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

The Hashemite University Source 

9/201/1 20 Start Date 

29/1/2019 End Date 

9/1/20130 

 

Extension  Date 

 

 إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية

 

 -إلى ما يلي : تعلن الجامعة الهاشمية عن حاجتها

 ن:ـــأوالً: التعيي

 ةـــة الهندســـكلي
 

ً براتب أستاذ مساعد" في كلية الهند تعيين أعضاء هيئة تدريس - سة، من حملة درجة الدكتوراه للعمل "محاضراً متفرغا

 -:وحسب التخصصات التالية ووفقاً للشروط 

 التخصص المطلوب القســـــــــم

 الهندسة المدنية

 ومواصالتهندسة طرق 

 هندسة مياه

 الهندسة الميكانيكية 

 هندسة حراريات وموائع 

 هندسة ميكانيكا تطبيقية

 هندسة صناعية هندسة صناعية

 هندسة العمارة 

 هندسة  تكنولوجيا العمارة الرقمية 

 هندسة التصميم المعماري

 

 -الشروط المطلوبة:

 في التخصصات المطلوبة من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.أن يكون المتقدم حاصالً على درجة الدكتوراه  .1

أن يكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستير في التخصصات المطلوبة وبتقدير ال يقل عن جيد جداً من جامعة تعتمدها الجامعة  .2

 الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

لوريوس في التخصصات المطلوبة وبتقدير ال يقل عن جيد من جامعة تعتمدها الجامعة أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكا .3

 الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

 .األردنيةالرسمية الحكومية في الجامعات  للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى  .4
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ً براتب مدرس مساعد في قسم العلوم من حملة درجة الماجستير للعم تعيين أعضاء هيئة تدريس - ل محاضراً متفرغا

 الهندسية األساسية في كلية الهندسة:

 التخصص المطلوب القســـــــــم

 العلوم الهندسية 

 األساسية

 هندسة مدنية )إنشاءات(

 هندسة ميكانيكية )طاقة متجددة(

 

 -الشروط المطلوبة:

أن يكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستير في التخصصات المطلوبة وبتقدير ال يقل عن جيد جداً من جامعة تعتمدها الجامعة  .1

 الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

معة . أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة وبتقدير ال يقل عن جيد من جامعة تعتمدها الجا2

 الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

 في الجامعات األردنية الحكومية. للقبول. أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى 3

. أن يكون لدى المتقدم إلختصاص الهندسة المدنية )اإلنشاءات( خبرة عملية في اإلشراف على المختبرات والتدريس لمدة ال تقل عن 4

يكون لدى المتقدم الختصاص الهندسة الميكانيكية )طاقة متجددة( خبرة ال تقل عن سنتين في اإلشراف على مشاريع سنتين وأن 

 الطاقة المتجددة.

 

 

 

 

 كليـــــة الطب البشري
 

 -التالية :برتبة "أستاذ مساعد" في التخصصات بوظيفة محاضر متفرغ في كلية الطب البشري  عيين أعضاء هيئة تدريست  -أوالً:
 

 -:التخصصات الطبية السريرية -1
 

 التخصص المطلوب القســـــــــــــــــم الرقم

 

 

 

1. 

 

 

 

 األمراض الباطنية وطب األسرة

 أمراض باطنية عام

 يجهاز هضم -باطني

 باطني امراض القلب

 باطني أعصاب

 أمراض الكلى-باطني 

 أمراض الدم-باطني 

 األمراض الصدرية -باطني

 

 

 طب األطفال .2

 طب أطفال عام

 كلى أطفال

 جهاز هضمي أطفال

 أعصاب أطفال

 أمراض الرئة عند االطفال

 أمراض النسائية والتوليد النسائية والتوليد . 3

 جراحة الكلى والمسالك البولية الجراحة العامة والخاصة .4

 

 -الشروط المطلوبة:
 
والجراحة أو ما يعادلها من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس في الطب  .1

 المنتظمة وبتقدير ال يقل عن جيد.

 أن يكون حاصالً على رخصة دائمة لمزاولة المهنة وشهادة المجلس الطبي األردني. .2

البورد الكندي، البورد االسترالي، أو أن يكون حاصالً على شهادة االختصاص في المجاالت المذكورة أعاله )البورد األمريكي،  .3

شهادة الزمالة البريطانية أو ما يعادلها( أو شهادة االختصاص العالي من الجامعات األردنية شريطة أن يكون قد تدرب مدة سنتين 

 ملكة.على األقل تدريباً وثيقاً في حقل االختصاص بعد الحصول على الشهادة في مستشفى أو مركز عالمي متخصص خارج الم

 أن ال يكون المتقدم ملتزماً بالعمل ألي جهة وال يقبل التأجيل. .4

 يفضل من لديه خبرة في المجاالت التعليمية واألكاديمية. .5

 أن يكون لديه إلمام في استخدام الحاسوب في المجاالت التعليمية . .6

 أن يتقن اللغة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة. .7
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 -:التخصصات الطبية األساسية -2
 

 التخصص المطلوب القســـــــــــــــــم

 العلوم الطبية األساسية

 علم وظائف األعضاء 

  طب المجتمع

 علم األمراض

 

 -شروط المطلوبة: ال
أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو طب األسنان من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة  .1

 وبتقدير ال يقل عن جيد.المنتظمة 

 الدراسة المنتظمة من جامعة أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه في أحد تخصصات العلوم الطبية األساسية المذكورة أعاله ب .2

 أن يكون نظام الدراسة باللغة االنجليزية.والجامعة الهاشمية  تعتمدها

 أن ال يكون ملتزماً بالعمل ألي جهة وال يقبل التأجيل. .3

 أن يكون لديه إلمام في استخدام الحاسوب في المجاالت التعليمية. .4

 .التدريس الجامعيفي يفضل من لديه خبرة  .5

 أن يتقن اللغة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة. .6

لتخصص علم األمراض أن يكون حاصل على شهادة عضوية الكلية الملكية البريطانية ألطباء علم األمراض)الباثولوجي( أو  .7

أو حاصالً على شهادة االختصاص العالي من إحدى الجامعات األردنية في علم األمراض  علم األمراضالبورد األمريكي في 

ً ووث ً مبرمجا ً لمدة سنتين على األقل في حقل االختصاص بعد الحصول على الشهادة في شريطة أن يكون قد تدرب تدريبا يقا

مستشفى أو مركز عالمي متخصص خارج المملكة وتعترف به الجامعة الهاشمية للمتقدمين لتخصص علم األمراض، و أن يكون 

 حاصالً على رخصة دائمة لمزاولة مهنة وشهادة المجلس الطبي األردني في األمراض.

 

 ً  -التعيين لغايات اإليفاد :  -:ثانيا
 

تخصص الفي  في )أمريكا الشمالية ،استراليا،نيوزيلندا، بريطانيا، دول أوروبا الغربية(  اإليفاد لسنتين تدريبيتينالتعيين لغايات 

 -التالي:

 

 التخصص المطلوب القســـــــــــــــــم

 النسائية والتوليد وفروعها النسائية والتوليد

 

 -المطلوبة: الشروط 

الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة وبتقدير تعتمدها أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة  .1

 ال يقل عن جيد.

 أن يكون المتقدم قد أنهى شهادة االختصاص العالي من كليات الطب في الجامعات األردنية بتقدير ال يقل عن جيد. .2

  على البورد األردني.أن يكون حاصالً  .3

 أن يكون حاصالً على رخصة مزاولة مهنة. .4

 ( عاماً.35أن يكون أردني الجنسية وال يتجاوز عمره ) .5

 أن ال يكون ملتزماً بالعمل ألي جهة وال يقبل التأجيل. .6

 التي تعتمدها الجامعة الهاشمية.المستشفيات أو المراكز  تعطى األفضلية للحاصلين على قبول من إحدى .7

برتبة "مدرس مساعد" يقوم أثناء عمله بإجراء المراسالت المطلوبة بوظيفة محاضر متفرغ أن يعين الموفد في القسم التابع له  .8

 منه للحصول على قبول معتمد من إحدى الجامعات المعتمدة لدى الجامعة الهاشمية.

 

 الصيدالنيةكليـــــة العلوم 
 

 بوظيفة "محاضر متفرغ" براتب أستاذ مساعد من حملة درجة الدكتوراه في تخصص تعيين أعضاء هيئة تدريس   

 "إدارة وتسويق صيدالني" وفقاً للشروط اآلتية:وتخصص  "الصيدالنيات" 

 تعتمدهابالدراسة المنتظمة من إحدى الجامعات التي  بتقدير ال يقل عن جيدتخصص الصيدلة أن يحمل درجة البكالوريوس في  .1

 .هاشميةالجامعة ال

الجامعة  تعتمدهاالتي من إحدى الجامعات  بتقدير ال يقل عن جيد جداً التخصصات المطلوبة أعاله يحمل درجة الماجستير في  أن .2

 .الهاشمية

التي بتقدير ال يقل عن جيد بالدراسة المنتظمة من إحدى الجامعات  ات المطلوبة أعالهتخصصالفي  هأن يحمل درجة الدكتورا .3

 . الجامعة الهاشمية تعتمدها

 .( الفرع العلمي%80)أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن  .4

 أن يتقن اللغة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة. .5
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 كليـــــة التربية البدنية وعلوم الرياضة

 
لتأهيل الرياضي )ا بوظيفة محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد في قسم التأهيل الرياضي في تخصصتعيين أعضاء هيئة تدريس 

 -(  وفقاً للشروط التالية:أو العالج الطبيعي
 

أن يحمل درجة الدكتوراه في تخصص الـتأهيل الرياضي أو العالج الطبيعي من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة  .1

 المنتظمة.

 تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمةأن يحمل درجة الماجستير في التأهيل الرياضي أو العالج الطبيعي من جامعة  .2

 .وبتقدير ال يقل عن جيد جداً 

من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية بتقدير ال يقل عن جيد في الـتأهيل الرياضي أو العالج الطبيعي  البكالوريوسأن يحمل درجة  .3

 وبالدراسة المنتظمة.

 .األردنيةالرسمية الحكومية الجامعات في  للقبولدنى ية العامة عن الحد األأن ال يقل معدله في الثانو .4

 يفضل من لديه خبرات في نفس المجال. .5

 يفضل من لديه شهادات معتمدة في مجال التأهيل والعالج الرياضي. .6

 

 
 

 كلية الدراسات اإلستراتيجية والحكومية
 

في قسم الدراسات بوظيفة "محاضر متفرغ" براتب أستاذ مساعد من حملة درجة الدكتوراه  تعيين أعضاء هيئة تدريس

 المستقبلية )االستشرافية( وفقاً للشروط التالية :
 

أن يحمل درجة الدكتوراه في إحدى التخصصات التالية )العلوم السياسية، االقتصاد والعلوم اإلدارية، العلوم القانونية واألمنية( من  .1

 -تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة على أن يكون موضوع أطروحة الدكتوراه في أحد المجاالت التالية:جامعة 

 إدارة األزمات، المنشورات البحثية االخرى في نفس الموضوع. .أ

 الدراسات المستقبلية )اإلستشرافية(، والمنشورات البحثية األخرى في نفس الموضوع. .ب

ستير في إحدى التخصصات التالية )العلوم السياسية، االقتصاد والعلوم اإلدارية، العلوم والدراسات أن يحمل درجة الماج .2

 االستراتيجية، العلوم القانونية واألمنية(  من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة وبتقدير ال يقل عن جيد جداً.

التالية )العلوم السياسية، االقتصاد والعلوم اإلدارية،العلوم والدراسات  أن يحمل درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات .3

 االستراتجية، العلوم القانونية واألمنية( من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة وبتقدير ال يقل عن جيد.

 لرسمية الحكومية االردنية.افي الجامعات  للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى  .4
 

 ة اآلدابــكلي
 

 

         في تخصص وآدابها عد في قسم اللغة العربيةبوظيفة محاضر متفرغ براتب أستاذ مسا هيئة تدريس عضو تعيين -أوالً:

 -وفقاً للشروط التالية:)علم الداللة(، 

 .وبالدراسة المنتضمة تعتمدها الجامعة الهاشميةمن جامعة تخصص علم الداللة أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في  .1

 .وبالدراسة المنتضمة تخصص اللغويات وبتقدير ال يقل عن جيد جداً أن يكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستير  .2

 .منتضمةوبالدراسة ال جيد بتقدير ال يقل عنتخصص اللغة العربية أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في  .3

 الرسمية الحكومية االردنية.في الجامعات  للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى  .4

 أن يكون المتقدم حاصالً على وثيقة معادلة الشهادات العلمية من وزارة التعليم العالي. .5

 عن أستاذ مساعد.للمتقدم ان ال تزيد الرتبة األكاديمية  .6

 

العلوم  وأفي تخصص )العالقات الدولية برتبة أستاذ مشارك من حملة درجة الدكتوراه  أعضاء هيئة تدريس تعيين -ثانياً:

 -وفقاً للشروط التالية: السياسية(

 أن يكون المتقدم أردني الجنسية.. 1

وبالدراسة  عالمية مرموقةمن جامعة العلوم السياسية  وأتخصص العالقات الدولية . أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في 2

 المنتظمة.

من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية أو العالقات الدولية  تخصص العلوم السياسية. أن يكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستير 3

 .وبتقدير ال يقل عن جيد جداً  وبالدراسة المنتظمة

بتقدير ال يقل عن جيد ومن العلوم السياسية  وأ تخصص العلوم االجتماعية. أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في 4

 جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

 االردنية. الرسمية الحكوميةفي الجامعات  للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى . 5

 .العالميةأو أحدى اللغات األجنبية  . أن يتقن اللغة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة6

 . يفضل أن يكون المجال البحثي للمتقدم في الدراسات اإلستراتيجية والعالقات الدولية.7
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 كلية االمير الحسن بن طالل لالراضي الجافة
 

     بوظيفة "محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد "من حملة درجة الدكتوراه في تخصص  أعضاء هيئة تدريس تعيين -أوالً:

 -)علم الري( وفقاً للشروط التالية:
 

 أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه في تخصص )علم الري( من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة. .1

خصص ) علم الري( بتقدير ال يقل عن جيد جداً من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية أن يكون حاصالً على درجة الماجستير في ت .2

 وبالدراسة المنتظمة.

( بتقدير ال يقل عن  جيد من جامعة إدارة األراضي الجافة أو ما يعادلهاأن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس في تخصص ) .3

 تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.  

 لرسمية الحكومية االردنية.في الجامعات ا للقبولن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى أ .4
 

 

 

 

      بوظيفة "محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد "من حملة درجة الدكتوراه في تخصص  أعضاء هيئة تدريس تعيين -ياً:ثان

 -( وفقاً للشروط التالية:النباتي اإلنتاج)
 

من جامعة تعتمدها الجامعة  النظم الزراعية الصحراوية أو ما يعادلها/  اإلنتاج النباتيأن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه في  .1

 الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

دها بتقدير ال يقل عن جيد جداً من جامعة تعتم التخصص المطلوب أو تخصصات مشابهةأن يكون حاصالً على درجة الماجستير في  .2

 الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

 بتقدير ال يقل عن  جيد من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية النباتي اإلنتاجأن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس في تخصص  .3

 .  وبالدراسة المنتظمة

 الحكومية االردنية.الرسمية في الجامعات  للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى  .4

 يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة أو مقبولة للنشر في مجال التخصص. .5

 

 

 كليـــــة االقتصاد والعلوم االدارية
 

 -من حملة درجة الدكتوراه في تخصصات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية وفقاً للشروط التالية: أعضاء هيئة تدريستعيين 

 

)االقتصاد المالي،  التالية اإلداريةأن يكون المتقدم حاصالً على درجة الدكتوراه في إحدى تخصصات كلية االقتصاد والعلوم  .1

المحاسبة، العلوم المالية والمصرفية، إدارة المخاطر والتأمين(  التسويق، ادارة األعمال، نظم المعلومات اإلدارية،إدارة الفنادق،

 الجامعة الهاشمية. ومن جامعات عالمية تعتمدهامنتظمة وبالدراسة ال

أن يكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستير في إحدى تخصصات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية وبتقدير ال يقل عن جيد جدا  .2

 الجامعة الهاشمية. تعتمدهاوبالدراسة المنتظمة من جامعة 

بالدراسة المنتظمة من وفي إحدى تخصصات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس  .3

 الجامعة الهاشمية.تعتمدها جامعة 

 الرسمية الحكومية االردنية.الجامعات في  للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى  .4

 يفضل من لديه خبرة تدريسية. .5

 أو مقبولة للنشر في مجال تخصصه في مجالت علمية محكمة تعتمدها الجامعة الهاشمية.يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة  .6

 أن يتقن اللغة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة. .7
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 -اد:ــاإليف -ثانياً:
 

 

 

لصالح كلية الدراسات االستراتيجية والحكومية من حملةة درجةة الماجسةتير للحصةول علةى درجةة الةدكتوراه فةي كةل مةن  إيفاد أردنيين

 -تخصصات "الدراسات المستقبلية )االستشرافية(" و "إدارة األزمات" وفقاً للشروط التالية:

إلدارة، إدارة األعمةةال، القةةانون، العلةةوم أن يكةةون المتقةةدم حاصةةالً علةةى درجةةة البكةةالوريوس فةةي أحةةد التخصصةةات التاليةةة )ا .1

السياسية، الهندسة الصناعية، الهندسة المدنية، العلوم اإلنسانية واالجتماعية( وبتقةدير ال يقةل عةن جيةد ومةن جامعةة تعتمةدها 

 الجامعة الهاشمية.

عمال، القةانون، العلةوم السياسةية، أن يكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستير في أحد التخصصات التالية )اإلدارة، إدارة األ .2

الهندسة الصناعية، الهندسة المدنية، العلوم اإلنسانية واالجتماعية(، وبتقدير ال يقل عن جيد جداً ومن جامعة تعتمدها الجامعةة 

 الهاشمية.

الجامعةات الرسةمية ( فةي 2( و )1أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عةن الحةد األدنةى للقبةول فةي التخصصةات المطلوبةة فةي ) .3

 الحكومية األردنية.

أن تكون جميع شهاداته العلمية بالدراسة المنتظمة، ومعادلة من وزارة التعليم العةالي والبحةا العلمةي فةي حةال كانةن أي منهةا  .4

 غير أردنية.

 

 

 

 

 

 

لصةالح قسةم هندسةة العمةارة مةن حملةة درجةةة الماجسةتير للحصةول علةى درجةة الةدكتوراه فةي كةل مةن تخصةةص  اد أردنيةينـإيفة        

 -)التصميم المعماري(، )التصميم البيئي(، وفقاً للشروط التالية:

 أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في تخصص "هندسة العمارة" وبتقدير ال يقل عن جيد ومةن جامعةة تعتمةدها .1

 الجامعة الهاشمية.

أن يكةون المتقةدم حاصةالً علةى درجةة الماجسةتير فةي تخصةص "هندسةةة العمةارة"، وبتقةدير ال يقةل عةن جيةد جةداً ومةن جامعةةة  .2

 تعتمدها الجامعة الهاشمية.

 ( وفقاً لفروع الدراسة الثانوية المعتمدة من وزارة التعليم العالي.%80أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن ) .3

بالدراسةة المنتظمةة، ومعادلةة مةن وزارة التعلةيم العةالي والبحةا العلمةي فةي حةال كانةن أي منهةا غيةر أن تكون جميع شةهاداته  .4

 أردنية.

 

 
 

قسةم المنةاهو والتةدريس مةن حملةة درجةة الماجسةتير للحصةول علةى درجةة الةدكتوراه فةي كةل مةن تخصةص  لصةالح  اد أردنيةينـإيف   

 -وفقاً للشروط التالية: )التربية الفنية(، )الفنون الجميلة(،

أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكةالوريوس فةي أحةد التخصصةات التاليةة )الرسةم، التصةوير، التصةوير الزيتةي، التصةوير  .1

 المائي، التصوير الجداري( وبتقدير ال يقل عن جيد ومن جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.

)التربية الفنية، الفنون الجميلة، الفنون التشكيلية،  -يكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستير في أحد التخصصات التالية:أن  .2

 الفنون البصرية(، وبتقدير ال يقل عن جيد جداً ومن جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.

للةةدخول فةةي التخصةةص المطلةةوب فةةي الجامعةةات الرسةةمية  عةةن الحةةد األدنةةىقةةل معدلةةه فةةي اي مةةن فةةروع الثانويةةة العامةةة أن ال ي .3

 الحكومية األردنية.

 أن تكون جميع شهاداته العلمية بالدراسة المنتظمة، ومعادلة من وزارة التعليم العةالي والبحةا العلمةي فةي حةال كانةن أي منهةا .4

 غير أردنية.

لميةة ومرموقةة فةي )الواليةات المتحةدة األمريكيةة، تعطى األولوية للمتقدمين الحاصلين على قبول رسمي معتمد مةن جامعةات عا .5

 كندا، بريطانيا، أستراليا(.

 TOFEL( في امتحان الــــ)88( أو على عالمة )ILETSفي امتحان الــــ) )5,6تعطى األولوية للمتقدمين الحاصلين على عالمة ) .6
IBT.أو ما يعادلهما ) 

 أن يكون هناك تطابق بين تخصصات المتقدم لإليفاد. .7

 

 

 

 كلية الدراسات االستراتيجية والحكومية

 كلية الهندسة

 كلية العلوم التربوية
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 -لصالح كلية الطب البشري، وعلى النحو التالي: إيفاد أردنيين

لغايات الحصول علةى تةدريب سةريري ولمةدة سةنتين تةدريبيتين علةى األقةل ضةمن برنةامو تةدريبي وثيةق ومبةرمو بعةد شةهادة  اإليفاد -أ

)أمريكا الشمالية، استراليا، نيوزيلندا، دول أوروبا الغربية( فةي االختصاصةات السةريرية  -االختصاص العالي من إحدى الدول التالية:

  -التالية:

 التخصص المطلوب ــــــــــــــــــــــــــــــــــمالقســــــــــ الرقم

 األمراض الباطنية وطب األسرة 1

 باطني/ غدد صم، باطني/ جهاز هضمي،

 باطني/ أمراض القلب، باطني/ أعصاب،

 باطني/ أمراض الكلى، باطني/ أمراض الدم،

 باطني/ األمراض الصدرية

 الجراحة العامة والخاصة 2
والشرج والمستقيم، جراحة العيون، جراحة األعصاب، جراحة القولون 

 جراحة الكلى والمسالك البولية

 طب األطفال 3

 كلى أطفال، جهاز هضمي أطفال، أعصاب أطفال،

 أمراض الرئة عند األطفال 

 

  -ووفقاً للشروط التالية:

تعتمدها الجامعة الهاشمية وبتقدير ال يقةل عةن جيةد، الطب والجراحة من جامعة أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في  .1

 وبالدراسة المنتظمة.

 أن يكون حاصالً على رخصة مزاولة مهنة. .2

 أن يكون المتقدم قد أنهى شهادة االختصاص العالي في االختصصات المذكورة من كليات الطب األردنية بتقدير ال يقل عن جيد. .3

 ( في الفرع العلمي.%85)أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن  .4

 تعطى األفضلية للحاصلين على قبول من إحدى المستشفيات أو المراكز المرموقة والتي تعتمدها الجامعة الهاشمية. .5

 ( ستة أشهر للمرشحين للحصول على قبول من الجامعات التي تدرس باللغة اإلنجليزية.6تعطى مدة أقصاها ) .6
 

األساسةةية للحصةةول علةةى درجةةة الةةدكتوراه فةةي كةةل مةةن تخصةةص )علةةم التشةةريح، علةةم وظةةائف  لصةةالح قسةةم العلةةوم الطبيةةة اإليفةةاد -ب

 ً  األعضاء، طب المجتمع، الكيمياء الحيوية( من إحدى الدول التالية )أمريكا الشمالية، استراليا، نيوزيلندا، دول أوروبا الغربية( وفقا

 -للشروط التالية:

بتقدير الطب والجراحة أو طب األسنان من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وأن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في  .1

 .وبالدراسة المنتظمةال يقل عن جيد 

 أن يكون حاصالً على رخصة مزاولة مهنة. .2

 ( في الفرع العلمي.%85أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن ) .3

 فضلية للحاصلين على قبول لدرجة الدكتوراه في إحدى الجامعات المرموقة والتي تعتمدها الجامعة الهاشمية.تعطى األ .4

 ( ستة اشهر للمرشحين للحصول على قبوالت من الجامعات التي تدرس باللغة اإلنجليزية.6تعطى مدة ) .5

سنتين تدريبيتين علةى األقةل ضةمن برنةامو تةدريبي وثيةق لغايات الحصول على تدريب سريري لمدة تدريبيتين لسنتين  اإليفاد  -ج

ومبرمو بعد شهادة االحتصاص العالي في تخصص علم األمراض من إحدى الدول التالية )أمريكا الشمالية، اسةتراليا، نيوزيلنةدا، 

 -دول أوروبا الغربية(، وفقاً للشروط التالية:

الطب والجراحة مةن جامعةة تعتمةدها الجامعةة الهاشةمية وبتقةدير ال يقةل أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في  .1

 عن جيد، وبالدراسة المنتظمة.

 أن يكون المتقدم قد أنهى شهادة االختصاص العالي من كليات الطب األردنية بتقدير ال يقل عن جيد. .2

 ( في الفرع العلمي.%85أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن ) .3

 على البورد األردني. أن يكون حاصالً  .4

 أن يكون حاصالً على رخصة مزاولة المهنة. .5

 تعطى األفضلية للحاصلين على قبول من إحدى المستشفيات أو المراكز المرموقة والتي تعتمدها الجامعة الهاشمية. .6

 ( ستة أشهر للمرشحين للحصول على قبوالت من الجامعات التي تدرس باللغة اإلنجليزية.6تعطى مدة ) .7

 كلية الطب البشري
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جيولوجيةا من حملة درجة الماجستير للحصول علةى درجةة الةدكتوراه فةي تخصةص ) علوم األرض والبيئةلصالح قسم  يفاد أردنيينإ

 -(، وفقاً للشروط التالية:البترول

 وبتقةدير ال يقةل عةن جيةدأو مةا يعادلهةا " علوم األرض والبيئةأن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في تخصص " .1

 ومن جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية. جداً 

وبتقدير ال يقل عن جيد جداً أو ما يعادلها "، علوم األرض والبيئةأن يكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستير في تخصص " .2

 ومن جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.

 ( وفقاً لفروع الدراسة الثانوية المعتمدة من وزارة التعليم العالي.%65عامة عن )أن ال يقل معدله في الثانوية ال .3

أن تكون جميع شهاداته العلمية بالدراسة المنتظمة، ومعادلة من وزارة التعليم العةالي والبحةا العلمةي فةي حةال كانةن أي منهةا  .4

 غير أردنية.

 

 -:للمتقدمين الغراض التعيين وااليفاد وط العامةالشر

 
 

 يجوز النظر بحملة درجة الدكتوراه دون حصولهم على درجة الماجستير . .1

يخضع المتقدم ألسس االختيار والمفاضلة والتي منها إجراء المقابلة الشخصية أو أية اختبارات  .2

 معتمدة لدى الجامعة لهذه الغاية.

ملء الشاغر  أو عدم الرد على أي طلب أو عدموااليفاد تحتفظ الجامعة بحقها في عدم التعيين  .3

 دون إبداء األسباب.

يشترط في المتقدم أن يكون غير ملتزم بالخدمة لدى المؤسسات أو الجامعات أو الدوائر الحكومية  .4

 أو الخاصة.

أن يكون المتقدم حاصالً على وثيقة معادلة الشهادات العلمية غير األردنية من وزارة التعليم  .5

 العالي.

 مطلوب ألية جهة أمنية. أن ال يكون محكوم ألي سبب كان أو .6

  أن يكون لديه إلمام في استخدام الحاسوب في المجاالت التعليمية. .7

 أن يتقن اللغة االنجليزية "قراءة وكتابة ومحادثة". .8

 أن يكون أردني الجنسية. .9

للذين من حملة درجة الماجستير ( عام لغايات التقدم لاليفاد 35ان ال يزيد عمر المتقدم عن ) .10

( عاما لطالب الجامعات العالمية المعتمدة الملتحقين 37ببرنامو الدكتوراة بعد وعن )لم يلتحقو 

 ببرنامو الدكتوراة.
 

               لغايات التعيين وااليفاد الوثائق المطلوب تحميلها في الطلب اإللكتروني المراد تعبئته 

 -)سيتم استبعاد الطلب في حال النقص بأي وثيقة(:

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

 . . صورة عن وثيقة معادلة الشهادات الغير أردنية صادرة عن وزارة التعليم العالي2

 . صورة عن هوية األحوال المدنية وجواز السفر ودفتر العائلة.3

 . السيرة الذاتية.4

 للمتقدمين لغايات االيفاد. ت( إن وجدGREن )صورة عن القبول الرسمي وامتحا. 5

 صورة عن رخصة مزاولة المهنة.. 6

 صورة عن البورد األردني.. 7

 
 
 

 ةوالبيئكلية الموارد الطبيعية 
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على الراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم الشروط أعاله تعبئة الطلب إلكترونياً على خانة طلبات التعيين   

مرفقاً بالطلب اإللكتروني صوراً عن الشهادات العلمية ، اً من تاريخ صدور اإلعالن ولمدة عشرة ايام اعتبار

ً لشروط اإلعالن أو غير مستوف  والوثائق المطلوبة، علماً بأن الجامعة لن تنظر في الطلب إذا كان مخالفا

ً وتعتبر جميع الطلبات المقدمة قبل تاريخ نشر هذا  لجميع الوثائق المطلوبة، ويعتبر الطلب ملغى حكما

وعلى أصحابها التقدم بطلبات جديدة وفي حال وجود أي مشاكل أو استفسارات يرجى االتصال اإلعالن الغية 

 -على األرقام الفرعية التالية:

 

 (.4750ديوان دائرة الموارد البشرية / فرعي )
 (.5045شعبة أعضاء هيئة التدريس/ فرعي )

 (.4476شعبة اإليفاد/ فرعي )
 

 (.3903333/05)علماً بأن هاتف الجامعة الهاشمية هو 

                                     

 ةـــة الهاشميــــالجامع  
 


