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

The Hashemite University 
 

Source 

    27     /  5   /2014 
 

Start Date 

    26   /   6  / 2014 
 

End Date 
  7102-5-72تمديد لالعالن الصادر في الصحف المحلية بتاريخ 

n  DateExtensio 
 

 

 

 إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية
 
 
 

ومان  المؤهالت العلمية المبينة أدناا  تعلن الجامعة الهاشمية عن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة

- :والشروط التاليةلتخصصات لوفقا  كلية العلوم الطبية المساندة فيمختلف الرتب األكاديمية 
 

 
 

 

- :تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه حسب األقسام والتخصصات المبينة أدناه -أ 
 

 

 التخصـص المطلـوب القسـم
 أنسجة، علم الدم، فسيولوجيا إنسانتشريح و كيمياء حيوية، أحياء دقيقة،  كيمياء سريرية، العلوم الطبية المخبرية

 العالج الوظيفي/ العالج الطبيعي ، علوم التأهيل / علوم التأهيل  العالج الطبيعي والوظيفي

 ، التصوير الرقمي اإلشعاعي/  التصوير الطبي التصوير الطبي
 

- :وفقاً للشروط التالية
 

صاااالل علاااى شاااهادا الااادكتورا  فاااي التخصاااة المطلاااوب ومااان جامعاااة تعتااارف بهاااا الجامعاااة أن يكاااون المتقااادم حا .1
 .الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

أن يكااون المتقاادم حاصااالل علااى درجااة الماجسااتير فااي التخصااة المطلااوب  بتقاادير ل يقاال عاان جيااد جاادال وعلااى  .2
 .الهاشمية وبالدراسة المنتظمة درجة البكالوريوس بتقدير ل يقل عن جيد من جامعة تعترف بها الجامعة

حااد تخصصااات العلااوم الطبيااة المخبريااة أعااال  حاصااالل علااى شااهادا الاادكتورا  فااي أن فااي يأن يكااون المتقاادم للتعياا .3
 .في مجال الطب أو العلوم الطبية المخبريةوالبكالوريوس  الماجستير تيالتخصة المطلوب ودرج

 .ع العلميالفر %( 57)أن ل يقل معدل الثانوية العامة عن  .4

 .أن يكون حاصالل على معادلة لشهاداته العلمية غير األردنية من وزارا التعليم العالي .7

 .أن يتقن المتقدم اللغة اإلنجليزية قراءا وكتابة ومحادثة .6

 .استخدام الحاسوب يجيدأن  .5

- :هتعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الماجستير حسب األقسام والتخصصات المبينة أدنا -ب
 

  

 

 التخصـص المطلـوب القسـم
 العالج الطبيعي قسم العالج الطبيعي والوظيفي

 اإلشعاعي ، التصوير الرقمي/ التصوير الطبي  قسم التصوير الطبي
 

 
 

- :وفقاً للشروط التالية

أن يكااون المتقاادم حاصااالل علااى درجااة الماجسااتير فااي التخصااة المطلااوب  بتقاادير ل يقاال عاان جيااد جاادال وعلااى  .1
 .درجة البكالوريوس بتقدير ل يقل عن جيد من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 .الفرع العلمي%( 57)أن ل يقل معدل الثانوية العامة عن  .2
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 .أن يكون حاصالل على معادلة لشهاداته العلمية غير األردنية من وزارا التعليم العالي .3

 .ليزية قراءا وكتابة ومحادثةأن يتقن المتقدم اللغة اإلنج .4

 بأن يجيد استخدام الحاسو  .7
 
 
 

- :الشروط العامة
 

يخضع المتقدم ألسس الختيار والمفاضلة والتي منها إجراء المقابلة الشخصية أو أية اختبارات معتمدا لدى  .1
 .الجامعة لهذ  الغاية

 .غر دون إبداء األسبابتحتفظ الجامعة بحقها في عدم الرد على أي طلب أو عدم ملء الشا .2

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

 .ةأن يكون المتقدم حاصالل على عضوية نقابة المهندسين األردنيين للمتقدمين لكلية الهندس .7

 .تعطى أولوية للحاصلين على قبول من جامعات عالمية مرموقة تعترف بها الجامعة الهاشمية لغايات اإليفاد .6

أن يكون لدى المتقدم لإليفاد القدرا على تقديم الضمانات المالية المطلوبة لقاء إيفاد  بتقديم رهن عقاري بقيمة  .5
على أن يلتزم المتقدم لإليفاد بالعمل لدى الجامعة خمسة وثالثون ألف دينار عن كل سنة إيفاد، و ( 370333)

 .الهاشمية ضعفي مدا اإليفاد للحصول على درجة الماجستير أو درجة الدكتورا 

 
 

- (:غير مستردة)الوثائق المطلوبة 
 

 .صورا عن الشهادات العلمية وكشوف العالمات بما فيها كشف عالمات الثانوية العامة .1
 .ادات الغير أردنية صادرا عن وزارا التعليم العاليصورا عن وثيقة معادلة الشه .2

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

 (.تعطى نقاط مفاضلة للخبرات في مجال العمل)صورا عن شهادات الخبرا  .4

 .صورا عن الدورات التدريبية والسيرا الذاتية محدثة .7

 .شهادا عدم محكومية .6

 .ةثالث صور شخصي .5
 
 
 

 

على الراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم الشروط أعال  مراجعة دائرا الموارد البشرية في موقع الجامعة 
، لملء النموذج المخصة لذلك، مصطحبين   2314-6-26ولغاية   2314-7-25 الزرقاء، اعتبارال من/الهاشمية

طلب يردنا بعد تاريخ انتهاء مدا اإلعالن، علمال بأن معهم  صورال عن الشهادات والوثائق المطلوبة ولن يتم قبول أي 
الجامعة لن تنظر في الطلب إذا كان مخالفال لشروط اإلعالن أو غير مستوف لجميع الوثائق المطلوبة، ويعتبر الطلب 
 ملغى حكمال وتعتبر جميع الطلبات المقدمة قبل تاريخ نشر هذا اإلعالن لغيه وعلى أصحابها التقدم بطلبات عمل

 .جديدا
 

 الجامعة الهاشمية


