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

 

The Hashemite University 

 

Source 

       23 / 1  /2018 
 

Start Date 

    1 / 2   /2018 
 

End Date 

 

2018/   1 / 2     

 

Extension  Date 

 

 إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية

 

 

  -تعلن الجامعة الهاشمية عن حاجتها إلى ما يلي :

 

 كليـــــة العلوم الصيدالنية

 

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

 -التالية:(، وفقاً للشروط ، الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدالنية)العلوم الصيدالنية

 

 . أن يكون المتقدم أردني الجنسية.1

الجامعة الهاشمية  تعتمدها. أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في التخصصات المطلوبة من جامعة 2

 وبالدراسة المنتظمة.

ومن جامعة  . أن يكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستير في التخصصات المطلوبة وبتقدير ال يقل عن جيد جداً 3

 الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة. تعتمدها

الجامعة  تعتمدهابتقدير ال يقل عن جيد ومن جامعة  الصيدلة. أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في 4

 الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

 في الجامعات الرسمية األردنية )الفرع العلمي(.صص . أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدخول التخ5

 . أن يكون المتقدم حاصالً على وثيقة معادلة الشهادات العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي.6

 للمتقدم عن "أستاذ مساعد". األكاديمية. أن ال تزيد الرتبة 7

 

 

 

 

 

 

 كليـــــة العلوم التربوية 

 

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

 -:(اآلتيةتخصص تربية فنية ضمن الشروط  دكتوراه) -والتدريس في التخصصات التالية:

 أن يحمل درجة البكالوريوس في أحد تخصصات الفنون الجميلة  بتقدير ال يقل عن جيد.   - 

 درجة الماجستير في تخصص الفنون الجميلة  بتقدير ال يقل عن جيد جداً.أن يحمل     -

 في تخصص الفنون الجميلة  من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية. الدكتوراهأن يحمل درجة    -

 الرسمية. األردنيةأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدخول التخصص في الجامعات   -

 من وزارة التعليم العالي. األردنيةكون المتقدم حاصالً على وثيقة معادلة الشهادات العلمية غير أن ي   -

 أن تكون دراسته الجامعية بانتظام.    -

 .للمتقدم عن أستاذ مساعد األكاديميةأن ال تزيد الرتبة    -
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 كليـــــة الطب البشري

 

البشري برتبة "أستاذ مساعد" من حملة درجة الدكتوراه في عيين أعضاء هيئة تدريس في كلية الطب ت  -أوالً:

 -التخصصات التالية :
 
 -:التخصصات الطبية السريرية -1
 

 التخصص المطلوب القســـــــــــــــــم الرقم

 األمراض الباطنية وفروعها األمراض الباطنية وطب األسرة .1

 النسائية والتوليد وفروعها النسائية والتوليد .2

 وفروعه األطفالطب  طب األطفال .3

 

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

 وبالدراسة المنتظمة وبتقدير ال يقل عن جيد.

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

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

االسترالي، أو شهادة الزمالة البريطانية أو ما يعادلها( أو شهادة االختصاص العالي من الجامعات األردنية 

ن على األقل تدريباً وثيقاً في حقل االختصاص بعد الحصول على الشهادة في شريطة أن يكون قد تدرب مدة سنتي

 مستشفى أو مركز عالمي متخصص خارج المملكة.

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

 يفضل من لديه خبرة في المجاالت التعليمية واألكاديمية. .5

 األكاديمية للمتقدم عن "أستاذ مساعد".أن ال تزيد الرتبة  .6

 

 -التخصصات الطبية األساسية: -2
 

 التخصص المطلوب القســـــــــــــــــم الرقم

1. 

 العلوم الطبية األساسية

 علم األمراض

 علم وظائف األعضاء .2

 علم التشريح .3

 طب المجتمع .4

 -الشروط المطلوبة: 

البكالوريوس في الطب والجراحة أو طب األسنان من جامعة تعتمدها الجامعة أن يكون حاصالً على درجة  .1

 الهاشمية وبالدراسة المنتظمة وبتقدير ال يقل عن جيد.

أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه في أحد تخصصات العلوم الطبية األساسية المذكورة أعاله بالدراسة  .2

 معة الهاشمية وأن يكون نظام الدراسة فيها باللغة االنجليزية.المنتظمة من جامعة مرموقة تعترف بها الجا

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

 .في المجاالت التعليمية واألكاديميةيفضل من لديه خبرة  .4

 أن ال تزيد الرتبة األكاديمية للمتقدم عن "أستاذ مساعد". .5

وية الكلية الملكية البريطانية ألطباء علم األمراض)الباثولوجي( أو البورد األمريكي . أن يكون حاصل على شهادة عض6

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

عد الحصول على شريطة أن يكون قد تدرب تدريباً مبرمجاً ووثيقاً لمدة سنتين على األقل في حقل االختصاص ب

وتعترف به الجامعة الهاشمية للمتقدمين  الشهادة في مستشفى أو مركز عالمي متخصص خارج المملكة

 لتخصص علم األمراض.

. أن يكون حاصالً على رخصة دائمة لمزاولة مهنة وشهادة المجلس الطبي األردني في علم الباثولوجي )األنسجة 7

 المرضية(.

 

 -لغايات اإليفاد :التعيين   -ثانياً:

 التخصصاتاإليفاد لسنتين تدريبيتين في )أمريكا الشمالية ،استراليا ونيوزيلندا، دول أوروبا الغربية( في 

 -التالية:

 التخصص المطلوب القســـــــــــــــــم الرقم

 األمراض الباطنية وفروعها األمراض الباطنية وطب األسرة .1

 

 -الشروط المطلوبة: 

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

 المنتظمة وبتقدير ال يقل عن جيد.

 أن يكون المتقدم قد أنهى شهادة االختصاص العالي من كليات الطب األردنية بتقدير ال يقل عن جيد..2
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 . أن يكون حاصالً على البورد األردني.3

 . أن يكون حاصالً على رخصة مزاولة مهنة.4

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

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

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

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

 للحصول على قبول معتمد من إحدى الجامعات المعترف بها لدى الجامعة الهاشمية.

 

 -اإليفاد: ثالثاً:

 

المدكتوراه فمي تخصصمات )علمم التشمريح، علمم لصالح قسمم العلموم الطبيمة األساسمية للحصمول علمى درجمة إيفاد أردنيين 

 -وظائف األعضاء، طب المجتمع( وفقاً للشروط التالية:

( سنة عند تقديم الطلمب للمذين لمم يلتحقموا بالدراسمة 35أن يكون المتقدم أردني الجنسية وال يزيد عمره عن )  .1

 اه(.( عاماً لطالب الجامعات العالمية )الملتحقين ببرنامج الدكتور37بعد وعن )

أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو طمب األسمنان ممن جامعمة تعتمرف بهما  .2

 الجامعة الهاشمية وبتقدير ال يقل عن جيد وبالدراسة المنتظمة.

تعطمى األولويمة فمي اإليفمماد لممن علمى مقاعمد دراسممة المدكتوراه أو الحاصملين علمى قبممول لدرجمة المدكتوراه فممي  .3

 خصصات المطلوبة في إحدى الجامعات المرموقة التي تعتمدها الجامعة الهاشمية.الت

 . تعطى مدة ستة أشهر للمرشحين للحصول على قبوالت من الجامعات التي تدرس باللغة االنجليزية .4

لكمل ممن  أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحدود الدنيا المقررة في وزارة التعليم العالي والبحث العلممي .5

 التخصصات.

 لطبية المساندةكليـــــة العلوم ا

برتبة أستاذ للعمل في تخصص علم المناعة أو علم الدم  الدكتوراه درجة تعيين عضو هيئة تدريس من حملة -أ(:

 -مشارك وفق الشروط التالية: 

من جامعة تعتمدها الجامعة  أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في تخصص علم المناعة أو علم الدم .1

 الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

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

 تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

وم الطبية المخبرية بتقدير ال يقل عن جيد ومن جامعة . أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في العل3

 تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

 .)الفرع العلمي( . أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدخول التخصص في الجامعات الرسمية األردنية4

 ت العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي.أن يكون المتقدم حاصالً على وثيقة معادلة الشهادا. 5

 

في كل من   الدكتوراهمن حملة درجة بوظيفة "محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد "  تعيين أعضاء هيئة تدريس  -ب(:

تخصص )التصوير الطبي اإلشعاعي /مجال األشعة التشخيصية ، أشعة طبية، طب/أشعة تشخيصية( وفقاً 

 -للشروط التالية:

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

 وبالدراسة المنتظمة.

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

 ظمة.تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنت

أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد ومن جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية  .3

 وبالدراسة المنتظمة.

 أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى للقبول في الجامعات الرسمية في الفرع العلمي. .4

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

 

تعيين ) طبيب / أخصائي أشعة تشخيصية( من حملة االختصاص )البورد األمريكي، البورد الكندي، البورد  -ج(:

 -الية:االسترالي، أو شهادة الزمالة البريطانية أو ما يعادلها أو شهادة االختصاص العالي( وفقاً للشروط الت

أن يكون المتقدم حاصال على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو ما يعادلها من جامعة تعتمدها الجامعة  .1

 الهاشمية وبالدراسة المنتظمة وبتقدير ال يقل عن جيد.

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

حاصالً على شهادة االختصاص في األشعة )البورد األمريكي، البورد الكندي، البورد االسترالي، أن يكون المتقدم  .3

أو شهادة الزمالة البريطانية أو ما يعادلها أو شهادة االختصاص العالي( من الجامعات األردنية شريطة أن يكون 

صول على الشهادة في مستشفى أو مركز قد تدرب مدة سنتين على األقل تدريباً وثيقاً في حقل االختصاص بعد الح

 عالمي متخصص خارج األردن.

أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدخول التخصص في الجامعات الرسمية األردنية )الفرع   .4

 العلمي(.

 أن ال يكون ملتزماً بالعمل ألي جهة وال يقبل التأجيل. .5
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 التعليمية واألكاديمية.يفضل من لديه خبرة في المجاالت  .6
 

 كليـــــة العلوم
 

من حملة درجة الدكتوراه في تخصصات بوظيفة محاضر متفرغ براتب استاذ مساعد  تعيين أعضاء هيئة تدريس 

 -)تقنيات التخمير، الالفقاريات/طفيليات، مناعة( وفقاً للشروط التالية:

الدقيق المطلوب من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة . أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه في التخصص 1

 المنتظمة.

. أن يكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستير في أحد تخصصات العلوم الحياتية بتقدير ال يقل عن جيد جداً من 2

 جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

ال يقل عن جيد   الوريوس في تخصص العلوم الحياتية أو التكنولوجيا الحيوية بتقدير.  أن يكون حاصالً على درجة البك3

 من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.  

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

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

ة األمير الحسين بن عبد هللا الثاني كلي

 لتكنولوجيا المعلومات
 

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

 -للشروط التالية:(، وفقاً تكنولوجيا معلومات األعمال)
 

 . أن يكون المتقدم أردني الجنسية.1

. أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في التخصص المطلوب من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية 2

 وبالدراسة المنتظمة.

يقل عن جيد جداً ومن وبتقدير ال  أو ما يعادلهالتخصص المطلوب . أن يكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستير في 3

 جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

بتقدير ال يقل عن جيد ومن  أو ما يعادله المطلوبالتخصص . أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في 4

 جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

 .. أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدخول التخصص في الجامعات الرسمية األردنية 5

 . أن يكون المتقدم حاصالً على وثيقة معادلة الشهادات العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي.6
 

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
 

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

ً للشروط ، المحاسبة، إدارة األعمال بكافة فروعهانظم معلومات إدارية، إدارة المخاطر والتأمين) اتتخصص (، وفقا

 -التالية:
 

 . أن يكون المتقدم أردني الجنسية.1

الدكتوراه في التخصصات المطلوبة من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية . أن يكون المتقدم حاصال على درجة 2

 وبالدراسة المنتظمة.

. أن يكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستير في التخصصات المطلوبة وبتقدير ال يقل عن جيد جداً ومن جامعة 3

 تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

بتقدير ال يقل عن جيد ومن جامعة تعتمدها  التخصصات المطلوبة. أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في 4

 الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

 .. أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدخول التخصص في الجامعات الرسمية األردنية 5

 قدم حاصالً على وثيقة معادلة الشهادات العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي.. أن يكون المت6
 

 كلية الهندسة

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

)ميكانيكا تطبيقية وحراريات  يالميكانيكية في تخصصقسم الهندسة المدنية تخصص )مياه وبيئة(، قسم الهندسة 

في   وموائع(، قسم الهندسة الصناعية في تخصصات )إدارة صيانة، تصنيع، إدارة هندسية(، وقسم العمارة

 -وفقاً للشروط التالية:تخصص )هندسة العمارة( 
 

 . أن يكون المتقدم أردني الجنسية.1

الدكتوراه في التخصصات المطلوبة من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية . أن يكون المتقدم حاصال على درجة 2

 وبالدراسة المنتظمة.

وبتقدير ال يقل عن جيد جداً أو ما يعادلها . أن يكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستير في التخصصات المطلوبة 3

 ومن جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

بتقدير ال يقل عن جيد ومن أو ما يعادلها  التخصصات المطلوبةن المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في . أن يكو4

 جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

 .. أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدخول التخصص في الجامعات الرسمية األردنية 5
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 المتقدم حاصالً على وثيقة معادلة الشهادات العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي. . أن يكون6

 

إيفاد أردنيين للحصول على درجة الدكتوراه في تخصصات الهندسة المدنية )إنشاءات( وهندسة العمارة وفقاً  -ثانياً:

 -للشروط التالية:

 أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد في التخصصات المطلوبة. .1

.أن يكون حاصالً على درجة الماجستير في التخصصات المطلوبة بتقدير ال يقل عن جيد جداً ومن جامعة تعتمدها 2

 الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

 العامة عن الحد األدنى للدخول في التخصصات المطلوبة في الجامعات الرسمية األردنية. أن ال يقل معدله في الثانوية .3

 

 كلية الدراسات اإلستراتيجية والحكومية

 

 -الدكتوراه في قسم الدراسات المستقبلية )االستشرافية(:درجة أعضاء هيئة تدريس من حملة  يينتع

 

 -التالية: تخصص الدراسات المستقبلية وفقاً للشروط -أوالً:

 

. أن يحمل درجة الدكتوراه في تخصص الدراسات المستقبلية من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة 1

 .المنتظمة

. أن يحمل درجة الماجستير في الدراسات المستقبلية من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة 2

 وبتقدير ال يقل عن جيد جداً.

يحمل درجة البكالوريوس في تخصص اإلدارة أو إدارة األعمال أو القانون أو الصحافة أو العلوم السياسية أو أن  .3

الهندسة الصناعية أو الهندسة المدنية من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة وبتقدير ال يقل 

 عن جيد.

( في الجامعات 3أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى للدخول في التخصصات الواردة في البند ) .4

 األردنية الرسمية.

 . أن يكون المتقدم أردني الجنسية.5

 

 -إدارة األزمات وفقاً للشروط التالية: تخصص -ثانياً:

 

 من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة. أن يحمل درجة الدكتوراه في تخصص إدارة األزمات. 1 

            . أن يحمل درجة الماجستير في إدارة األزمات من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة وبتقدير2

 ال يقل عن جيد جداً.

الهندسة المدنية أو الهندسة الصناعية من أو  األعمال.  أن يحمل درجة البكالوريوس في تخصص اإلدارة أو إدارة  3

 جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة وبتقدير ال يقل عن جيد.

( في الجامعات 3أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى للدخول في التخصصات الواردة في البند ).4

 الرسمية األردنية.

 أردني الجنسية.. أن يكون المتقدم 5

 

 
 

 -الشروط العامة:

 

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

 لهذه الغاية.

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

 في المتقدم أن يكون غير ملتزم بالخدمة لدى المؤسسات أو الجامعات أو الدوائر الحكومية أو الخاصة.يشترط  .3

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

 أن يكون لديه إلمام في استخدام الحاسوب في المجاالت التعليمية. .5

 أن يتقن اللغة االنجليزية "قراءة وكتابة ومحادثة". .6

 صورة عن شهادة المجلس الطبي األردني للمتقدمين للتعيين في التخصصات السريرية. .7

 أن وجد للمتقدمين ألغراض اإليفاد. GREوالـ  صورة عن القبول والرسمي وامتحان فحص اللغة االنجليزية .8

 صورة عن رخصة مزاولة المهنة لمتقدمين ألغراض اإليفاد. .9

 

 االلكتروني المراد تعبئته )سيتم استبعاد الطلب في حال النقص بأي وثيقة(الوثائق المطلوب تحميلها في الطلب 

 

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

 عن وثيقة معادلة الشهادات الغير أردنية صادرة عن وزارة التعليم العالي. . صورة2

 المدنية.. صورة عن هوية األحوال 3

 . السيرة الذاتية.4

 صورة عن شهادة المجلس الطبي األردني للمتقدمين للتعيين في التخصصات السريرية.. 5

 أن وجد للمتقدمين ألغراض اإليفاد. GREصورة عن القبول والرسمي وامتحان فحص اللغة االنجليزية والـ . 6
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 .صورة عن رخصة مزاولة المهنة لمتقدمين ألغراض اإليفاد. 7

على الراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم الشروط أعاله ، تعبئة الطلب الكترونياً على خانة طلبات التعيين، اعتباراً من 

طلوبة، علماً بأن الجامعة لن متاريخ صدور اإلعالن، مرفقاً بالطلب االلكتروني صوراً عن الشهادات العلمية والوثائق ال

 ً لشروط اإلعالن أو غير مستوف لجميع الوثائق المطلوبة، ويعتبر الطلب ملغى حكماً تنظر في الطلب إذا كان مخالفا

وتعتبر جميع الطلبات المقدمة قبل تاريخ نشر هذا اإلعالن الغيه وعلى أصحابها التقدم بطلبات جديدة وفي حال وجود 

 الفرعية. األرقامأي مشاكل أو استفسارات، يرجى االتصال على 

 (.4750لموارد البشرية /فرعي)رئيس ديوان دائرة ا -أ

 (5045( أو )5165شعبة أعضاء هيئة التدريس /فرعي )  -ب

 .(4255أو ) (4476شعبة اإليفاد / فرعي )  -ج

 

 (3903333/05شمية هو )اعلماً بأن هاتف الجامعة اله

 

 الجامعة الهاشمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


