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The Hashemite University announces its need for the following 

job vacancies 
Job Title 

 

The Hashemite University 
 

Source 

       15 /  8 /2013 
 

Start Date 

    28 /  8 /2013 
 

End Date 
  

Extension  Date 
 

 
 

 إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية
 

 

  -:تعلن الجامعة الهاشمية عن حاجتها إلى ما يلي
 

 
 

 

 
 

- :تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في التخصصات التالية للعمل في كلية الهندسة  -أ
 التخصــص القسم
 هندسة جيو تقنية ، مواصالت المدنيةالهندسة 

 ميكانيكا تطبيقية الهندسة الميكانيكية
 قوى كهربائية ، الكترونيات ربائيةالهندسة الكه

 

  -:وفقًا للشروط التالية
 

 أن يكون المتقدم أردني الجنسية   .1

الىدكتورا  يىي التصصىل المطلىو  مىن جامعىة تعتىرل بهىا الجامعىة الهاشىمية  درجىةأن يكون المتقدم حاصاًل علىى    .2
 .وبالدراسة المنتظمة

ل عىىن جيىىد جىىدًا وعلىىى درجىىة البكىىالوريوق بتقىىدير   يقىىل عىىن علىىى درجىىة الماجسىىتير بتقىىدير   يقىى أن يكىىون حاصىىالً  .3
 .جيد يي نفق التصصل المطلو  من جامعة تعترل بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 .الفرع العلمي%( / 08)أن   يقل معدله يي الثانوية العامة عن  .4

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

، وتعطىى األولويىة للحاصىلين علىى امتحىان التويىل بعالمىة   أن يجيد المتقدم اللغىة ا نجليزيىة قىراوة ومحادثىة وكتابىة .6
 .أو ما يعادلها( 058)بعالمة   تقل عن  GREوللحاصلين على الجزو التحليلي يي امتحان ( 588)تقل عن 

 .جامعات مماثلةيفضل من لديه صبرة تدريسية يي  .0

 .أن يجيد استصدام الحاسو  يي المجا ت التعليمية .0
 

 

 

 

 

 الهندســـةة ـــكلي
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الهندســة ،الهندســة الطةيــة )تعيــين محاضــرين متنــر ين مــن حملــة درجــة الماجســتير فــي تخصصــات   -ب
  -:للعمل في كلية الهندسة وفقًا للشروط التالية( هندسة العمارةالميكانيكية ،

 أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1

علىىى درجىىة الماجسىىتير بتقىىدير   يقىىل عىىن جيىىد جىىدًا وعلىىى درجىىة البكىىالوريوق بتقىىدير   يقىىل عىىن  يكىىون حاصىىالً  أن .2
 .التصصل المطلو  من جامعة تعترل بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة 8جيد يي نفق

 .الفرع العلمي%( / 08)أن   يقل معدله يي الثانوية العامة عن  .3

 .لى وثيقة معادلة للشهادات العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العاليأن يكون حاصاًل ع .4

، وتعطىى األولويىة للحاصىلين علىى امتحىان التويىل بعالمىة   أن يتقن المتقىدم اللغىة ا نجليزيىة قىراوة ومحادثىة وكتابىة .5
 .أو ما يعادلها (058)بعالمة   تقل عن  GREوللحاصلين على الجزو التحليلي يي امتحان ( 588)تقل عن 

 .يفضل من لديه صبرة تدريسية يي جامعات مماثلة .6

 .أن يجيد استصدام الحاسو  يي المجا ت التعليمية .0

 
 

إينــــاد أردنيــــين لصــــالة اســــم الهندســــة الكهرةائيــــة للحصــــول علــــ  درجــــة الــــدكتوراه فــــي تخصــــص               -ج
  -:وفقًا للشروط التالية" هندسة القوى"

 
 .أردني الجنسية أن يكون المتقدم .1

بتقىدير   يقىل عىن جيىد جىدًا  "هندسة القوى"يي تصصل  أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير .2
ودرجىىة البكىىالوريوق يىىي تصصىىل الهندسىىة الكهربائيىىة بتقىىدير   يقىىل عىىن جيىىد وبالدراسىىة المنتظمىىة مىىن 

 إحدى الجامعات التي تعترل بها الجامعة الهاشمية

 .توجيهي أردني أو ما يوازيه/ الفرع العلمي %( 08)لثانوية العامة عن أن   يقل معدل ا .3

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

 .عاماً  ( 35) أن   يزيد عمر المتقدم عن  .5

 .أن يتقن المتقدم اللغة اإلنجليزية قراوة وكتابة ومحادثة .6
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  -:أردنيين للحصول عل  درجتي الماجستير والدكتوراه أو الدكتوراه وضمن التخصصات التاليةإيناد   -د
 

 التخصص المطلوب القســم

ارة والطاقة، التصميم المعماري، تكنولوجيا البناو، التصميم الحضري، العم هندسة العمارة
 السلوك اإلنساني والعمارة هندسة تنسيق المواقع، 

 

 
- :لتاليةلشروط اويقًا ل

 

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1

أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوق يىي تصصىل هندسىة العمىارة بتقىدير   يقىل عىن جيىد  .2
، لإليفىىىىاد لىىىىدرجتي وبالدراسىىىىة المنتظمىىىىة مىىىىن إحىىىىدى الجامعىىىىات التىىىىي تعتىىىىرل بهىىىىا الجامعىىىىة الهاشىىىىمية

 .الماجستير والدكتورا 

علىى درجىة الماجسىتير بتقىدير   يقىل عىن جيىد جىدًا ويىي إحىدى التصصصىات  أن يكون المتقدم حاصالً  .3
المطلوبة وبالدراسة المنتظمة من إحدى الجامعات التي تعترل بهىا الجامعىة الهاشىمية لإليفىاد للحصىول 

 .على درجة الدكتورا 

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

( 058)ادلهىا و عأو مىا ي( TOEFL)يي امتحان الى ( 558) تقل عن أن يكون حاصاًل على عالمة   .5
 (.GRE)بالجزو التحليلي يي امتحان الى 

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

 .عاماً (  35) أن   يزيد عمر المتقدم عن  .0

 .وكتابة ومحادثةأن يتقن المتقدم اللغة اإلنجليزية قراوة  .0
 
 
 
 
 
 

، وفقـًا "الهندسة الطةية"ةكلية الهندسة من حملة درجة الةكالوريوس في تخصص " مشرف مختةر"تعيين  -هـ
- :للشروط التالية

 أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1

مىىىن جامعىىىة و  التصصىىىل المطلىىىو   يقىىىل عىىىن جيىىىد يىىىي بتقىىىدير  أن يكىىىون حاصىىىاًل علىىىى درجىىىة البكىىىالوريوق .2
 .ا الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمةتعترل به

 .الفرع العلمي/  %(08)أن   يقل معدله يي الثانوية العامة عن  .3

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

 .أن يتقن المتقدم اللغة ا نجليزية قراوة ومحادثة وكتابة .5

 .الحاسو  أن يجيد استصدام .6

 .مجالاليفضل يي المتقدم أن يكون لديه صبرة عملية يي  .0
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تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في تخصص أنظمة المعلومات الحاسوةية للعمل في  -
  -:اسم المواد العلمية المساندة، وفقًا للشروط التالية

من جامعة تعترل بها الجامعة الحاسوبية المعلومات تصصل أنظمة را  يي أن يكون المتقدم حاصاًل على شهادة الدكتو  .1
 .الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير بتقدير جيد جدًا ودرجة البكالوريوق بتقدير   يقل عن جيد يي إحدى  .2
من جامعة ( المعلومات الحاسوبية، هندسة البرمجياتعلم الحاسو  وتطبيقاته، أنظمة )تصصصات تكنولوجيا المعلومات 

 .تعترل بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 .الفرع العلمي%( 08)أن   يقل معدله يي الثانوية العامة عن  .3

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

 .ا نجليزية قراوة ومحادثة وكتابةأن يتقن المتقدم اللغة  .5

 .يفضل من لديه صبرة تدريسية يي جامعات مماثلة .6
 
 

 
 

 

 

 

 

 

تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملـة درجـة الـدكتوراه للعمـل  فـي اسـم العلـوم ا نسـانية وا،جتماعيـة، وفقـًا 
- :للشروط التالية

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1

 مىىن جامعىىة العالقىىات الدوليىىة أو الىىنظم السياسىىيةتصصىىل ى درجىىة الىىدكتورا  يىىي حاصىىاًل علىى أن يكىىون المتقىىدم .2
 .تعترل بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة عالمية

درجة البكىالوريوق بتقىدير   يقىل عىن جيىد و أن يكون حاصاًل على درجة الماجستير بتقدير   يقل عن جيد جدًا  .3
 .هاشمية وبالدراسة المنتظمةجدًا من جامعة تعترل بها الجامعة ال

 (.أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ)أن يكون حاصاًل على إحدى الرت  األكاديمية  .4

 %(.08)أن   يقل معدله يي الثانوية العامة عن  .5

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

 .لرتبتي األستاذ المساعد واألستاذ المشارك سنة( 58)أن   يتجاوز عمر المتقدم  .0

 .أن يتقن استصدام الحاسو  .0

 .أن يكون لديه صبرة يي التدريق الجامعي .9

 .أن يتقن المتقدم اللغة ا نجليزية قراوة ومحادثة وكتابة .18

 

 العلومكلية 

 بكليــة اآلدا
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رة ا،اتصـــاد، المحاســـةة، إدا)تعيـــين أعضـــاء هيئـــة تـــدريس مـــن حملـــة درجـــة الـــدكتوراه فـــي تخصصـــات  -أ
  -:وفقًا للشروط التالية( األعمال، العلوم المالية والمصرفية

 .أن تكون جميع الشهادات العلمية بالدراسة المنتظمة ومن إحدى الجامعات التي تعترل بها الجامعة الهاشمية .1

 .أن يكون هناك انسجام بين شهادات المتقدم صالل المراحل الدراسية .2

 .أن   يقل التقدير يي البكالوريوق والماجستير عن جيد .3

 .أن يتقن المتقدم اللغة ا نجليزية قراوة ومحادثة وكتابة .4

 .يفضل من لديه صبرة التدريسي الجامعي .5
 

  -:وفقًا للشروط التالية( المحاسةة)تعيين محاضرين متنر ين من حملة درجة الماجستير في تخصص  -ب
 .الجنسية أن يكون المتقدم أردني .1
أن تكون جميع الشهادات العلمية من ضمن التصصل المطلو  بالدراسة المنتظمة ومن إحدى الجامعات  .2

 .التي تعترل بها الجامعة الهاشمية

 .أن   يقل التقدير يي البكالوريوق والماجستير عن جيد جداً  .3

 %(.08)أن   يقل معدله يي الثانوية العامة عن  .4

 . نجليزية قراوة ومحادثة وكتابةأن يتقن المتقدم اللغة ا .5

 .أن يصضع ألسق ا صتيار ويجتاز المقابلة الشصصية التي يجريها القسم األكاديمي بنجاح .6

 .يفضل من لديه صبرة التدريسي الجامعي .0
 
 

 
 

 

 
 
 

ةكلية العلوم الطةية المساندة من حملـة درجـة الةكـالوريوس فـي تخصـص التصـوير " مشرف مختةر"تعيين  -
  -:، وفقًا للشروط التالية(ا شعاعي)الطةي 

 

 أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1

 اإلشىعاعي/ تصصىل التصىوير الطبىي   يقل عىن جيىد يىي بتقدير  أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوق .2
 .من جامعة تعترل بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمةو 

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

 .أن يلتزم بالتدري  الميداني للطال  يي المستشفيات وصصوصًا يي مستشفيات إقليم الشمال .4

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

 .أن يتقن المتقدم اللغة ا نجليزية قراوة ومحادثة وكتابة .6

 .أن يجيد استصدام الحاسو  .0

 .مجالاليي المتقدم أن يكون لديه صبرة عملية يي يفضل  .0
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

علوم الطبية الكلية 

 المساندة

 

كلية االقتصاد والعلوم 

 اإلدارية
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ةمعهــد الملكــة رانيــا للســياحة والتــراد مــن حملــة درجــة الــدكتوراه فــي أحــد تخصصــات " عضــو هيئــة تــدريس"تعيــين  -
  -:السياحة، وفقًا للشروط التالية

 

 أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1

مىن جامعىة تعتىرل بهىا الجامعىة الهاشىمية   يي أحد تصصصات السىياحة الدكتورادرجة  أن يكون حاصاًل على .2
 .وبالدراسة المنتظمة

ودرجىة الماجسىتير بتقىدير   يقىل عىن جيىد  بتقىدير   يقىل عىن جيىد درجىة البكىالوريوق أن يكون حاصىاًل علىى .3
 .من جامعة تعترل بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمةويي أحد تصصصات السياحة  جداً 

 %(.08)أن   يقل معدله يي الثانوية العامة عن  .4

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

 .أن يتقن المتقدم اللغة ا نجليزية قراوة ومحادثة وكتابة .6

 .أن يجيد استصدام الحاسو  .0

 .يي جامعات مماثلةتدريسية يفضل يي المتقدم أن يكون لديه صبرة  .0

 

 
 

 
 

 

 

 

 

ةكلية الصيدلة والعلوم الصيد،نية من حملة درجة الدكتوراه ومن مختلف الرتـب األكاديميـة " أعضاء هيئة تدريس"تعيين  - أ
 -:في إحدى التخصصات التالية

 

 التخصص المطلوب الكليـــة
الصيدلة والعلوم 
 الصيد نية

األحياو الدقيقة الصيد نية، التحليل الصيدلة الصناعية والتقنية الصيد نية، "
 الصيد ني، الكيمياو الدوائية، العقاقير، علم األدوية والمداواة

 

  -:وفقًا للشروط التالية
 .لمنتظمةاأن يكون حاصاًل على درجة الدكتورا  يي التصصل المطلو  من جامعة تعترل بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة  .1

الهاشىىمية البكىىالوريوق يىىي الصىىيدلة بتقىىدير   يقىىل عىىن جيىىد مىىن جامعىىة تعتىىرل بهىىا الجامعىىة أن يكىىون حاصىىاًل علىىى درجىىة  .2
 .بالدراسة المنتظمة

درجىىة الماجسىىتير يىىي التصصىىل المطلىىو  بتقىىدير   يقىىل عىىن جيىىد جىىدًا مىىن جامعىىة يفضىىل أن يكىىون المتقىىدم مىىن حملىىة  .3
 .تعترل بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 .توجيهي أردني أو ما يعادله/ الفرع العلمي %( 08)ل الثانوية العامة عن أن   يقل معد .4

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

 .أن يتقن المتقدم اللغة ا نجليزية قراوة ومحادثة وكتابة .6

 .أن يجيد استصدام الحاسو  .0

 .كون لديه صبرة تدريسية يي جامعات مماثلةيفضل يي المتقدم أن ي .0

 
 

 
 

 

معهد الملكة رانيا 

 للسياحة والتراث

 

كليــة الصيدلــــة والعلوم 

 الصيدالنية
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إينــاد عــدد مــن الطلةــة األردنيــين الحاصــلين علــ  اةــول أو الملتحقــين حاليــًا ةدراســتهم فــي ةرنــام  الــدكتوراه فــي  -ب
إحدى الجامعات العالمية المرمواة المعتمدة لدى الجامعة الهاشمية لصالة كليـة الصـيدلة والعلـوم الصـيد،نية فـي 

  -:تخصصات التاليةأحد ال
 

 التخصص المطلوب الكليـــة
الصيدلة والعلوم 
 الصيد نية

الصيدلة الصناعية والتقنية الصيد نية، األحياو الدقيقة الصيد نية، التحليل الصيد ني، "
 الكيمياو الدوائية، العقاقير، علم األدوية والمداواة

 
  -:وفقًا للشروط التالية

 
 .ي الجنسيةأن يكون المتقدم أردن .1

على درجىة الماجسىتير يىي و يي الصيدلة بتقدير   يقل عن جيد درجة البكالوريوق أن يكون المتقدم حاصاًل على  .2
أحد التصصصات المطلوبة بتقدير   يقل عن جيد جدًا وبالدراسة المنتظمة من إحدى الجامعات التىي تعتىرل بهىا 

 .الجامعة الهاشمية

 .توجيهي أردني أو ما يعادله/ الفرع العلمي %( 08)ة عن أن   يقل معدل الثانوية العام .3

أن يكىىىىون لىىىىدى المتقىىىىدم القىىىىدرة علىىىىى تقىىىىديم الضىىىىمانات الماليىىىىة المطلوبىىىىة لقىىىىاو إيفىىىىاد  بتقىىىىديم رهىىىىن عقىىىىاري بقيمىىىىة  .4
صمسىة وثالثىىون ألىىل دينىار عىىن كىىل سىنة إيفىىاد، وعلىىى أن يلتىزم المتقىىدم لإليفىىاد بالعمىل لىىدى الجامعىىة ( 350888)

 .ة ضعفي مدة اإليفاد للحصول على درجة الدكتورا الهاشمي

 .عاماً ( 35)أن   يزيد عمر المتقدم عن  .5

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

باللغىة ا نجليزيىة أن يتقن المتقدم اللغة اإلنجليزية قراوة وكتابة ومحادثة، وأن يكون قد اجتاز ا صتبىارات الصاصىة  .0
 .أو ما يعادلها(  TOEFL  ،IELTS)مثل 

يجىىوز للملتحقىىين ببرنىىامت الىىدكتورا  يىىي أحىىد التصصصىىات المطلوبىىة مىىن جامعىىات عالميىىة مرموقىىة مىىن الحاصىىلين  .0
 .على درجة البكالوريوق التقدم لغايات اإليفاد

 
 

 :الشروط العامة
 

منهىا إجىراو المقابلىة الشصصىية أو أيىة اصتبىارات معتمىدة لىدى والمفاضىلة والتىي يصضع المتقىدم ألسىق ا صتيىار . 1
 .الجامعة الهاشمية لهذ  الغاية

 .تحتفظ الجامعة الهاشمية بحقها يي عدم الرد على أي طل  أو عدم ملو الشاغر دون إبداو األسبا . 2
ئر الحكوميىىىىة أو يشىىىىترط يىىىىي المتقىىىىدم أن يكىىىىون غيىىىىر ملتىىىىزم بالصدمىىىىة لىىىىدى الم سسىىىىات أو الجامعىىىىات أو الىىىىدوا. 3

 .الصاصة
 .أن   يكون محكوم ألي سب  كان أو مطلو  ألية جهة أمنية. 4
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 : (غير مستردة) الوثائق المطلوبة 

 

 .صورة عن الشهادات العلمية وكشول العالمات بما ييها كشل عالمات الثانوية العامة   .1

 .الميالد ، وهوية األحوال المدنية صورة عن كل من جواز السفر ، وديتر العائلة، وشهادة  . 2
 .صورة عن شهادات الصبرة والدورات التدريبية والسيرة الذاتية محدثة  .3

 .إن وجد( GRE)أو الى ( TOEFL) صورة عن امتحان الى   . 4

 .صورة عن قبول الدكتورا  إن وجد  .5

والبحى  العلمىي للحاصىلين علىى صورة عن وثيقة معادلة الشهادات الصادرة عىن وزارة التعلىيم العىالي  .6
 .شهادات من جامعات غير أردنية

 .ثال  صور شصصية   .0

 .شهادة عدم محكومية  . 0
 

 

/ على الراغبين يي التقدم ممن تنطبق عليهم الشروط مراجعة دائرة الموارد البشرية يي مقر الجامعة الهاشمية
و حتى مساو  عشرة أيامريخ نشر هذا اإلعالن ولمدة الزرقاو، وذلك صالل ساعات الدوام الرسمي اعتبارًا من تا

لملو النموذج المصصل لذلك، مصطحبين معهم صورًا عن الشهادات  2813-0-20يوم ا ربعاو الموايق 
علمًا بأن الجامعة لن تنظر يي الطل  إذا كان مصالفًا لشروط اإلعالن ( غير مستردة) والوثائق المذكورة أعال  

، وتعتبر جميع الطلبات المقدمة قبل تاريخ أو غير مستول لجميع الوثائق المطلوبة، ويعتبر الطل  ملغى حكماً 
 .هذا اإلعالن  غيه، وعلى أصحابها التقدم بطلبات عمل جديدة

 

 
الجامعة          

 شميةالها

 


