
 إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية
 
 
 

تعييي أعضاي هأئي يدأتي مي أمي أدمجيدأ مكيدأاهي يتامانأسي أاه    يدأتعلن الجامعة الهاشمية عن حاجتها إلى 
هجعمي أسي أم يي أ(أإ امةأمشي مي /أئ   يدأكياتن ييدأ/أطيم أامااايي  أ/أإ شي ها أ)اهم  ييدأسي أختصااي  أ

-أ:اطأاهت هيداه    دأاهم  يدأخيجيدأاه    دأاسنً أهجشمأ
أ

أن يكوو ن المتموواص حاعوو ش علووى شووهااه الوواكت صاا مووو الت عووى المالوو   موون إحووات الجامعووا  المصم  ووة التووو  .1
 .تعتصف بها الجامعة الهاشمية  بالاصاسة المنتظمة

أن يكوووو ن حاعوووو ش علووووى اصجووووة الماجسووووتيص مووووو الت عووووى المالوووو   بتمووووايص   يموووو  عوووون جيووووا جووووااش  اصجووووة  .2
 .  يم  عن جيا من جامعة تعتصف بها الجامعة الهاشمية،  بالاصاسة المنتظمةالبكال صي س بتمايص 

 .الفصع العلمو%( 08)أن   يم  معا  الثان ية العامة عن  .3

 .أن يك ن حاع ش على معاالة لشهاااته العلمية غيص األصانية من  زاصه التعليص العالو .4

اثة،  تعاوى األ ل يوة للحاعولين علوى امتحوان الت مو  بع موة أن يتمن المتماص اللغة اإلنجليزية  صاءه  كتابة  محا .5
أ  موووا ( 058)بع موووة   تمووو  عووون  GRE للحاعووولين علوووى الجوووزء التحليلوووو موووو امتحوووان ( 588)  تمووو  عووون 

 .يعاالها

 .يفض  من لايه  بصه تاصيسية مو جامعا  مماثلة .6

 .أن يجيا است ااص الحاس   مو المجا   التعليمية .0
 

- :الشروط العامة

ي ضع المتماص ألسس ا  تياص  المفاضلة  التو منها إجصاء الممابلة الش عية أ  أية ا تباصا  معتماه لات الجامعة  .1
 .لهذا الغاية

 .تحتفظ الجامعة بحمها مو عاص الصا على أي ال  أ  عاص م ء الشاغص ا ن إبااء األسبا  .2

 .يشتصا مو المتماص أن يك ن غيص ملتزص بال امة لات المؤسسا  أ  الجامعا  أ  الا ائص الحك مية أ  ال اعة .3

 .أن   يك ن محك ماش ألي سب  كان أ  مال باش ألية جهة أمنية .4
 

 

- (:غير مستردة)الوثائق المطلوبة 

 . ية العامةع صه عن الشهااا  العلمية  كش ف الع ما  بما ميها كشف ع ما  الثان .1
 .ع صه عن  ثيمة معاالة الشهااا  غيص األصانية عااصه عن  زاصه التعليص العالو .2

 .ع صه عن ك  من ج از السفص  امتص العائلة  ه ية األح ا  المانية .3

 .ع صه عن شهااا  ال بصه  الا صا  التاصيبية  السيصه الذاتية محاثة .4

 .شهااه عاص محك مية .5

 .ث ث ع ص ش عية .6
 

 

الزص اء، /اغبين مو التماص ممن تنابق عليهص الشص ا أع ا مصاجعة اائصه الم اصا البشصية مو م  ع الجامعة الهاشميةعلى الص 
، لم ء النم ذج الم عى لذلك، معاحبين معهص  ع صاش عن الشهااا   ال ثائق المال بة  لن يتص 1/12/2813اعتباصاش من 

اإلع ن، علماش بأن الجامعة لن تنظص مو الال  إذا كان م الفاش لشص ا اإلع ن أ   ب   أي ال  يصانا بعا تاصيخ انتهاء ماه 
غيص مست ف لجميع ال ثائق المال بة،  يعتبص الال  ملغى حكماش  تعتبص جميع الالبا  الممامة  ب  تاصيخ نشص هذا اإلع ن 

 . غيه  على أعحابها التماص بالبا  عم  جاياه
 الجامعــة الهاشميــة

 

 
 



 

 


