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The Hashemite University announces its need for the following job vacancies Job Title 

 

The Hashemite University 
 

Source 

14/5/2014 
 

Start Date 

26/5/2014 
 

End Date 
  

Extension  Date 
 

 

 إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية
 

 
 

 

 
- :ما يلي إلىتعلن الجامعة الهاشمية عن حاجتها 

 

  -:التعيين -:أولا 
 

 

كليية العلي ا الدييدة ية مين حملية درجية اليدكت راخ  مين متتليأل الرتية ايكاديميية فيي إحيد  فيي تعيين أعضاء هيئة تدريس 
  -:التتددات التالية

 

 

 

- :وفقاا للشروط التالية
 

التتديييل المبلييي ة مييين جامعييية تعتيييرأل  هيييا الجامعييية  فيييي اليييدكت راخيكييي ن المت يييدا حاديييجة عليييى درجييية  أن -1
 .الهاشمية   الدراسة الم تظمة

مين جامعية تعتيرأل  هيا أن يك ن المت دا حادجة عليى درجية ال كيال ري س فيي الدييدلة  ت يدير ة ي يد عين جييد  -2
 .الجامعة الهاشمية   الدراسة الم تظمة

 .ت جيهي أرد ي أ  ما ي ازيه/ الفرع العلمي%( 08)معدد الثا  ية العامة عن أن ة ي د  -3

 .أن يك ن حادجة على  ثي ة معادلة للشهادات العلمية غير ايرد ية من  زارة التعليا العالي -4

 .أن يجيد المت دا اللغة اة جليزية قراءة  محادثة  كتا ة -5

 .يةأن يجيد استتداا الحاس ة في المجاةت التعليم -6

 .يفضد في المت دا أن يك ن لديه ت رة تدريسية   حثية في جامعات مماثلة -7

يفضييد فييي المت ييدا أن يكيي ن حادييد علييى درجيية الماجسييتير فييي التتدييل المبليي ة  ت ييدير ة ي ييد عيين جيييد  -0
 .جامعة تعترأل  ها الجامعة الهاشمية   الدراسة الم تظمةجداة من 

- Physical Pharmacy - Physiology and Pharmacology 

- Biopharmaceutics - Medicinal and Natural Products 

- Pharmacognosy - Pharmaceutical Biotechnology 

- Pharmaceutical Chemistry - Pharmacokinetics 

 - Pharmacology and toxicology - Industrial Pharmacy 

- Clinical Pharmacy and Pharmacy Practice - Drug Regulatory Affairs 
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ـــاداإل -:ثانياا     -:ـي
 

دد مييين البل ييية ايرد ييييين الملتح يييين حاليييياة  دراسيييتها فيييي  ر يييامم اليييدكت راخ فيييي إحيييد  الجامعيييات العالميييية المرم قييية إيفييياد عييي
- :أحد التتددات التالية لد  الجامعة الهاشمية لدالح كلية العل ا الديدة ية فيالمعتمدة 

 
 

 
- :وفقاا للشروط التالية

 
 

 

 .أن يك ن المت دا أرد ي الج سية -1

 إحييد  الجامعييات فيييإحييد  التتددييات المبل  يية حالييياة علييى م اعييد دراسيية الييدكت راخ فييي  أن يكيي ن المت ييدا -2
 .التي تعترأل  ها الجامعة الهاشمية العالمية المرم قة

ت يدير ة ي يد عين جييد   الدراسية الم تظمية مين أن يك ن المت دا حادجة على درجة ال كال ري س فيي الدييدلة   -3
 .إحد  الجامعات التي تعترأل  ها الجامعة الهاشمية

 .ت جيهي أرد ي أ  ما يعادله/ الفرع العلمي %( 08)أن ة ي د معدد الثا  ية العامة عن  -4

 .عاماة ( 35)أن ة يزيد عمر المت دا عن  -5

 .ايرد ية من  زارة التعليا العاليأن يك ن حادجة على معادلة لشهاداته العلمية غير  -6

أن ييييت ن المت يييدا اللغييية اق جليزييييية قيييراءة  كتا ييية  محادثييييةت  أن يكييي ن قيييد اجتيييياز اةتت يييارات التادييية  اللغيييية  -7
 .أ  ما يعادلها(  IELTSت  TOEFL)اة جليزية مثد 

 يييديا رهييين ع يييار    يمييية أن يكييي ن ليييد  المت يييدا ال يييدرة عليييى ت يييديا الضيييما ات الماليييية المبل  ييية ل ييياء إيفيييادخ  ت -0
تمسة  ثجث ن ألأل دي ار عن كد س ة إيفادت  عليى أن يلتيزا المت يدا لايفياد  العميد ليد  الجامعية ( 350888)

 .للحد د على درجة الدكت راخالمت  ية عليه الهاشمية ضعأل مدة اقيفاد 

ر ة ي ييد عيين جيييد يفضييد فييي المت ييدا أن يكيي ن حادييد علييى درجيية الماجسييتير فييي التتدييل المبليي ة  ت ييدي -9
 .جداة من جامعة تعترأل  ها الجامعة الهاشمية   الدراسة الم تظمة

 

 

للمت دمين يغراض إرساد السيرة الذاتية معززة  ال ثائق  الشهادات   ثائق اةلتحاق  الدراسة  على الراغ ين في الت دا
/ الجامعة الهاشمية/ دائرة الم ارد ال شرية) -:على ال ريد اقلكتر  ي التالي( Attached File)اقيفاد   اسبة ملأل 

Humanresource@hu.edu.jo  اقيفاد علماة  أن الجامعة / ذكر اسا التتدل المبل ة للتعيينمع ضر رة
 .الهاشمية تحتفظ  ح ها  عدا الرد على أ  بلة

 

 الجامعة الهاشمية

- Physiology and Pharmacology - Physical Pharmacy 

- Medicinal and Natural Products - Biopharmaceutics 

- Pharmaceutical Biotechnology - Pharmacognosy 

- Pharmacokinetics - Pharmaceutical Chemistry 

- Industrial Pharmacy  - Pharmacology and toxicology 

- Drug Regulatory Affairs - Clinical Pharmacy and Pharmacy 

Practice 


