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

 

The Hashemite University 

 

Source 

    15     / 3    /2015 
 

Start Date 

    22   /   3  / 2015 
 

End Date 
  

Extension  Date 

 

 إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية
 

درجننة اشننمية عننن هاجتهننا إلننأ تعيننين  عدننا  نيحننة تنندري  مننن هملننة تعلننن الجامعننة اله
فننق مهننه اله دهننة الوهر احيننة  وليننة  للعمنن  اتصننا  / النندوتارات تصصنند ن دهننة وهر احيننة

  -:اله دهة افقاً للشراط التالية
 

 

شهااد  الهدكتوهاو والماتيهتيه تهص تاصها اتصهاجا مهن تامفهب تفتهه   اها حاصاًل على المتقدم يكون أن  .1
 .و الدهايب المنتظمب التامفب الااشميب

التامفب أن يكون المتقدم حاصاًل على دهتب ال كالوهيوس تص الانديب الكاه ائيب من تامفب تفته   اا  .2
 .و الدهايب المنتظمب الااشميب

 %(.08)الفهع الفلمص عن / أن ج يقل مفدل المتقدم تص الثانويب الفامب  .3

مههن وراه  التفلههيم الفههالص وعلههى ب الشههااد  الفلميههب ايههه ا هدنيههب قههب مفادلههأن يكههون المتقههدم حاصههاًل علههى وثي .4
 عضويب نقا ب المانديين ا هدنيين

، وتفطهى ا ولويهب للحاصهلين علهى امتحهان التوتههل "قههاة  وكتا هب ومحادثههب"اللغهب اننتليريهب  المتقهدم أن يهتقن .5
 (.IELTS)أو ما يفادلاا تص ( 588) فالمب ج تقل عن 

 .تدهيييب تص إحدى التامفاا المفته   اا من وراه  التفليم الفالصلديه ا ه  يفضل من  .6
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- :الشراط العامة

ياضع المتقدم  يس اجاتياه والمفاضلب والتص مناا إتهاة المقا لب الشاصيب أو أيب اات اهاا مفتمد  لدى  .1
 .التامفب لاذو الغايب

 .تحتفظ التامفب  حقاا تص عدم الهد على أي طلب أو عدم ملة الشااه دون إ داة ا ي اب .2

يشتهط تص المتقدم أن يكون ايه ملترم  الادمب لدى المؤيياا أو التامفاا أو الدوائه الحكوميب أو  .3
 .الااصب

 .أن ج يكون محكوم  ي ي ب كان أو مطلوب  يب تاب أمنيب .4

 .على عضويب نقا ب المانديين ا هدنيينأن يكون المتقدم حاصاًل  .5
 

 
- (:غير مهتردة)الاثاحق المطلا ة 

 .صوه  عن الشااداا الفلميب وكشو  الفالماا  ما تياا كش  عالماا الثانويب الفامب .1
 .صوه  عن وثيقب مفادلب الشااداا الغيه أهدنيب صاده  عن وراه  التفليم الفالص .2

 .ائلب وهويب ا حوال المدنيبصوه  عن كل من توار اليفه ودتته الف .3

 (.تفطى نقاط مفاضلب للا هاا تص متال الفمل)صوه  عن شااداا الا ه   .4

 .صوه  عن الدوهاا التدهي يب والييه  الذاتيب محدثب .5

 .شااد  عدم محكوميب .6

 .ثالث صوه شاصيب .7

 
ب تص موقع التامفب على الهاا ين تص التقدم ممن تنط ق عليام الشهوط أعالو مهاتفب دائه  المواهد ال شهي

، 2815-3-22و لغايب مياة يوم  2815-3-15تص  اعت اهًا من تاهيخ صدوه انعالنالرهقاة، /الااشميب
علمًا  أن التامفب  عن الشااداا والوثائق المطلو ب، لملة النموذج الماصا لذلك، مصطح ين مفام  صوهاً 

طلب لن تنظه تص الطلب إذا كان ماالفًا لشهوط انعالن أو ايه ميتو  لتميع الوثائق المطلو ب، ويفت ه ال
ملغى حكمًا وتفت ه تميع الطل اا المقدمب ق ل تاهيخ نشه هذا انعالن جايه وعلى أصحا اا التقدم  طل اا 

 .عمل تديد 
 
 

 لجامعة الهاشميةا
 


