قراءة ومحادثة وكتابة .5

 .يفضل من لديه خبرة تدريسية في جامعات مماثلة .6
 

( اتهندسية القيوو وهندسية اللكترونيي"تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الماجستير في تخصي  .  2
  -:للعم  في قسم الهندسة الكهربائية ، وفقاا للشروط التالية

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1
فنننني نفننننس و بتقنننندير ال يقننننل عننننن جينننند ودرجننننة البكننننالوريوس أن يكننننون المتقنننندم حاصنننناًل علننننى درجننننة الماجسننننتير  .2

 .التخصص المطلوب من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 .يكون حاصاًل على وثيقة معادلة للشهادات العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العاليأن  .3

 .أن يتقن المتقدم اللغة االنجليزية قراءة ومحادثة وكتابة .4

 .يفضل من لديه خبرة تدريسية في جامعات مماثلة .5

 .أن يجيد استخدام الحاسوب في المجاالت التعليمية .6

 كلية الهندسة
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  -:اإليفــاد -ب
 

 صياتتخص أو اليدكتوراه  فيي /للحصيو  عليى درجية الماجسيتير و  الهندسة المدنيية صالح قسملردنيين إيفاد أ
- :وفقاا للشروط التالية( إنشاءات، إدارة مشاريع، طرق ومواصالت)

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1

نتظمنة منن إحندى الجامعنات أن يكون المتقدم حاصاًل على درجنة البكنالوريوس بتقندير ال يقنل عنن جيند بالدراسنة الم .2
 .التي تعترف بها الجامعة الهاشمية، لإليفاد لدرجتي الماجستير والدكتوراه

أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير بتقدير ال يقل عن جيند وفني أحند التخصصنات المطلوبنة وبالدراسنة  .3
 .د للحصول على درجة الدكتوراهالمنتظمة من إحدى الجامعات التي تعترف بها الجامعة الهاشمية لإليفا

 .الفرع العلمي%( 08)أن ال يقل معدل الثانوية العامة عن  .4

 .أن يكون حاصاًل على معادلة لشهاداته العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي .5

 .عاماً ( 35) أن ال يزيد عمر المتقدم عن  .6

 .أن يتقن المتقدم اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة .7

 
   -:الوظائف اإلدارية -ج
هندسيية الحاسييوب ، "بكلييية الهندسيية ميين حمليية درجيية البكييالوريوس فييي تخصصييات " مشييرفي مختبيير"تعيييين   -

- :وفقاا للشروط التالية" هندسة ميكاترونكس

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1

على درجة البكالوريوس بتقندير ال يقنل عنن جيند فني التخصنص المطلنوب ومنن جامعنة تعتنرف أن يكون حاصاًل  .2
 .بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 %(.08)أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن  .3

 .أن يكون حاصاًل على وثيقة معادلة للشهادات العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي .4

 .المتقدم اللغة االنجليزية قراءة ومحادثة وكتابة أن يتقن .5

 .أن يجيد استخدام الحاسوب .6

 .يفضل في المتقدم أن يكون لديه خبرة عملية في المجال .7
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القتصاد، المحاسبة، إدارة أعما ، )تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في تخصصات   -:أولا 
  -:وفقاا للشروط التالية ،(لعلوم المالية والمصرفيةا

 

أن يكون المتقدم حاصاًل على شهادة الدكتوراه في أحد التخصصات المطلوبة من جامعة تعتنرف بهنا الجامعنة  .1
 .الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

أن يكون المتقدم حاصاًل على درجتي البكالوريوس والماجسنتير فني أحند التخصصنات المطلوبنة بتقندير ال يقنل  .2
 .امعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمةعن جيد من ج

 .أن يكون هناك انسجام بين شهادات المتقدم خالل المراحل الدراسية .3

 .أن يتقن المتقدم اللغة االنجليزية قراءة ومحادثة وكتابة .4

 .أن يكون حاصاًل على معادلة لشهاداته العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي  .5

 .من لديه خبرة تدريسية في جامعات مماثلةيفضل  .6

 
، وفقيياا للشييروط (المحاسييبة) الماجسييتير فييي  تخصصييات تعيييين أعضيياء هيئيية تييدريس ميين حمليية درجيية   -:ثانييياا 

  -:التالية

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1

بتقنننندير          أن يكنننون المتقنننندم حاصنننناًل علننننى درجتنننني البكننننالوريوس والماجسننننتير فنننني أحنننند التخصصننننات المطلوبننننة  .2
ال يقنننل عنننن جيننند للبكنننالوريوس وجيننند جننندًا للماجسنننتير منننن جامعنننة تعتنننرف بهنننا الجامعنننة الهاشنننمية وبالدراسنننة 

 .المنتظمة

 %(.08)أن ال يقل معدل المتقدم في الثانوية العامة عن  .3

 .أن يكون هناك انسجام بين شهادات المتقدم خالل المراحل الدراسية .4

 .نجليزية قراءة ومحادثة وكتابةأن يتقن المتقدم اللغة اال .5

 .أن يكون حاصاًل على معادلة لشهاداته العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي  .6

وذلنك  IELTSفي امتحنان ( 6.5)كحد أدنى في امتحان التوفل وعالمة ( 22)أن يكون حاصاًل على عالمة  .7
 .لخريجي الدول غير الناطقة باللغة اإلنجليزية

 .ديه خبرة تدريسية في جامعات مماثلةيفضل من ل .0

 

 

 القتصاد والعلوم اإلداريةكلية 
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- :الشروط العامة
 

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

 .تحتفظ الجامعة بحقها في عدم الرد على أي طلب أو عدم ملء الشاغر دون إبداء األسباب .2

 .رط في المتقدم أن يكون غير ملتزم بالخدمة لدى المؤسسات أو الجامعات أو الدوائر الحكومية أو الخاصةيشت .3
 .أن ال يكون محكوم ألي سبب كان أو مطلوب ألية جهة أمنية .4

 .أن يكون المتقدم حاصاًل على عضوية نقابة المهندسين األردنيين للمتقدمين لكلية الهندسة .5

 .لى قبول من جامعات عالمية مرموقة تعترف بها الجامعة الهاشمية لغايات اإليفادتعطى أولوية للحاصلين ع .6

أن يكون لدى المتقدم لإليفاد القدرة على تقديم الضمانات المالية المطلوبة لقاء إيفاده بتقديم رهن عقاري بقيمة  .7
فاد بالعمل لدى الجامعة خمسة وثالثون ألف دينار عن كل سنة إيفاد، وعلى أن يلتزم المتقدم لإلي( 35.888)

 .الهاشمية ضعفي مدة اإليفاد للحصول على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه

 

 

- (:غير مستردة)الوثائق المطلوبة 
 

 .صورة عن الشهادات العلمية وكشوف العالمات بما فيها كشف عالمات الثانوية العامة .1
 .ن وزارة التعليم العاليصورة عن وثيقة معادلة الشهادات الغير أردنية صادرة ع .2

 .صورة عن كل من جواز السفر ودفتر العائلة وهوية األحوال المدنية .3

 (.تعطى نقاط مفاضلة للخبرات في مجال العمل)صورة عن شهادات الخبرة  .4

 .صورة عن الدورات التدريبية والسيرة الذاتية محدثة .5

 .شهادة عدم محكومية .6

 .ثالث صور شخصية .7

 
 

دم ممن تنطبق عليهم الشروط أعاله مراجعة دائرة الموارد البشرية في موقع الجامعة على الراغبين في التق
، لملء النموذج المخصص لذلك، مصطحبين   2814-2-15ولغاية   2814-2-5 الزرقاء، اعتبارًا من/الهاشمية

مدة اإلعالن، علمًا بأن معهم  صورًا عن الشهادات والوثائق المطلوبة ولن يتم قبول أي طلب يردنا بعد تاريخ انتهاء 
الجامعة لن تنظر في الطلب إذا كان مخالفًا لشروط اإلعالن أو غير مستوف لجميع الوثائق المطلوبة، ويعتبر الطلب 
ملغى حكمًا وتعتبر جميع الطلبات المقدمة قبل تاريخ نشر هذا اإلعالن الغيه وعلى أصحابها التقدم بطلبات عمل 

 .جديدة
 الجامعة الهاشمية

 


