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

 

The Hashemite University 

 

Source 

    18     /   1  /2015 
 

Start Date 

     27  /    1 / 2015 
 

End Date 
  

Extension  Date 

 إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية
مية عن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس منن حملنة المنتهالل العلمينة الم ي نة تعلن الجامعة الهاش

  -:أد اه ومن مختلف الرتب األكاديمية حسب الكليال والتخصصال والشروط التالية
 

 

 
 

 
 
 

الماجسنتير للعمنف  نل كلينة اله دسنة  درجنة  وأحملنة درجنة الندكتوراه تعيين أعضناء هيئنة تندريس منن 
- :صصال الم ي ة أد اهحسب األقسام والتخ

 التخصص المطلوب مـــــــــالقس
 هندسة طبية الهندسة الطبية

 الهندسة الكهربائية
 هندسة قوى

 هندسة اتصاالت

 الهندسة الصناعية 
 التصنيع

 إدارة هندسية

 هندسة الحاسوب
 هندسة حاسوب

 هندسة الميكاترونيكس
 ندسةجميع مجاالت اله العلوم الهندسية األساسية

- :وو قاً للشروط التالية

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية -1

 %(.08)الثانوية العامة عن  المتقدم في أن ال يقل معدل -2

مووون جامعوووة  فوووي الت  ووول الم دوووو الماجسوووتير  المتقووودم الا ووو ش عدووول كووواادأ الووودكتورا  أو أن يكوووون -3
 .دغة اإلنجديزيةوأن تكون لغة الدراسة هي المعترف باا من وزارأ التعديم العالي 

أن يكون المتقودم الا و ش عدول درجوة الماجسوتير بتقودير ال يقول عون جيود جوداش وعدول درجوة البكوالوريو   -4
 .بتقدير ال يقل عن جيد من جامعة الكومية معترف باا من وزارأ التعديم العالي وبالدراسة المنتظمة

 .األردنية ومن وزارأ التعديم العالي أن يكون المتقدم الا  ش عدل وثيقة معادلة الكاادأ العدمية غير -5

 
 
 
 

 ةـــة اله دســكلي
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الماجسنتير للعمنف  نل كلينة تك ولوجينا تعيين أعضاء هيئة تدريس منن حملنة درجنة الندكتوراه أو درجنة 
- :المعلومال  حسب األقسام والتخصصال الم ي ة أد اه

سـم لصـال  ق( علـم الحاسـوب)تعيين أعضاء هيئة تـدريس مـن حملـة درجـة الـدكتورات صـا تخصصـات  -أ
 -:وصقًا للشروط التاليةعلم الحاسوب وتطبيقاته 

أن تكون جميع الكاادات العدمية بالدراسوة المنتظموة ومون ىالودج الجامعوات التوي تعتورف باوا الجامعوة  -1
الااكوومية وأن يكووون المتقوودم الا وو ش عدوول كوواادأ الووودكتورا  موون جامعووة مرمو ووة فووي ىالوودج الت   وووات 

 ,Artificial Intelligence, Parallel and distributed Computing        -:التالية

Comparative Programming Language design (complier). 

بتقودير ال يقول عون البكوالوريو  والماجسوتير فوي عدوم الالاسوو   تويالا ل عدل درج المتقدم أن يكون -2
 .جيد جداش 

 .نولوجيا المعدوماتعدمي أو تك%( 08)أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن  -3
 .أن يتقن المتقدم الدغة اإلنجديزية  راءأ ومالادثة وكتابة -4
 .يفضل من لديه  برأ في التدري  الجامعي -5
 .أن يكون الا  ش عدل معادلة لكااداته العدمية غير األردنية من وزارأ التعديم العالي -6
 
ــين  -ب ــا تخمتعي ــة درجــة الماجســتير ص ــرمين مــن حمل ــم الحاســوبظ أن مــة )صصــات حاضــرين متغ عل

 -:وصقًا للشروط التالية( المعلوماتظ هندسة البرمجيات
 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية -1
 جأن تكووون جميووع الكوواادات العدميووة موون ضوومن الت   ووات الم دوبووة بالدراسووة المنتظمووة وموون ىالوود -2

 .الجامعات التي تعترف باا الجامعة الااكمية
 .ر في البكالوريو  والماجستير عن جيد جداش التقديأن ال يقل  -3
  .%(08)معدله في الثانوية العامة عن أن ال يقل  -4
 .أن يتقن المتقدم الدغة اإلنجديزية  راءأ ومالادثة وكتابة -5
 .أن ي ضع المتقدم ألس  اال تيار ويجتاز المقابدة الك  ية التي يجرياا القسم األكاديمي بنجاح -6
 . برأ في التدري  الجامعييفضل من لديه  -7

 تك ولوجيا المعلومالة ــكلي
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تعيين أعضاء هيئة تدريس منن حملنة درجنة الندكتوراه للعمنف  نل كلينة المنوارد الط يعينة وال يئنة  حسنب  -أ

- :التالية التخصصال

التشـريعات والسياسـات / اقتصـاد ميـات وبيئـةظ اإلدارة البيئيـة/ التلوث البيئاظ اإلدارة البيئية/ الكيمياء البيئية)
 -:وصقًا للشروط التالية( نمذجة ميات سطحية أو جوصية/ الهندسة المدنيةالبيئيةظ 

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية -1
بالدراسووة المنتظمووة وموون ىالوودج  المتقوودم الا وو ش عدوول درجووة الوودكتورا  فووي الت  وول الم دووو  يكووون أن -2

 .الجامعات التي تعترف باا الجامعة الااكمية
 %(.78)قدم في الثانوية العامة عن أن ال يقل معدل المت -3 

 .جيدال يقل عن أن يكون المتقدم الا  ش عدل درجتي البكالوريو  والماجستير بتقدير  -4
 .أن يتقن المتقدم الدغة اإلنجديزية  راءأ ومالادثة وكتابة -5
 .يفضل من لديه  برأ أكاديمية وبالثية -6
 .العدمية غير األردنية من وزارأ التعديم العاليأن يكون المتقدم الا  ش عدل معادلة لكااداته  -7
وصقــًا للشــروط ( علــوم البيئــة)تعيــين محاضــرين متغــرمين مــن حملــة درجــة الماجســتير صــا تخصــص  -ب

 -:التالية
 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية -1
دارتاوووا كوووري ة أن -2 يكوووون  أن يكوووون المتقووودم الا ووو ش عدووول كووواادأ الماجسوووتير فوووي ت  ووول عدووووم البي وووة وا 

البكووالوريو  فووي ىدارأ الميووا  والبي ووة بتقوودير ال يقوول عوون جيوود بالدراسووة المنتظمووة وموون ىالوودج   الجامعووات التووي 
 .تعترف باا الجامعة الااكمية

 .أن يتقن المتقدم الدغة اإلنجديزية  راءأ ومالادثة وكتابة -3
 .ية من وزارأ التعديم العاليأن يكون المتقدم الا  ش عدل معادلة لكااداته العدمية غير األردن -4
 .يفضل من لديه  برأ أكاديمية وبالثية -5
 
 
ط ي ة للعمف  ل مركز تعلنيم و حنا المهنارال السنريرية والمركنز الصنحل / تعيين مساعد  حث وتدريس 

 -:وضمن الشروط التالية

ن جامعووة تعتوورف باووا أن يكووون المتقوودم الا وو ش عدوول درجووة البكووالوريو  فووي ال وو  والجراالووة أو مووا يعادلاووا موو  -1
 (.جيد)الجامعة الااكمية وبالدراسة المنتظمة وبتقدير ال يقل عن 

 .أن تكون دراسته لدرجة البكالوريو  بالدغة اإلنجديزية -2

 .أن يكون المتقدم الا  ش عدل ر  ة مزاولة المانة -3

 .ىتقان است دام ماارات الالاسو  -4

أن يدتزم المتقودم بالعمول لودج الجامعوة الااكومية لمودأ ال تقول عون عوامدين عدمواش بوسن الجامعوة سوتقوم ب يفواد  فوي  -5
 .دورات مت   ة في مجاالت الماارات السريرية ال بية وعدل نفقتاا في ىالدج الدول األوروبية

 الموارد الط يعية وال يئةة ــكلي

 كلية الطب ال شري
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  -:يااداإل-:ثا ياً 
الماجسنتير للحصنوف علنى درجنة الندكتوراه حسنب كلية اله دسة من حملة درجنة أرد يين لصالح إيااد  -أ

- :األقسام والتخصصال الم ي ة أد اه

 المطلوب التخصص التا سيتم اإليغاد إليهاالدرجة  مــــــالقس

 إنشاءاتظ طرق ومواصالت درجة الدكتورات المدنية الهندسة

 هندسة طبية درجة الدكتورات الهندسة الطبية

 ظ هندسة قوى كتوراتدرجة الد الهندسة الكهربائية
 هندسة اتصاالت

 التصنيعظ إدارة هندسية درجة الدكتورات  الهندسة الصناعية 
 هندسة الميكاترونكس درجة الدكتورات  الميكاترونكسهندسة 

 هندسة العمارة  درجة الدكتورات  هندسة العمارة 

  ظ حراريات وموائع درجة الدكتورات  الهندسة الميكانيكية
 تطبيقيةميكانيكا 

 هندسة الحاسوب درجة الدكتورات  هندسة الحاسوب
 

- :وو قاً للشروط التالية

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية -1

 %(.08)الثانوية العامة عن  المتقدم في أن ال يقل معدل -2

الا و ش عدول درجوة الماجسوتير بتقودير ال يقول عون جيود جوداش وعدول درجوة البكوالوريو   المتقودم أن يكون -3
وفوي  ير ال يقل عن جيد من جامعة الكومية معترف باا من وزارأ التعديم العالي وبالدراسة المنتظمةبتقد

 .الت  ل الم دو 

 .أن يكون المتقدم الا  ش عدل وثيقة معادلة الكاادأ العدمية غير األردنية ومن وزارأ التعديم العالي -4

 .سنة( 35)أن ال يزيد عمر المتقدم عن  -5
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 ل القنا ون الخناا من حملة درجة الماجستير  االقتصاد والعلوم اإلداريةلصالح كلية إيااد أرد يين  -ب
و قناً للشننروط و" القنا ون التجنناري"للحصننوف علنى درجننة الندكتوراه  نل تخصننا أو القنا ون التجناري 

- :التالية

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية -1

 %(.78)الثانوية العامة عن المتقدم في أن ال يقل معدل  -2

درجوة البكوالوريو  فوي القوانون بتقودير ال يقول عون جيود وعدول درجوة الا و ش عدول  المتقدم ن يكونأ -3
 .القانون التجاري بتقدير ال يقل عن جيد جداش  وأالماجستير في القانون ال ال 

 .والماجستير باالنتظام ومن جامعات مرمو ةأن تكون دراسة المتقدم لدبكالوريو   -4

 تبوووار المعتمووودأ فوووي الكديوووة ويجتووواز بنجووواح المقابدوووة الك  وووية التوووي الاأن ي ضوووع المتقووودم ألسووو   -5
 .يجرياا القسم األكاديمي المعني

 .أن يتقن المتقدم الدغة اإلنجديزية  راءأ، ومالادثة، وكتابة -6

فوي ( 6.5)كالد أدنل في امتالان التوفل وعدول ع موة ( 22)الا  ش عدل ع مة المتقدم أن يكون  -7
 .IELTSامتالان 

 .سنة( 35)عمر المتقدم عن  أن ال يزيد -0

 .يفضل أن يكون المتقدم الا  ش عدل  بول غير مكرو  في برنامج الدكتورا  من جامعة مرمو ة -2

 .يفضل أن يكون لدج المتقدم  برأ ال تقل عن سنتين في العمل األكاديمي الجامعي -18
 

- :الشروط العامة

اء المقابدة الك  ية أو أية ا تبارات معتمدأ لدج ي ضع المتقدم ألس  اال تيار والمفاضدة والتي مناا ىجر  .1
 .الجامعة لاذ  الغاية

 .تالتفظ الجامعة بالقاا في عدم الرد عدل أي  د  أو عدم ملء الكاغر دون ىبداء األسبا  .2

يكتر  في المتقدم أن يكون غير مدتزم بال دمة لدج المؤسسات أو الجامعات أو الدوا ر الالكومية أو  .3
 .ال ا ة

 .ن مالكوم ألي سب  كان أو م دو  ألية جاة أمنيةأن ال يكو  .4

 .أن يكون المتقدم الا  ش عدل عضوية نقابة الماندسين األردنيين لدمتقدمين لكدية الاندسة .5

 .تع ل أولوية لدالا دين عدل  بول من جامعات عالمية مرمو ة تعترف باا الجامعة الااكمية لغايات اإليفاد .6

قدرأ عدل تقديم الضمانات المالية الم دوبة لقاء ىيفاد  بتقديم رهن عقاري بقيمة أن يكون لدج المتقدم لإليفاد ال .7
 مسة وث ثون ألف دينار عن كل سنة ىيفاد، وعدل أن يدتزم المتقدم لإليفاد بالعمل لدج الجامعة ( 35.888)

 .الااكمية ضعفي مدأ اإليفاد لدال ول عدل درجة الماجستير أو درجة الدكتورا 
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- (:غير مستردة)المطلو ة  الوثائق

 . ورأ عن الكاادات العدمية وككوف الع مات بما فياا ككف ع مات الثانوية العامة .1
 . ورأ عن وثيقة معادلة الكاادات الغير أردنية  ادرأ عن وزارأ التعديم العالي .2

 . ورأ عن كل من جواز السفر ودفتر العا دة وهوية األالوال المدنية .3

 (.تع ل نقا  مفاضدة لد برات في مجال العمل)برأ  ورأ عن كاادات ال  .4

 . ورأ عن الدورات التدريبية والسيرأ الذاتية مالدثة .5

 .كاادأ عدم مالكومية .6

 .ث ث  ور ك  ية .7

 
عدل الراغبين في التقدم ممن تن بق عديام الكرو  أع   مراجعة دا رأ الموارد البكرية في مو ع الجامعة 

،  2815-1-27و التل مساء يوم  2815-1-10في  اعتباراش من تاريخ  دور اإلع نالزر اء، /الااكمية
لملء النموذج الم  ل لذلك، م  البين معام   وراش عن الكاادات والوثا ق الم دوبة ولن يتم  بول أي 
 د  يردنا بعد تاريخ انتااء مدأ اإلع ن، عدماش بسن الجامعة لن تنظر في ال د  ىذا كان م الفاش لكرو  اإلع ن 

وثا ق الم دوبة، ويعتبر ال د  مدغل الكماش وتعتبر جميع ال دبات المقدمة  بل تاريخ أو غير مستوف لجميع ال
 .نكر هذا اإلع ن الغيه وعدل أ الاباا التقدم ب دبات عمل جديدأ

 
 
 
 
 

 الجامعة الهاشمية
 


