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 ـــــةـــــــــــــة الهاشميــــــــامعـــــــــــــــــــالجــ
 ـــــةــــــــوارد البشريـــــــــــرة المــــــــــــــدائ

 إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية للتعيين واإليفاد
 2019/ 16/6تاريخ بداية اإلعالن     
 2019/ 6/ 25تاريخ نهاية اإلعالن     

 
 

 -: تعيين أعضاء هيئة تدريس وعلى النحو التاليتعلن الجامعة الهاشمية عن حاجتها إلى أواًل: 

 

 

 اإلداريةكليـــــة االقتصاد والعلوم 
 

تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في تخصصات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية وفقًا للشروط 
 -التالية:

 التالية اإلداريةأن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الدكتوراه في إحدى تخصصات كلية االقتصاد والعلوم  .1
المحاسبة، العلوم المالية  التسويق، األعمال، نظم المعلومات اإلدارية،إدارة الفنادق، إدارةاقتصاد مالي، )

الجامعة تعتمدها والمصرفية، إدارة المخاطر والتأمين( وبالدراسة المنتظمة ومن جامعات عالمية مرموقة 
 الهاشمية.

   أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير في إحدى تخصصات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية وبتقدير .2
 الجامعة الهاشمية. تعتمدهاالمنتظمة من جامعة  ال يقل عن جيد جدا وبالدراسة

بالدراسة  أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية .3
 الجامعة الهاشمية.تعتمدها المنتظمة من جامعة 

 في الجامعات األردنية الحكومية. للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى  .4
 يفضل من لديه خبرة تدريسية. .5
يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة أو مقبولة للنشر في مجال تخصصه في مجالت علمية محكمة تعتمدها  .6

 الجامعة الهاشمية.
 أن يتقن اللغة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة. .7

 

 العلومكليـــــة 
 
 

بوظيفة محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد في قسم الكيمياء في تخصص )الكيمياء هيئة تدريس  عضوتعيين  -أواًل:
 -وفقًا للشروط التالية:(، ئيةالفيزيا

 

 تعتمدها الجامعة الهاشمية.من جامعة التخصص المذكور أعاله  أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في .1
 بتقدير ال يقل عن جيد جدًا. الكيمياء في تخصص أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير  .2
 جيد. بتقدير ال يقل عن الكيمياءتخصص أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في  .3
 .في الجامعات األردنية الحكومية للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى  .4
 أن تكون دراسته الجامعية بانتظام. .5
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بوظيفة محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد في قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا هيئة تدريس  عضوتعيين  -:ثانياً 
 -وفقًا للشروط التالية:(، نباتية الحيوية في تخصص )علم الحيوان/ تشريح مقارن للفقاريات، بيئة حيوية

 

 تعتمدها الجامعة الهاشمية.من جامعة التخصص المذكور أعاله  حاصال على درجة الدكتوراه في أن يكون المتقدم .1
بتقدير ال يقل   تخصص العلوم الحياتية أو التكنولوجيا الحيويةفي أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير  .2

 عن جيد جدًا.
                      بتقدير تخصص العلوم الحياتية أو التكنولوجيا الحيوية أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في  .3

 جيد. ال يقل عن
 في الجامعات األردنية الحكومية. للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى  .4

 

 

 التمريضكليـــــة 
 
 

في  صحة المجتمع والصحة النفسيةبوظيفة محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد في قسم هيئة تدريس  عضوتعيين 
 -وفقًا للشروط التالية:(، المعلوماتية التمريضية أو المعلوماتية الصحيةتخصص )

 أن يكون المتقدم أردني الجنسية. .1
تمدها الجامعة تعمن جامعة التخصص المذكور أعاله  أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في .2

 الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.
في تخصص المعلوماتية التمريضية أو المعلوماتية الصحية أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير  .3

 بتقدير ال يقل عن جيد جدًا.
 جيد. بتقدير ال يقل عنتخصص التمريض أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في  .4
 في الجامعات األردنية الحكومية. للقبولمعدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى أن ال يقل  .5

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العلوم الطبية التطبيقيةكليـــــة 
 

 

 

                 تخصص  قسم التصوير الطبي في بوظيفة محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد فيهيئة تدريس  عضوتعيين 
 -وفقًا للشروط التالية:(، واإلشعاعيالتصوير الطبي )

 

 تعتمدها الجامعة الهاشمية.من جامعة  المذكور أعالهتخصص ال . أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في1
 .في التخصص المذكور أعاله بتقدير ال يقل عن جيد جداً . أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير 2
 جيد. بتقدير ال يقل عن المذكور أعالهتخصص ال. أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في 3
 في الجامعات األردنية الحكومية. للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى . 4
 . أن تكون دراسته الجامعية بانتظام.5
 
 

 الموارد الطبيعية والبيئةكليـــــة 
 

 

                 تخصص  قسم إدارة المياه والبيئة في بوظيفة محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد فيهيئة تدريس  عضوتعيين 
 -وفقًا للشروط التالية:(، ميكروبيولوجيا المياه)
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 أو التكنولوجيا الحيوية أو علوم البيئة العلوم الحياتية تخصص أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في .1
تعتمدها من جامعة هو ميكروبيولوجيا المياه  حيث يجب أن تكون أطروحة الدكتوراه في تخصص المتقدم الدقيق

 الجامعة الهاشمية.
 بتقدير ال يقل عن جيد جدًا. في التخصص المطلوب أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير .2
أو علوم  العلوم الحياتية أو التكنولوجيا الحيويةتخصص حاصاًل على درجة البكالوريوس في  أن يكون المتقدم .3

 جيد. بتقدير ال يقل عنالبيئة 
 في الجامعات األردنية الحكومية. للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى  .4
 محكمة في مجال تخصصه. يفضل أن يكون المتقدم قد نشر أبحاث علمية في مجالت عالمية .5
 أن تكون دراسته الجامعية بانتظام. .6

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الهندسةكليـــــة 
 

 

 
 

                 تخصص  قسم هندسة الميكاترونكس في بوظيفة محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد فيهيئة تدريس  عضوتعيين  -أواًل:
 -وفقًا للشروط التالية:(، هندسة الميكاترونكس)

 

 يكون المتقدم أردني الجنسية.إن  .1
تخصص هندسة الميكاترونكس أو هندسة الكهرباء أو هندسة  أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في .2

 تعتمدها الجامعة الهاشمية.من جامعة الميكانيك 
و هندسة تخصص هندسة الميكاترونكس أو هندسة الكهرباء أ فيأن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير  .3

 بتقدير ال يقل عن جيد جدًا.الميكانيك 
تخصص هندسة الميكاترونكس أو هندسة الكهرباء أو  فيأن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس  .4

 جيد. بتقدير ال يقل عن هندسة الميكانيك
 كومية.في الجامعات األردنية الح للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى  .5
 أن تكون دراسته الجامعية بانتظام. .6

 
 
 

 
تخصص  قسم الهندسة الطبية في بوظيفة محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد فيهيئة تدريس  عضوتعيين  -ثانيًا:
 -وفقًا للشروط التالية:(، هندسة طبية)

 

 

 إن يكون المتقدم أردني الجنسية. .1
 تعتمدها الجامعة الهاشمية.من جامعة التخصص المذكور أعاله  أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في .2
 التخصص المذكور أعاله بتقدير ال يقل عن جيد جدًا. أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير في .3
الهندسة الطبية أو هندسة الكهرباء أو هندسة  في تخصص أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس .4

 جيد. بتقدير ال يقل عن الميكانيك
 في الجامعات األردنية الحكومية. للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى  .5
 أن تكون دراسته الجامعية بانتظام. .6

 
 

تخصص  قسم الهندسة الصناعية في بوظيفة محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد فيهيئة تدريس  عضوتعيين  -ثالثًا:
 -وفقًا للشروط التالية:(، الصناعيةالهندسة )

 
 إن يكون المتقدم أردني الجنسية. .1
 تعتمدها الجامعة الهاشمية.من جامعة التخصص المذكور أعاله  أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في .2
 .التخصص المذكور أعاله بتقدير ال يقل عن جيد جداً  أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير في .3
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 جيد. بتقدير ال يقل عن المذكور أعاله تخصصالفي  أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس .4
 في الجامعات األردنية الحكومية. للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى  .5
 أن تكون دراسته الجامعية بانتظام. .6

 

تخصص  قسم الهندسة الميكانيكية في محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد فيبوظيفة هيئة تدريس  عضوتعيين  -رابعًا:
 -وفقًا للشروط التالية:(، الهندسة الميكانيكية)

 

 إن يكون المتقدم أردني الجنسية. .1
 تعتمدها الجامعة الهاشمية.من جامعة التخصص المذكور أعاله  أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في .2
 التخصص المذكور أعاله بتقدير ال يقل عن جيد جدًا. دم حاصاًل على درجة الماجستير فيأن يكون المتق .3
 جيد. بتقدير ال يقل عن المذكور أعاله تخصصالفي  أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس .4
 في الجامعات األردنية الحكومية. للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى  .5
 أن تكون دراسته الجامعية بانتظام. .6
 

 -وفقًا للشروط التالية:، من حملة درجة الماجستير في قسم هندسة العمارة هيئة تدريس  عضوتعيين  -:خامساً 
 

 

 إن يكون المتقدم أردني الجنسية. .1
 بتقدير ال يقل عن جيد جدًا. العمارةهندسة تخصص  أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير في .2
 جيد. بتقدير ال يقل عن هندسة العمارة في تخصص أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس .3
 في الجامعات األردنية الحكومية. للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى  .4
 .الجامعة الهاشمية تعتمدهاومن جامعة  أن تكون دراسته الجامعية بانتظام .5
 
 

 

 التربية البدنية وعلوم الرياضةكليـــــة 
 
 

بوظيفة محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد في قسم اإلدارة والتدريب الرياضي في تخصص هيئة تدريس  عضوتعيين 
 -وفقًا للشروط التالية:(، تربية رياضية /ألعاب قوى ذكور)
 

تعتمدها الجامعة الهاشمية من جامعة  في التخصص المطلوب الدكتوراه أن يكون المتقدم حاصال على درجة .1
 وبالدراسة المنتظمة.

من جامعة  بتقدير ال يقل عن جيد جداً في التخصص المطلوب أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير  .2
 .تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 بتقدير ال يقل عنفي تخصص التربية البدنية وعلوم الرياضة لبكالوريوس أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة ا .3
 .تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمةمن جامعة  جيد

 في الجامعات األردنية الحكومية. للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى  .4
 الماجستير والدكتوراه للمتقدم بنفس التخصصات المطلوبة. أبحاثأن تكون  .5
وأن يكون لديه أبحاث علمية  يفضل أن يكون للمتقدم خبرة تدريسية جامعية في مجال التخصصات المطلوبة .6

 .منشورة أو مقبولة للنشر في مجالت علمية محكمة تعتمدها الجامعة الهاشمية
 المطلوبة بجميع مستوياتها. أللعاباأن يكون المتقدم قادرًا على تدريس مواد  .7
 يفضل من لديه خبرات وشهادات تدريب أو تحكيم دولية/اقليمية / أو محلية في مجال االلعاب المطلوبة. .8
 ( سنة عند تقديم الطلب.45أن ال يزيد العمر عن ) .9
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 العلوم التربويةكليـــــة 
 

في تخصص                 علم النفس التربوي بوظيفة محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد في قسم هيئة تدريس  عضوتعيين  -أواًل:
 -وفقًا للشروط التالية:)قياس وتقويم (، 

 

)القياس والتقويم او القياس واإلحصاء أو البحث تخصص  أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في .1
 الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.تعتمدها الجامعة من جامعة  والتقويم(

بتقدير ال  )القياس والتقويم أو اإلحصاء الرياضي( في تخصص أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير  .2
 .جيد جداً يقل عن 

 بتقدير ال يقل عن )الرياضيات، اإلحصاء، الفيزياء(تخصص أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في  .3
 جيد.

 في الجامعات األردنية الحكومية. للقبولقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى أن ال ي .4
 أن ال تزيد الرتبة األكاديمية عن أستاذ مساعد. .5
 لمن لديه خبرة في التدريس الجامعي في جامعة أو جامعات تعترف بها الجامعة الهاشمية. األولوية .6
مقبولة للنشر في مجال تخصصه في مجالت علمية محكمة تعتمدها من لديه أبحاث علمية منشورة أو لاألولوية  .7

 الجامعة الهاشمية.
 األولوية لمن لديه القدرة على التدريس باللغة اإلنجليزية. .8

 

في تخصص                 المناهج والتدريس بوظيفة محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد في قسم هيئة تدريس  عضوتعيين  -انيًا:ث
الجميلة، الفنون التشكيلية، الفنون البصرية، الرسم والتصوير، تصميم جرافيك، التربية الفنية، تاريخ الفن، التذوق الفنون )

 -وفقًا للشروط التالية:(، الفني، النقد الفني، علم الجمال، تصوير جداري 

تمدها الجامعة تعمن جامعة المذكورة أعاله  اتتخصصال أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في .1
 الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

 .جيد جداً بتقدير ال يقل عن   المذكورة أعاله اتتخصصالفي أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير  .2
الفنون الجميلة أو الفنون التشكيلية أو ) اتتخصصأحد  أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في .3

لتربية الفنية أو الرسم والتصوير أو التصوير الزيتي أو النحت أو الخزف أو تصميم الفنون البصرية أو ا
 جيد. بتقدير ال يقل عن( جرافيك

 في الجامعات األردنية الحكومية. للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى  .4
 .مماثلة أن أمكن جامعاتية في لديه خبرة تدريس أن يكون  .5

 
في تخصص                 المناهج والتدريس بوظيفة محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد في قسم هيئة تدريس  عضوتعيين  -:ثالثاً 

 -وفقًا للشروط التالية:(، اللغة العربيةأساليب تدريس مناهج و )
 

الجامعة الهاشمية تعتمدها من جامعة التخصص المذكور أعاله  أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في .1
 وبالدراسة المنتظمة.

 يقل عن  جيد جدًا. بتقدير ال المذكور أعالهفي أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير  .2
( اللغة العربية، معلم مجال اللغة العربيةأحد تخصصات ) أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في .3

 جيد. بتقدير ال يقل عن
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 في الجامعات األردنية الحكومية. للقبولعدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى أن ال يقل م .4
 أن يكون لديه خبرة تدريسية في جامعات مماثلة أن أمكن. .5

 

في تخصص                 المناهج والتدريس بوظيفة محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد في قسم هيئة تدريس  عضوتعيين  -:رابعاً 
 -وفقًا للشروط التالية:(، الرياضيات)أساليب تدريس 

 

تعتمدها الجامعة الهاشمية من جامعة التخصص المذكور أعاله  أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في .1
 وبالدراسة المنتظمة.

رياضيات الأو  تدريس الرياضيات تخصص مناهج وأساليبفي أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير  .2
 جيد جدًا. يقل عن بتقدير ال

              بتقدير( رياضيات، معلم مجال الرياضياتأحد تخصصات ) أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في .3
 جيد. ال يقل عن

 في الجامعات األردنية الحكومية. للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى  .4
 أن يكون لديه خبرة تدريسية في جامعات مماثلة أن أمكن. .5

 
 

في تخصص                 أصول التربية واإلدارة بوظيفة محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد في قسم هيئة تدريس  عضوتعيين  -:خامساً 
 -وفقًا للشروط التالية:)اإلدارة التربوية(، 

تعتمدها الجامعة الهاشمية من جامعة التخصص المذكور أعاله  المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في أن يكون  .1
 وبالدراسة المنتظمة.

 في تخصص اإلدارة التربوية بتقدير ال يقل عن  جيد جدًا.أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير  .2
 جيد. ر ال يقل عنأن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس بتقدي .3
 في الجامعات األردنية الحكومية. للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى  .4
 أن يكون لديه خبرة تدريسية في جامعات مماثلة. .5
 

 كلية الطب البشري 
 -تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه وحسب الشروط التالية:

 
 التخصص المطلوب القســـــــــــــــــم الرقم
1. 

 العلوم الطبية األساسية
 علم وظائف األعضاء 

 علم األمراض .2
 -الشروط المطلوبة: 

أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو طب األسنان من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية  .1
 عن جيد.وبالدراسة المنتظمة وبتقدير ال يقل 

 تعتمدهابالدراسة المنتظمة من جامعة مرموقة  علم وظائف األعضاء تخصصأن يكون حاصاًل على درجة الدكتوراه في  .2
 .وأن يكون نظام الدراسة فيها باللغة االنجليزيةالجامعة الهاشمية 

 أن ال يكون ملتزمًا بالعمل ألي جهة وال يقبل التأجيل. .3
 الحاسوب في المجاالت التعليمية.أن يكون لديه إلمام في استخدام  .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  .7

أو حاصاًل على شهادة االختصاص العالي من إحدى  علم األمراضاألمراض)الباثولوجي( أو البورد األمريكي في 
الجامعات األردنية في علم األمراض شريطة أن يكون قد تدرب تدريبًا مبرمجًا ووثيقًا لمدة سنتين على األقل في حقل 
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االختصاص بعد الحصول على الشهادة في مستشفى أو مركز عالمي متخصص خارج المملكة وتعترف به الجامعة 
متقدمين لتخصص علم األمراض، و أن يكون حاصاًل على رخصة دائمة لمزاولة مهنة وشهادة المجلس الهاشمية لل

 .االمراضالطبي األردني في علم 
 

 

اإليفاد لسنتين تدريبيتين في أمريكا الشمالية،استراليا،نيوزيلندا، بريطانيا، دول أوروبا )التعيين لغايات اإليفاد  -ثانيًا:
 -وحسب الشروط التالية: علم األمراض الغربية( في تخصص

 

 

الجامعة الهاشمية وبالدراسة تعتمدها أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة  .1
 المنتظمة وبتقدير ال يقل عن جيد.

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

 أن يكون حاصاًل على البورد األردني. .3
 أن يكون حاصاًل على رخصة مزاولة مهنة. .4
 ( عامًا.35أن يكون أردني الجنسية وال يتجاوز عمره ) .5
 تعطى األفضلية للحاصلين على قبول من إحدى المستشفيات أو المراكز المرموقة التي تعتمدها الجامعة الهاشمية. .6
 لمرشحين للحصول على قبوالت من الجامعات التي تدرس باللغة االنجليزية.( أشهر ل6تعطى مدة ) .7
 

 الصيدالنيةكليـــــة العلوم 
 
 

 تعيين أعضاء هيئة تدريس بوظيفة "محاضر متفرغ" براتب أستاذ مساعد من حملة درجة الدكتوراه في تخصص -  
 وفقًا للشروط اآلتية:و "الكيمياء الدوائية" صيدالني" واقتصاد " و "إدارة وتسويق / تكنولوجيا صيدالنية"الصيدالنيات

بالدراسة المنتظمة من إحدى  بتقدير ال يقل عن جيدتخصص الصيدلة أن يحمل درجة البكالوريوس في . 1
 .الجامعة الهاشمية تعتمدهاالجامعات التي 

من إحدى  عن جيد جداً بتقدير ال يقل التخصصات المطلوبة أعاله يحمل درجة الماجستير في  أنيفضل . 2
 .الجامعة الهاشميةتعتمدها الجامعات التي 

بالدراسة المنتظمة من إحدى الجامعات التي  ات المطلوبة أعالهتخصصالفي  هأن يحمل درجة الدكتورا. 3 
 .تعتمدها الجامعة الهاشمية

 .( الفرع العلمي%80)أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن . 4 
 غة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.. أن يتقن الل5
 . أن يكون المتقدم اردني الجنسية.6

 ثانيًا: إيفاد أردنيين من حملة درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه وعلى النحو التالي:
 
 

 
 

 من حملة درجة الماجستير للحصول على درجة الـدكتوراه فـي كلية االقتصاد والعلوم اإلداريةإيفاد أردنيين لصالح      -
المحاســبة، إدارة األعمــال، نظــم المعلومــات اإلداريــة، إدارة الفنــادق، العلــوم الماليــة ) ات التاليــةتخصصــال كـل مــن

 -، وفقًا للشروط التالية:والمصرفية، إدارة المخاطر والتأمين(

وس في التخصص المطلوب بتقدير ال يقل عن جيد ومـن جامعـة أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوري .1
 تعتمدها الجامعة الهاشمية.

أن يكــون المتقــدم حاصــاًل علــى درجــة الماجســتير فــي التخصــص المطلــوب بتقــدير ال يقــل عــن جيــد جــدًا ومــن  .2
 جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.

 االقتصاد والعلوم اإلداريةكلية 
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من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فـي حـال أن تكون جميع شهاداته العلمية بالدراسة المنتظمة، ومعادلة  .3
 كانت أي منها غير أردنية.

( وفقــًا لفــروع الدراســة الثانويــة المعتمــدة مــن وزارة التعلــيم %70أن ال يقــل معدلــه فــي الثانويــة العامــة عــن ) .4
 العالي.

ي )الواليــات تعطــى األولويــة للمتقــدمين الحاصــلين علــى قبــول رســمي معتمــد مــن جامعــات عالميــة ومرموقــة فــ .5
 المتحدة األمريكية، كندا، بريطانيا، أستراليا(.

( فـي 88( أو علـى عالمـة )ILETS( فـي امتحـان الــــ)5,6تعطى األولويـة للمتقـدمين الحاصـلين علـى عالمـة ) .6
 ( أو ما يعادلها. TOEFL IBTامتحان )

 أن يكون هناك تجانس وتناسق بين تخصصات المتقدم لإليفاد. .7
 

 

المبينـة تخصصـات الإيفاد أردنيين لصالح كلية الهندسة من حملـة درجـة الماجسـتير للحصـول علـى درجـة الـدكتوراه فـي 
 -:تالياً 

 التخصـــــــــــــــــــــص القســـــــــــــــــــم الرقم

 حراريات وموائع، ميكانيكا تطبيقية الهندسة الميكانيكية  .1

 صناعيةهندسة  الهندسة الصناعية  .2

 هندسة ميكاترونكس الميكاترونكسهندسة   .3

 هندسة المياه والبيئة الهندسة المدنية  .4

 -وذلك وفقًا للشروط التالية:

 -شروط المتقدمين لكل من تخصص الهندسة الصناعية والهندسة الميكانيكية: -أ

مـن جامعـة  وبتقـدير ال يقـل عـن جيـد التخصصـات المطلوبـة فـي  البكـالوريوسأن يكون المتقدم حاصاًل علـى درجـة  .1
 تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

جـدًا مـن جامعـة  وبتقدير ال يقل عـن جيـد التخصصات المطلوبة في  الماجستيرأن يكون المتقدم حاصاًل على درجة  .2
 تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

 ( في الفرع العلمي.%80عن ) أن ال يقل معدله في الثانوية العامة .3
أن تكون جميع شهاداته العلمية بالدراسة المنتظمة، ومعادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فـي حـال كانـت  .4

 أي منها غير أردنية.
 

 -شروط المتقدمين لتخصص هندسة الميكاترونكس: -ب

المطلـــوب )هندســـة الميكـــاترونكس(، أو الهندســـة التخصـــص فـــي  البكـــالوريوسأن يكـــون المتقـــدم حاصـــاًل علـــى درجـــة  .1
 تعتمدها الجامعة الهاشمية.من جامعة  وبتقدير ال يقل عن جيد الميكانيكية أو الهندسة الكهربائية

التخصص المطلوب )هندسة الميكاترونكس(، أو الهندسة الميكانيكية                في  الماجستيرأن يكون المتقدم حاصاًل على درجة  .2
 تعتمدها الجامعة الهاشمية.جدًا من جامعة  وبتقدير ال يقل عن جيد لهندسة الكهربائيةأو ا

 ( في الفرع العلمي.%80أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن ) .3

 الهندسةكلية 
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أن تكون جميع شهاداته العلمية بالدراسة المنتظمة، ومعادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حـال كانـت أي منهـا  .4
 غير أردنية.

 -شروط المتقدمين لتخصص الهندسة المدنية: -ج

تعتمـدها مـن جامعـة  بتقـدير ال يقـل عـن جيـدالتخصـص المطلـوب فـي  البكـالوريوسأن يكون المتقدم حاصاًل على درجة  .1
 الجامعة الهاشمية.

تعتمـدها جـدًا مـن جامعـة  بتقدير ال يقل عن جيدالتخصص المطلوب في  الماجستيرأن يكون المتقدم حاصاًل على درجة  .2
 الجامعة الهاشمية.

 ( في الفرع العلمي.%80أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن ) .3
أن تكون جميع شهاداته العلمية بالدراسة المنتظمة، ومعادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حـال كانـت أي منهـا  .4

 غير أردنية.
 

 

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

اإليفاد لغايات الحصول على تدريب سريري ولمدة سنتين تـدريبيتين علـى األقـل ضـمن برنـامج تـدريبي وثيـق ومبـرمج  -أ
)أمريكا الشمالية، استراليا، نيوزيلندا، دول أوروبا الغربيـة(  -بعد شهادة االختصاص العالي من إحدى الدول التالية:

  -في االختصاصات السريرية التالية:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالقس الرقم

 األمراض الباطنية وطب األسرة  .1

 أمراض النسائية والتوليد  .2

 طب األطفال  .3

 

  -ووفقًا للشروط التالية:

ومن جامعة  أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بتقدير ال يقل عن جيد .1
 .تعتمدها الجامعة الهاشمية

 أن يكون حاصاًل على رخصة مزاولة مهنة. .2
أن يكون المتقدم قد أنهى شهادة االختصاص العالي في االختصصات المذكورة من كليات الطب األردنية  .3

 بتقدير ال يقل عن جيد.
المرموقة والتي تعتمـده الجامعـة تعطى األفضلية للحاصلين على قبول من إحدى المستشفيات أو المراكز  .4

 الهاشمية.
تعطـــى مـــدة أقصـــاها ســـتة أشـــهر للمرشـــحين للحصـــول علـــى قبـــول مـــن الجامعـــات التـــي تـــدرس باللغـــة  .5

 اإلنجليزية.
 

 

 الطب البشري كلية 
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اإليفــاد لصــالح قســم العلــوم الطبيــة األساســية للحصــول علــى درجــة الــدكتوراه فــي مــن إحــدى الــدول التاليــة )أمريكــا  -ب
  -، نيوزيلندا، دول أوروبا الغربية( للتخصصات التالية:الشمالية، استراليا

 التخصصض القســــــــــــــــــــــــــــــــــــم  الرقم

1.  

 العلوم الطبية األساسية

 التشريح العام 

 علم وظائف األعضاء  .2

 طب المجتمع  .3

أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو طب األسنان بتقـدير ال يقـل عـن جيـد  .1
 .ومن جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية

 أن يكون حاصاًل على رخصة مزاولة مهنة. .2
الجامعـة  تعطى األفضلية للحاصلين على قبول لدرجة الـدكتوراه فـي إحـدى الجامعـات المرموقـة والتـي تعتمـدها .3

 الهاشمية.
 تعطى مدة ستة اشهر للمرشحين للحصول على قبوالت من الجامعات التي تدرس باللغة اإلنجليزية. .4

 

اإليفاد لسنتين تدريبيتين في علم األمـراض إلـى )أمريكـا الشـمالية، اسـتراليا، نيوزيلنـدا، دول أوروبـا الغربيـة(، وفقـًا   -ج
 -للشروط التالية:

مــن جامعــة بتقــدير ال يقــل عــن جيــد أن يكــون المتقــدم حاصــاًل علــى درجــة البكــالوريوس فــي الطــب والجراحــة  .1
 الجامعة الهاشمية. تعتمدها

 أن يكون المتقدم قد أنهى شهادة االختصاص العالي من كليات الطب األردنية بتقدير ال يقل عن جيد. .2
 أن يكون حاصاًل على البورد األردني. .3
 على رخصة مزاولة المهنة. أن يكون حاصالً  .4
تعطــى األفضــلية للحاصــلين علــى قبــول مــن إحــدى المستشــفيات أو المراكــز المرموقــة والتــي تعتمــدها الجامعــة  .5

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

 
 

إيفاد أردنيين لصالح قسم التصوير الطبي مـن حملـة درجـة البكـالوريوس للحصـول علـى درجتـي الماجسـتيروالدكتوراه  -أ
 -وفقًا للشروط التالية:في تخصصات )التصوير الطبي واإلشعاعي( 

 أن يكون المتقدم على مقاعد الدراسة أو حاصل على قبول من جامعة مرموقة تعتمدها الجامعة الهاشمية. .1
أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في التصوير الطبي واإلشعاعي بتقدير ال يقل عن جيـد ومـن  .2

 جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.
أن تكون جميع شهاداته العلمية بالدراسة المنتظمة، ومعادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فـي حـال  .3

 غير أردنية. كانت أي منها

 العلوم الطبية التطبيقيةلية ك
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 ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدخول التخصص في الجامعات الرسمية األردنية. أن .4
 

 

إيفاد أردنيين لصالح قسم التصوير الطبي من حملة درجة الماجستير للحصول على درجة الـدكتوراه فـي تخصصـات  -ب
 -وفقًا للشروط التالية:)التصوير الطبي واإلشعاعي( 

 م على مقاعد الدراسة أو حاصل على قبول من جامعة مرموقة تعتمدها الجامعة الهاشمية.أن يكون المتقد .1
أن يكــون المتقــدم حاصــاًل علــى درجــة البكــالوريوس فــي التصــوير الطبــي واإلشــعاعي بتقــدير ال يقــل عــن جيــد  .2

 وبالدراسة المنتظمة ومن جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.
ة الماجسـتير فـي التصـوير الطبـي واإلشـعاعي بتقـدير ال يقـل عـن جيـد جـدًا أن يكون المتقدم حاصاًل على درج .3

 وبالدراسة المنتظمة ومن جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.
أن تكون جميع شهاداته العلمية بالدراسة المنتظمة، ومعادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فـي حـال  .4

 غير أردنية. كانت أي منها
 معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدخول التخصص في الجامعات الرسمية األردنية.أن ال يقل  .5

 
 

 للحصــول علــى درجــة الــدكتوراه فــي مــن حملــة درجــة الماجســتير قســم إدارة الميــاه والبيئــةإيفــاد أردنيــين لصــالح      -أ
 -للشروط التالية:، وفقًا تخصص)المجال الهيدرولوجي(

أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في أحد مجاالت إدارة المياه والبيئة واستعماالت األراضي أو  .1
 ما يعادلها بتقدير ال يقل عن جيد ومن جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.

البيئة واستعماالت األراضي أو ما في أحد مجاالت إدارة المياه و أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير  .2
 يعادلها وبتقدير ال يقل عن جيد جدًا ومن جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.

أن تكون جميع شهاداته العلمية بالدراسة المنتظمة، ومعادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فـي حـال  .3
 كانت أي منها غير أردنية.

 ليزية قراءة وكتابة ومحادثة.أن يتقن المتقدم اللغة االنج .4
 

 للحصـول علـى درجـة الـدكتوراه فـي من حملة درجـة الماجسـتير قسم إدارة األراضي والبيئةإيفاد أردنيين لصالح      -ب
 -، وفقًا للشروط التالية:تخصص)استعماالت االراضي/الري والصرف الزراعي(

مجاالت إدارة المياه والبيئة واستعماالت األراضي أو أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في أحد  .1
 ما يعادلها بتقدير ال يقل عن جيد ومن جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.

فـي أحـد مجـاالت إدارة الميـاه والبيئـة واسـتعماالت األراضـي أو          أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير  .2
 يد جدًا ومن جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.ما يعادلها وبتقدير ال يقل عن ج

أن تكون جميع شهاداته العلمية بالدراسة المنتظمة، ومعادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فـي حـال  .3
 كانت أي منها غير أردنية.

 أن يتقن المتقدم اللغة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة. .4
 

 

 

 الموارد الطبيعية والبيئةكلية 
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 -: الشروط العامة

 النظر بحملة درجة الدكتوراه دون حصولهم على درجة الماجستير .يجوز . 1
يخضع المتقدم ألسس االختيار والمفاضلة والتي منها إجراء المقابلة الشخصية أو أية اختبارات معتمدة لدى   .2

 الجامعة لهذه الغاية.
 دون إبداء األسباب.تحتفظ الجامعة بحقها في عدم التعيين أو عدم الرد على أي طلب أو عدم ملء الشاغر   .3
 يشترط في المتقدم أن يكون غير ملتزم بالخدمة لدى المؤسسات أو الجامعات أو الدوائر الحكومية أو الخاصة.  .4
 أن يكون المتقدم حاصاًل على وثيقة معادلة الشهادات العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي.  .5
 ية جهة أمنية.أن ال يكون محكوم ألي سبب كان أو مطلوب أل  .6
 أن يكون لديه إلمام في استخدام الحاسوب في المجاالت التعليمية.  .7

 
 أن يتقن اللغة االنجليزية "قراءة وكتابة ومحادثة". .8
 ( عامًا )لإليفاد(.35أن يكون أردني الجنسية وال يتجاوز عمره ) .9

 )لإليفاد(.( إن وجدت GREقبول الدكتوراه وامتحان فحص اللغة اإلنجليزية والــــ) .10
 

 

 -:تحميلها في الطلب اإللكتروني المراد تعبئته )سيتم استبعاد الطلب في حال النقص بأي وثيقة( الوثائق المطلوب

 صورة عن الشهادات العلمية وكشوف العالمات بما فيها كشف عالمات الثانوية العامة. .1
 صادرة عن وزارة التعليم العالي إن وجدت. غير أردنيةالعن وثيقة معادلة الشهادات  صورة .2
 صورة عن كل من جواز السفر ودفتر العائلة وهوية األحوال المدنية. .3
 السيرة الذاتية. .4
 ( إن وجد.GREصورة عن القبول الرسمي وامتحان ) .5
 صورة عن رخصة مزاولة المهنة. .6
 صورة عن البورد األردني. .7

 

 
الشروط أعاله تعبئة الطلب إلكترونيًا على خانة طلبات التعيين اعتبارًا من على الراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم 

تاريخ صدور اإلعالن ولمدة اسبوع، مرفقًا بالطلب اإللكتروني صورًا عن الشهادات العلمية والوثائق المطلوبة، علمًا بأن 
الوثائق المطلوبة، ويعتبر الطلب  الجامعة لن تنظر في الطلب إذا كان مخالفًا لشروط اإلعالن أو غير مستوف لجميع

ملغى حكمًا وتعتبر جميع الطلبات المقدمة قبل تاريخ نشر هذا اإلعالن الغية وعلى أصحابها التقدم بطلبات جديدة وفي 
 -حال وجود أي مشاكل أو استفسارات يرجى االتصال على األرقام الفرعية التالية:

 (.4750ديوان دائرة الموارد البشرية / فرعي )  -1

 (.5045شعبة أعضاء هيئة التدريس/ فرعي ) -2

 (.4255شعبة اإليفاد/ فرعي ) -3

 (.3903333/05) مًا بأن هاتف الجامعة الهاشميةعل

 الجامعة الهاشمية 

 


