
 

 

 

 

 

 

The Hashemite University announces its need for the following 

job vacancies 
Job Title 

 

The Hashemite University 
 

Source 

      31    /8  /3131 
 

Start Date 

   31    /8  /3131 
 

DateEnd  

  

Extension  Date 
 
 

 

 

 إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  -:تعلن الجامعة الهاشمية عن حاجتها إلى ما يلي
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في تخصص اإلدارة التربوية للعمل في قسم أصول التربية  -أ

  -:واإلدارة، وفقاً للشروط التالية

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1

أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الدكتوراه في التخصص المطلوب بتقدير ال يقل عن جيد جدًا من جامعة  .2
 .تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

اإلدارة التربوية بتقدير ال يقل عن جيد جدًا ودرجة  أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير في تخصص .3
 .البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 .ليأن يكون حاصاًل على معادلة لشهاداته العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العا .4

 .أن يتقن المتقدم اللغة االنجليزية قراءة ومحادثة وكتابة .5

 .أن يكون لديه خبرة تدريسية في جامعات مماثلة .6

 .أن يجيد استخدام الحاسوب في المجاالت التعليمية .7

 كلية العلوم التربوية



 
 

  -:إيفاد أردنيين للحصول على درجة الدكتوراه، وضمن التخصصات التالية  -ب

 

 الشروط التخصص المطلوب القســم

علم النفس 
 التربوي

 إرشاد أسري

  أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير في تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي
بتقدير جيد جدًا ودرجة البكالوريوس في اإلرشاد النفسي بتقدير جيدًا جدًا وبالدراسة 

 .المنتظمة

 أن يكون لديه خبرة في التدريب الميداني للمواد المتعلقة باإلرشاد. 

 قياس نفسي

  أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير في تخصص علم النفس أو اإلحصاء
بتقدير جيد جدًا ودرجة البكالوريوس في تخصص علم النفس أو الرياضيات أو 

 .اإلحصاء بتقدير جيد جدًا وبالدراسة المنتظمة

  أن يكون قادرًا على التعامل مع برمجيات اإلحصاء وخاصة(SPSS.) 

 علم نفس اكلينيكي

  أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير في تخصص علم النفس العام أو
اإلكلينيكي بتقدير جيد جدًا ودرجة البكالوريوس في تخصص علم النفس بتقدير جيد 

 .جدًا وبالدراسة المنتظمة

أصول التربية 
 واإلدارة

 سياسة تربوية
  الماجستير في تخصص أصول التربية بتقدير أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة

 .جيد جدًا ودرجة البكالوريوس بتقدير جيد جدًا وبالدراسة المنتظمة

 قيادة تربوية
  أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير في تخصص اإلدارة التربوية بتقدير

 .جيد جدًا ودرجة البكالوريوس بتقدير جيد جدًا وبالدراسة المنتظمة

 إدارة تعليم عالي
  أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير في تخصص اإلدارة التربوية بتقدير

 .جيد جدًا ودرجة البكالوريوس بتقدير جيد جدًا وبالدارسة المنتظمة

قسم المناهج 
 والتدريس

/ التربية الفنية  
تاريخ فن عالمي 

 معاصر

 في تخصص الفن أو النقد الفني  أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير
بتقدير جيد جدًا ودرجة البكالوريوس في التربية الفنية أو الفنون الجميلة بتقدير جيد 

 .جدًا وبالدراسة المنتظمة
 

 

 -:وفقًا للشروط التالية
 

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1

المنتظمة من إحدى الجامعات التي تعترف أن يكون المتقدم حاصاًل على جميع شهاداته العلمية بالدراسة  .2
 .بها الجامعة الهاشمية

 .أن يكون حاصاًل على وثيقة معادلة لشهاداته العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي .3

أن يتقن المتقدم اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة، وتعطي األولوية للحاصلين على امتحان التوفل  .4
 .لاللتحاق بالجامعة األمريكيةبعالمة تؤهله 

 .تعطى األفضلية للحاصلين على قبول معتمد من الجامعات األمريكية أو األوروبية .5

 .أن يجيد استخدام الحاسوب في المجاالت التعليمية .6

 %(07)أن ال يقل معدل الثانوية العامة عن  .7

 .عاماً (  53) أن ال يزيد عمر المتقدم عن  .8

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

إيفاد أردنيين من حملة درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه في مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات، وفقاً 

  -:للشروط التالية

 

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1

تخصصات تكنولوجيا المعلومات بتقدير ال يقل عن  أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير في أحد .2
جيد جدًا ودرجة البكالوريوس في أحد تخصصات تكنولوجيا المعلومات بتقدير ال يقل عن جيد وبالدراسة 

 .المنتظمة من إحدى الجامعات التي تعترف بها الجامعة الهاشمية وفي نفس مجال التخصص الذي سيوفد إليه

 %(.87)وية العامة عن أن ال يقل معدل الثان.  5

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

تعطى األولوية للحاصلين على منحة جزئية أو كاملة تغطي نفقات الرسوم الدراسية في الجامعة التي حصل . 3
 .المتقدم على قبول منها

 .عاماً (  53 )أن ال يزيد عمر المتقدم عن . 6
 

 

 

 :الشروط العامة

يخضع المتقدم ألسس االختيار والمفاضلة والتي منها إجراء المقابلة الشخصية أو أية اختبارات معتمدة . 1
 .لدى الجامعة الهاشمية لهذه الغاية

 .تحتفظ الجامعة الهاشمية بحقها في عدم الرد على أي طلب أو عدم ملء الشاغر دون إبداء األسباب. 2

يشترط في المتقدم أن يكون غير ملتزم بالخدمة لدى المؤسسات أو الجامعات أو الدوائر الحكومية أو  .5
 .الخاصة

 .أن ال يكون محكوم ألي سبب كان أو مطلوب ألية جهة أمنية. 4
 

 

 

 ( : غير مستردة) الوثائق المطلوبة 

 .الثانوية العامة صورة عن الشهادات العلمية وكشوف العالمات بما فيها كشف عالمات. 1

 .صورة عن كل من جواز السفر ، ودفتر العائلة، وشهادة الميالد ، وهوية األحوال المدنية. 2

 .صورة عن شهادات الخبرة والدورات التدريبية والسيرة الذاتية محدثة. 5

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

 .صورة عن قبول الدكتوراه إن وجد. 3

صورة عن وثيقة معادلة الشهادات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحاصلين على . 6
 .شهادات من جامعات غير أردنية

 .ثالث صور شخصية. 0

 .شهادة عدم محكومية. 8
 

 

 

حسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا كليـــة األمير ال

 المعلومات 

 



/ هاشميةعلى الراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم الشروط مراجعة دائرة الموارد البشرية في مقر الجامعة ال
وحتى  2715-8-15الزرقاء، وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي اعتبارًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن  في 

لملء النموذج المخصص لذلك، مصطحبين معهم صورًا عن  2715-8-13مساء يوم الخميس الموافق في 
ر في الطلب إذا كان مخالفًا علمًا بأن الجامعة لن تنظ( غير مستردة) الشهادات والوثائق المذكورة أعاله 

لشروط اإلعالن أو غير مستوف لجميع الوثائق المطلوبة، ويعتبر الطلب ملغى حكمًا، وتعتبر جميع الطلبات 
 .المقدمة قبل تاريخ هذا اإلعالن الغيه، وعلى أصحابها التقدم بطلبات عمل جديدة

          

 الجامعة الهاشمية
 


