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The Hashemite University announces its need for the following job 

vacancies 
Job Title 

 

The Hashemite University 

 

Source 

     16    /  11 / 2014 
 

Start Date 

    20   /  11   / 2014 
 

End Date 
  

Extension  Date 
 

 
 إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية

 

 :تعلـن الجامعة الهاشمية عن حاجتها  إلى ما يلي وفقاً للشروط والتفاصيل المذكورة أدناه

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 امييا  "تعيييين ع ييو  يديية تييدرية ميين حمليية درجيية الييدكتوراه فييي الجيولوجيييا التط يقييية ت صيي   
 يدية  وفقياً للشيروط للعمل في قسم علوم األرض وال يدة  كلية الميوارد الط يعيية وال" الص ور الصل ة

  -:التالية

أن يكون المتقدم حاصاًل على درجتي البكالوريوس والماجستير  في تخصص علوم األرض والبيئة بتقدير ال  .1
يقل عن جيد جدًا في درجة الماجستير وال يقل عن جيد في درجة البكالوريوس من جامعة تعترف بها 

 .الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

المتقدم حاصاًل على شهادة الدكتوراه في خامات الصخور الصلبة من جامعة تعترف بها الجامعة  أن يكون .2
 .الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

الناجمة عن الصخور الصلبة ( Metallic Ore Mineral)أن يتوفر لدى المتقدم خبرة في الخامات الفلزية  .3
 (.النارية والمتحولة)

 . ي مجال الجيولوجيا اإلحصائية وتحليل البيانات الجيولوجية والنمذجةأن يتوفر لدى المتقدم خبرة ف .4
 .أن يكون حاصاًل على معادلة لشهاداته العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي  .5

 

 

  يدةكليـة الموارد الط يعية وال
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الت صصا  التالية للعمل في كلية العلوم  تعيين أع اء  يدة تدرية من حملة درجة الدكتوراه في - أ
:- 

 المؤ ل العلمي المطلوب الت ص  المطلوب القسم

فيزياء الحالة الصلبة التجريبية،  الفيزياء
فيزياء الحالة الصلبة النظرية ، 
 فيزياء الليزر ، الفيزياء النورية

 .درجة الدكتوراه في التخصص المطلوب -

قةةدير ال يقةةل بت الفيزيةةاءدرجةةة البكةةالوريوس فةةي  -
بتقةدير  الفيزيةاءعن جيد ودرجة الماجسةتير فةي 

 .ال يقل عن جيد

 %(55)أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن 

المواد العلمية 
 المساندة

 الرياضيات/ مناهج وتدريس  
 .درجة الدكتوراه في التخصص المطلوب -

درجةةةةةةة البكةةةةةةالوريوس ودرجةةةةةةة الماجسةةةةةةتير فةةةةةةي  -
 .ل عن جيدالرياضيات بتقدير ال يق

 الكيمياء العضوية الكيمياء

 .درجة الدكتوراه في التخصص المطلوب -

درجةةة البكةةالوريوس فةةي الكيميةةاء بتقةةدير ال يقةةل  -
عن جيد ودرجة الماجستير في الكيميةاء بتقةدير 

 .ال يقل عن جيد

أن ال يقةةةةةل معدلةةةةةه فةةةةةي الثانويةةةةةة العامةةةةةة عةةةةةن  -
(55)% 

العلوم الحياتية 
والتكنولوجيا 

 الحيوية
 الحيوان علم

 .درجة الدكتوراه في التخصص المطلوب -

درجةةة البكةةالوريوس فةةي العلةةوم الحياتيةةة بتقةةدير  -
 .ال يقل عن جيد

درجةة الماجسةةتير فةةي العلةةوم الحياتيةةة بتقةةدير ال  -
 .يقل عن جيد

أن ال يقةةةةةل معدلةةةةةه فةةةةةي الثانويةةةةةة العامةةةةةة عةةةةةن  -
(55)% 

 

- :وفقاً للشروط التالية

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1
من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية في التخصصات المطلوبة و أن يكون حاصاًل على شهاداته العلمية  .2

 .وبالدراسة المنتظمة

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

 .أن يتقن استخدام الحاسوب .4

 .ءة وكتابة ومحادثةأن يتقن المتقدم اللغة اإلنجليزية قرا .5

 .يفضل من لديه خبرة تدريسية في جامعات مماثلة .6
 

 العلـــــــومة ـــــــكلي
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للعمل  وظيفة " اإلحصاء" تعيين أع اء  يدة تدرية من حملة درجة الماجستير في ت ص 
كلية العلوم  وفقاً للشروط   قسم المواد العلمية المساندة  راتب مدرة مساعد في" محا ر متفرغ"

 -:التالية
 

 .دم أردني الجنسيةأن يكون المتق .1
 والماجستير في تخصص اإلحصاء بتقدير ال يقل عن جيدالبكالوريوس  أن يكون حاصاًل على درجتي  .2

 .من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 .أن يكون حاصاًل على معادلة لشهاداته العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي .2

 .الحاسوب أن يتقن استخدام .3

 .أن يتقن المتقدم اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة .4

 .يفضل من لديه خبرة تدريسية في جامعات مماثلة .5
 
 

 
 
 
 

 

للعميل فيي قسيم عليم " إرشاد نفسيي"تعيين ع و  يدة تدرية من حملة درجة الدكتوراه في ت ص  
  -:النفة التر وي  كلية العلوم التر وية  وفقاً للشروط التالية

 

بتقدير ال يقل في تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي  ودرجة الماجستير أن يكون حاصاًل على درجة الدكتوراه .1
 .من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمةعن جيد جدًا 

معة البكالوريوس في اإلرشاد النفسي بتقدير ال يقل عن جيد جدًا  من جا أن يكون حاصاًل على درجة  .2
 .تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 .علمية معتمدة لدى الجامعة الهاشمية تأن يكون قد نشر أو قبل له بحث واحد على األقل في مجال .3

 .أن يكون لديه خبرة في التدريب الميداني للمواد المتعلقة باإلرشاد .4

 .ية من وزارة التعليم العاليأن يكون حاصاًل على معادلة لشهاداته العلمية غير األردن .5

 .أن يتقن استخدام الحاسوب .6

 .أن يكون المتقدم قادرًا على التدريس باللغة اإلنجليزية .5

 .تعطى األولوية في التعيين للرتب األكاديمية .8

 ــــــة العلـــــوم التر ــويةكلي
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- :ة  وفقاً للشروط التالي" األع اءعلم وظادف "ت ص  حملة درجة الدكتوراه في  تعيين أع اء  يدة تدرية من  -

 

أن يكةةةون حاصةةةاًل علةةةى درجةةةة البكةةةالوريوس فةةةي الطةةةب والجراحةةةة بالدراسةةةة المنتظمةةةة مةةةن جامعةةةة تعتةةةرف بهةةةا الجامعةةةةة  .1
 . الهاشمية

تعتةرف بهةا الجامعةة عالميةة  من جامعةة المطلوب تخصصالدرجة الدكتوراه بالدراسة المنتظمة في  ىأن يكون حاصاًل عل .2
 .الهاشمية

 .م الحاسوب في المجاالت التعليميةأن يكون لديه إلمام في استخدا .3

 .يفضل من لديه خبرة في التدريس الجامعي .4

 "قراءة وكتابة ومحادثة"أن يتقن اللغة اإلنجليزية  .5

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

- :تعيين أع اء  يدة تدرية من حملة درجة الدكتوراه حسب األقسام والت صصا  الم ينة أدناه -أ 
 

 

 التخصـص المطلـوب القسـم
 علم األحياء الدقيقة، تشريح وأنسجة، علم الدم، علم المناعة لطبية المخبريةالعلوم ا

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

 اإلشعاعي/ التصوير الطبي  التصوير الطبي
 

- :وفقاً للشروط التالية
 

ة الةةةدكتوراه فةةةي التخصةةةص المطلةةةوب ومةةةن جامعةةةة تعتةةةرف بهةةةا الجامعةةةة الهاشةةةمية أن يكةةةون المتقةةةدم حاصةةةاًل علةةةى شةةةهاد .1
 .وبالدراسة المنتظمة

أن يكةةةون المتقةةةدم حاصةةةاًل علةةةى درجةةةة الماجسةةةتير فةةةي التخصةةةص المطلةةةوب  بتقةةةدير ال يقةةةل عةةةن جيةةةد جةةةدًا وعلةةةى درجةةةة  .2
 .لدراسة المنتظمةالبكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبا

 .الفرع العلمي%( 55)أن ال يقل معدل الثانوية العامة عن  .3

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

 .أن يتقن المتقدم اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة .5

 .أن يجيد استخدام الحاسوب .6
 

 ــــــة الطب ال شريكلي

 

 كلية العلوم الط ية المساندة
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- :درية من حملة درجة الماجستير حسب األقسام والت صصا  الم ينة أدناهتعيين أع اء  يدة ت -ب
  

 التخصـص المطلـوب القسـم
 العالج الوظيفي/ علوم التأهيل  قسم العالج الطبيعي والوظيفي

 اإلشعاعي/ التصوير الطبي  قسم التصوير الطبي
 نعلم األحياء الدقيقة، فسيولوجيا اإلنسا العلوم الطبية المخبرية

- :وفقاً للشروط التالية

أن يكةةون المتقةةدم حاصةةاًل علةةى درجةةة الماجسةةتير فةةي التخصةةص المطلةةوب  بتقةةدير ال يقةةل عةةن جيةةد جةةدًا وعلةةى  .1
 .درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 .حاصاًل على درجة الماجستير في تخصص العلوم الطبية المخبريةأن يكون المتقدم لقسم العلوم الطبية المخبرية  .2

 .الفرع العلمي%( 55)أن ال يقل معدل الثانوية العامة عن  .3

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

 .أن يتقن المتقدم اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة .5

 .استخدام الحاسوب أن يجيد .6
 
 
 
 

 

 

- :تعيين أع اء  يدة تدرية من حملة درجة الدكتوراه في الت صصا  التالية للعمل في كلية الهندسة - أ
 

 التخصــص القسم
 إنشاءات ، إدارة مشاريع ، مياه ، تربة ، طرق الهندسة المدنية

 حراريات وموائع ، ميكانيكا تطبيقية الهندسة الميكانيكية
 تصنيع ، إدارة هندسية صناعيةالهندسة ال

 هندسة ميكاترونكس ، قوى كهربائية هندسة الميكاترونكس
 هندسة حاسوب هندسة الحاسوب
 هندسة طبية   الهندسة الطبية

 هندسة قوى ، هندسة اتصاالت الهندسة الكهربائية
  -:وفقاً للشروط التالية

صةةص المطلةةوب مةةن جامعةةة تعتةةرف بهةةا الجامعةةة الهاشةةمية وبالدراسةةة أن يكةةون المتقةةدم حاصةةاًل علةةى درجةةة الةةدكتوراه فةةي التخ .1
 .، وأن تكون لغة الدراسة اللغة اإلنجليزيةالمنتظمة

أن يكون حاصاًل على درجة الماجستير بتقدير ال يقل عن جيد جدًا وعلى درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عةن جيةد فةي نفةس  .2
 .ة الهاشمية وبالدراسة المنتظمةالتخصص المطلوب من جامعة تعترف بها الجامع

 %(.88)أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن  .3

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

وفةةل بعالمةة ال تقةةل عةةن ، وتعطةةى األولويةة للحاصةةلين علةى امتحةةان التأن يجيةد المتقةةدم اللغةة االنجليزيةةة قةةراءة ومحادثةة وكتابةةة .5
 .أو ما يعادلها(  558)بعالمة ال تقل عن  GREوللحاصلين على الجزء التحليلي في امتحان ( 588)

 .يفضل من لديه خبرة تدريسية في جامعات مماثلة .6

 .أن يجيد استخدام الحاسوب .5

 
  -:كلية الهندسةتعيين محا رين متفرغين من حملة درجة الماجستير في الت صصا  التالية للعمل في  -ب
 

 ةــــــة الهندســــكلي
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 التخصــص القسم
 هندسة طبية   الهندسة الطبية

 هندسة اتصاالت الهندسة الكهربائية
 هندسة حاسوب هندسة الحاسوب

 هندسة ميكاترونكس هندسة الميكاترونكس
 هندسة عمارة هندسة العمارة
 إدارة هندسية هندسة صناعية

 وفقاً للشروط التالية

 .الجنسية أن يكون المتقدم أردني .1
أن يكون حاصاًل على درجة الماجستير بتقدير ال يقل عن جيد جدًا وعلةى درجةة البكةالوريوس بتقةدير ال يقةل عةن جيةد مةن  .2

 .جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 %(.88)أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن  .3

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

، وتعطةةى األولويةةة للحاصةةلين علةةى امتحةةان التوفةةل بعالمةةة ال تقةةل أن يجيةةد المتقةةدم اللغةةة االنجليزيةةة قةةراءة ومحادثةةة وكتابةةة .5
 .أو ما يعادلها(  558)ال تقل عن  بعالمة GREوللحاصلين على الجزء التحليلي في امتحان ( 588)عن 

 .يفضل من لديه خبرة تدريسية في جامعات مماثلة .6

 .أن يجيد استخدام الحاسوب .5
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
علييم الحاسييوب وتط يقاتييظ   أنظميية "تعيييين أع يياء  يديية تييدرية ميين حمليية درجيية الييدكتوراه فييي م تلييف ت صصييا  

فيي كليية األميير الحسيين  ين ع يد ن التياني لتكنولوجييا المعلوميا     للعميل "المعلوما  الحاسو ية   و ندسة ال رمجيا 
- :وفقاً للشروط التالية

مةةن جامعةةة تعتةةرف بهةةا الجامعةةة الهاشةةمية وبالدراسةةة  التخصةةص المطلةةوبفةةي الةةدكتوراه أن يكةةون المتقةةدم حاصةةاًل علةةى درجةةة  .1
 .المنتظمة

دير ال يقةل عةن جيةد جةدًا بتقةالماجسةتير علةى درجةة و يقةل عةن جيةد بتقدير ال  أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس .2
 .من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمةنفس التخصص المطلوب في 

 .تكنولوجيا المعلوماتالعلمي أو  الفرع / %(55)أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن  .3

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

 .أن يتقن المتقدم اللغة اإلنجليزية قراءة ومحادثة وكتابة .5

 .لديه خبرة في التدريس الجامعي يفضل من .6
 

 

 
 

 
 

 
 

 

اللغيية اإلنجليزييية للعمييل فييي قسييم " األدب"فييي ت صيي   اليدكتوراه ميين حمليية درجيية  أع يياء  يديية تييدريةتعييين  
  -:للشروط التالية  وفقاً وآدا ها

 

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1

 كلية األمير الحسين  ن ع د ن التاني
 لتكنولوجيا المعلوما  

 

 

 اآلدابكلية 
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مةن إحةدى الجامعةات الغربيةة المرموقةة التةي  التخصص المطلةوب الدكتوراه في درجةأن يكون المتقدم حاصاًل على  .2
 .تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

ير ال يقةةل عةةن جيةةد مةةن جامعةةة تعتةةرف بهةةا بتقةةدالبكةةالوريوس والماجسةةتير  تةةيأن يكةةون المتقةةدم حاصةةاًل علةةى درج .3
 .الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 .الماجستير والدكتوراه في تخصص األدب تيأن يكون المتقدم حاصاًل على درج .4

 %(.55)أن ال يقل معدل الثانوية العامة عن  .5

 .أن يجيد استخدام الحاسوب .6

 .يفضل من لديه خبرة تدريسية في جامعات مماثلة .5

 
 

 

 

 
 
 

عقياقير ون اتيا  ط يية  الصييدلة )فيي ت صصيا   تعيين محا يرين متفيرغين مين حملية درجية الماجسيتير 
وفقياً للشيروط   فيي كليية العليوم الصييدننيةللعميل ( السريرية  التكنولوجييا الصيدننيةيـ الكيميياء الصييدننية

- :التالية
 

مةن جامعةة تعتةرف بهةا الجامعةة بتقةدير ال يقةل عةن جيةد  أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس فةي الصةيدلة -1
 .الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

مةةةن جامعةةةة  جةةةداً  بتقةةدير ال يقةةةل عةةةن جيةةد التخصةةةص المطلةةةوبفةةي  الماجسةةةتيرأن يكةةون المتقةةةدم حاصةةةاًل علةةى درجةةةة  -2
 .تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

لمشةةرف علةةى الرسةةالة هةةو التكنولوجيةةا الصةةيدالنية أو الصةةيدلة الصةةناعية أن يكةةون مجةةال رسةةالة الماجسةةتير وتخصةةص ا -3
 .لتخصص التكنولوجيا الصيدالنيةللمتقدمين 

 .توجيهي أردني أو ما يوازيه/ الفرع العلمي %( 88)ة العامة عن أن ال يقل معدل الثانوي -4

 .سنة( 35)أن ال يزيد عمر المتقدم عن  -5

 .شهادات العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العاليأن يكون حاصاًل على وثيقة معادلة لل -6

 .أن يجيد المتقدم اللغة االنجليزية قراءة ومحادثة وكتابة -5

 .استخدام الحاسوب يجيدأن  -8

 .يفضل في المتقدم أن يكون لديه خبرة تدريسية وبحثية في جامعات مماثلة -9

 .تعطى األولوية لحملة الجنسية األردنية -18
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العلوم الصيدننيةكلية 
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  -:كلية الطب ال شري -
 

 

للعميل فيي مركيز تعلييم وفحي  المهيارا  السيريرية والمركيز " ط ي ة / مساعد  حث وتدرية"تعيين 
- :الصحي و من الشروط التالية

 
 

أن يكةةون المتقةةدم حاصةةاًل علةةى درجةةة البكةةالوريوس فةةي الطةةب والجراحةةة أو مةةا يعادلهةةا مةةن جامعةةة تعتةةرف بهةةا  -1
 .وبالدراسة المنتظمة بتقدير ال يقل عن جيد معة الهاشميةالجا

 .أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس باللغة اإلنجليزية -2
 .أن يكون المتقدم حاصل على رخصة مزاولة المهنة -3
 .إتقان استخدام مهارات الحاسوب -4
ين علمةًا بةأن الجامعةة سةتقوم بديفةاده فةي لمةدة ال تقةل عةن عةام الجامعةة الهاشةميةأن يلتزم المتقدم بالعمل لةدى  -5

 .دورات متخصصة في مجاالت المهارات السريرية الطبية وعلى نفقتها في إحدى الدول األوروبية
 
 
 

 

  -:كلية العلوم -
 

وقسيم الفيزيياء  و يمن   للعمل في كل من قسم الكيمياء  قسم العليوم الحياتيية " مشرف م ت ر"تعيين 
- :الشروط التالية

 
 

الجامعةةة أن يكةةون المتقةةدم حاصةةاًل علةةى درجةةة البكةةالوريوس فةةي التخصةةص المطلةةوب مةةن جامعةةة تعتةةرف بهةةا  -1
 .بتقدير ال يقل عن جيد الهاشمية

 %(.55)أن ال يقل معدل المتقدم في الثانوية العامة عن  -2
 .يفضل من لديه خبرة عملية في مجال العمل المطلوب -3
 (.ءة، كتابة، ومحادثةقرا)إتقان اللغة اإلنجليزية  -4
 .إتقان استخدام مهارات الحاسوب -5

 
 
 
 

  -:معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث -
 

- :للعمل في قسم المحافظة على اآلتار و من الشروط التالية" مشرف م ت ر"تعيين 
 

افظةةة علةةةى علةةةم المح) -:أن يكةةون المتقةةدم حاصةةةاًل علةةى درجةةة البكةةةالوريوس فةةي إحةةةدى التخصصةةات التاليةةة -1
 .بتقدير ال يقل عن جيد جداً  الجامعة الهاشميةمن جامعة تعترف بها ( اآلثار، الكيمياء،الهندسة الكيميائية

 %(.58)أن ال يقل معدل المتقدم في الثانوية العامة عن  -2
 
 

 

 

 الفنيــةالوظادــــف 
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  -:الصيدننية كلية العلوم -
 

- : من الشروط التالية  وفي كلية العلوم الصيدننيةللعمل " مشرف م ت ر"تعيين 
 
 

 .أردني الجنسية أن يكون المتقدم -1
مةن جامعةة تعتةرف بهةا  بتقةدير ال يقةل عةن جيةد الصيدلةأن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في  -2

 .وباللغة اإلنجليزية وبالدراسة المنتظمة الجامعة الهاشمية
 .توجيهي أردني أو يوازيه/ الفرع العلمي %( 88)عن أن ال يقل معدل المتقدم في الثانوية العامة  -3
 .سنة( 38)أن ال يزيد عمر المتقدم عن  -4
 .أن يكون حاصاًل على وثيقة معادلة للشهادات العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي -5

 .يفضل من لديه خبرة عملية في مجال العمل المطلوب -6
 (.اءة، كتابة، ومحادثةقر )إتقان اللغة اإلنجليزية  -5
 .إتقان استخدام مهارات الحاسوب -5

 

  -:الط ية المساندة كلية العلوم -
 

  و يمن في كلية العلوم الط ية المسياندةللعمل ( ت ص  العالج الوظيفي)في " مشرف م ت ر"تعيين 
- :الشروط التالية

 
 

 .أردني الجنسية أن يكون المتقدم -1
مةن  بتقةدير ال يقةل عةن جيةد (العالج الوظيفي)تخصص على درجة البكالوريوس في أن يكون المتقدم حاصاًل  -2

 .وبالدراسة المنتظمة الجامعة الهاشميةجامعة تعترف بها 
 %(.55)أن ال يقل معدل المتقدم في الثانوية العامة عن  -3
 .ليم العاليأن يكون حاصاًل على وثيقة معادلة للشهادات العلمية غير األردنية من وزارة التع -4

 (.قراءة، كتابة، ومحادثة)إتقان اللغة اإلنجليزية  -5
 .إتقان استخدام مهارات الحاسوب -6

 

  -:الملكة رانيا للطفولةكلية  -:را عاً 
 

- :لدار الح انة و من الشروط التالية" مديرة"تعيين  -أ

 .أردنية الجنسية أن تكون المتقدمة -1
رعايةةةة طفةةةل، رعايةةةة ) -:جةةةة البكةةةالوريوس فةةةي أحةةةد التخصصةةةات التاليةةةةأن تكةةةون المتقدمةةةة حاصةةةلة علةةةى در  -2

 (.الطفولة المبكرة، تربية الطفولة المبكرة، تربية الطفل، ومعلم تربية وتعليم طفل
 .أن تكون لديها خبرة في مجال العمل ال تقل عن سنة -3
 .أن تكون حاصلة على شهادة خلو من األمراض السارية والمعدية -4
 .عامًا عند تقديم الطلب( 48)يزيد عمر المتقدمة عن  أن ال -5
 .أن تكون لديها القدرة والرغبة في العمل من الناحية اإلدارية ورعاية األطفال -6

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- :و من الشروط التالية" مقدمة الرعاية لألطفال( مر ية")تعيين  -ب
 

 .أردنية الجنسية أن تكون المتقدمة -1
رعايةةةة طفةةةل، رعايةةةة ) -:حاصةةةلة علةةةى درجةةةة البكةةةالوريوس فةةةي أحةةةد التخصصةةةات التاليةةةةأن تكةةةون المتقدمةةةة  -2

 (.الطفولة المبكرة، تربية الطفولة المبكرة، تربية الطفل، ومعلم تربية وتعليم طفل
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 .أن تكون حاصلة على شهادة خلو من األمراض السارية والمعدية -3
 .ديم الطلبعامًا عند تق( 35)أن ال يزيد عمر المتقدمة عن  -4

 

سـيتم توييـع وقـود تنيـيص خاصـة لالنمـل ضـن الحىـانة ولـا حسـاب ضمانـال الحىـانة ولـي  ىـمص  -:مالحظة
 .كادر الجامنة

 
- :الشروط العامة للتعيين

 

المتقدمةة أن يكةون أردنةي الجنسةية وغيةر ملتةزم بالخدمةة فةي الملسسةات والةدوائر الحكوميةة / يشترط في المتقدم -1
 .طلوب ألي جهة أمنية أو حكوميةأو الخاصة وغير م

يخضع المتقدم ألسس االختيار والتعيين المعتمدة في الجامعة، وتحتفظ الجامعة بحقهةا فةي عةدم الةرد علةى أي  -2
 .طلب أو عدم ملء الشاغر أو إلغاء اإلعالن دون إبداء األسباب

 
- (:غير مستردة)الوتادق المطلو ة 

 

 .لعالمات بما فيها كشف عالمات الثانوية العامةصورة عن الشهادات العلمية وكشف ا -1
 .صورة عن كل من جواز السفر، ودفتر العائلة، وهوية األحوال المدنية -2
 (.إن وجدت)صورة عن شهادات الخبرة  -3

 .صورة شخصية -4
 

 
/ الهاشـميةالجامنـة ولا الراغليص ضن التقدم ممص تنطلق وليهم الشروط مراجنة دائرة الموارد اللشرية ضن مويـع 

ضيــام  لمــل   خمســة، وذلــخ خــالل ساوـــال الــدوام الرســمن اوتلــاراش مــص تــاريو نشــر  ــذا ا وــالص ولمــدة  الزريــا 
، ولمـاش (غير مسـتردة)النموذج المخصص لذلخ، مصطحلـيص منهـم صوراش وص الشهادال والوثائق المذكورة ضواله 

ا وـالص ضو غيـر مسـتولج لجميـع الوثـائق المطلولـة ،  لأص الجامنة لص تنظر ضـن الطلـب اذا كــاص مخال ـاش لشـروط
وينتلــر الطلــب ملكــا حكمــاش ، وتنتلـــر جميـــع الطللــال المقدمــة يلــل تــاريو  ــذا ا وــالص الغيــة، وولــا ضصــحالها 

 .التقدم لطللال ومل جديدة
 

 الجامنة الهاشمية 
 

 


