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

 

The Hashemite University 

 

Source 

     22/12/2013 
 

Start Date 

    4/1/2014 
 

End Date 
  

Extension  Date 
 

 

 

 إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية
 

 
 
 

ومان  المؤهالت العلمية المبينة أدناا  عن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملةتعلن الجامعة الهاشمية 
  -:والشروط التاليةمختلف الرتب األكاديمية حسب الكليات والتخصصات 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعيين -:أولا 
 

ساسية بكلية تعيين أعضاء هيئة تدريس من مختلف الرتب األكاديمية للعمل في قسم العلوم الطبية األ -أ 
- :الطب البشري، ضمن التخصصات التالية

 

 األمراضعلم  - األعضاءعلم وظائف  -
 األدويةم عل - واألنسجةعلم التشريح  -

 

 

- :وفقاا للشروط التالية
 

أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو ما يعادلها بالدراساة المنتظماة مان جامعاة تعتارف بهاا  .1
 . امعة الهاشميةالج

 معاااة تعتااارف بهاااا الجامعاااة الهاشاااميةدرجاااة الااادكتورا  بالدراساااة المنتظماااة فاااي تخصصااا  مااان جا ىأن يكاااون حاصااااًل علااا .2
 .لتخصصات علم وظائف األعضاء وعلم التشريح واألنسجة وعلم األدوية

أو الباورد األمريكااي ( لوجيالبااوو )أن يكاون حاصاع علاى شااهادي عضاوية الكلياة الملكيااة البريطانياة ألطبااء علام األمااراض  .3
في علم األمراض أو حاصاًل على شهادي االختصاص العالي من إحدى الجامعات األردنية في علم األمراض شريطة أن 
يكااون  ااد تاادرب تاادريبًا مبرمجااًا وووينااًا لماادي ساانتين علااى األ ااع فااي حنااع االختصاااص بعااد الحصااوع علااى الشااهادي فااي 

 .ج المملكة وتعترف ب  الجامعة الهاشمية للمتندمين لتخصص علم األمراضمستشفى أو مركز عالمي متخصص خار 

 .(األنسجة المرضية)وشهادي المجلس الطبي األردني في علم الباوولوجي أن يكون حاصاًل على رخصة مزاولة مهنة  .4

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

 .الجامعي يفضع من لدي  خبري في التدريس .6

 " راءي وكتابة ومحادوة"أن يتنن اللغة اإلنجليزية  .7
 

 

 

 

تعيين أعضاء هيئة تدريس من مختلف الرتب األكاديميةة للعمةل فةي قسةم األمةراا الباططيةة وطةب  -ب
- :األسرة بكلية الطب البشري، حسب التخصصات التالية

 

 امراض كلى/ امراض باطنية  امراض باطنية

 امراض معدية / امراض باطنية  حويوةض صدرية وعناية امرا/ امراض باطنية 

 امراض جهاز المناعة / امراض باطنية  امراض  لب / امراض باطنية 

 كلية الطب البشري
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 امراض الغدد الصماء / امراض باطنية  امراض الجهاز الهضمي / امراض باطنية 

 طب اسري  امراض الدم والسرطان / امراض باطنية 

 أمراض أعصاب اتيزم امراض الروم/ امراض باطنية 
 

 

- :وفقاا للشروط التالية

أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو ما يعادلها من جامعة معترف بهاا بتنادير ال يناع عان  .1
 .جيد 

 .أن يكون حاصاًل على رخصة مزاولة المهنة وشهادي المجلس الطبي األردني  .2

 .البكالوريوس مدي ال تنع عن خمس سنواتأن يكون  د مضى على حصول  على درجة  .3

البااورد األمريكاايك الكناادوك البااورد ) أن يكااون حاصاااًل علااى شااهادي االختصاااص العااالي فااي المجاااالت الماا كوري أعااال   .4
أو شهادي االختصاص العالي من الجامعات األردنية شاريطة أن ( االسترالي أو شهادي الزمالة البريطانية أو ما يعادلها 

تدرب مدي سنتين على األ اع تادريبًا وويناًا فاي حناع االختصااص بعاد الحصاوع علاى الشاهادي فاي مستشافى أو يكون  د 
 .مركز عالمي متخصص خارج المملكة

 .يفضع من لدي  خبري في المجاالت التعليمية واألكاديمية .5

 .أن يكون لدي  إلمام في استخدام الحاسوب في مجاالت التعليمية .6

 ." راءي وكتابة ومحادوة"زية أن يتنن اللغة اإلنجلي .7
 

 
 

 : اإليفـــاد -:ثاطياا 
 

قسم العلوم الطبية األساسية للحصول على درجة الدكتوراه / إيفاد أردطيين لصالح كلية الطب البشري  -أ
وفقةاا ( ، علةم التشةريح واألطسةجةاألعضةاء، علةم األدويةةعلةم واةائف )في أحةد الختصاصةات التاليةة 

- :للشروط التالية
 

أن يكون المتندم حاصاًل علاى درجاة البكاالوريوس فاي الطاب والجراحاة مان جامعاة معتارف بهاا بتنادير ال يناع عان جيادك  .1
 .المنتظمة ةوبالدراس

 .أن يكون حاصاًل على رخصة مزاولة مهنة .2
 .جامعة الهاشميةتعطى األفضلية للحاصلين على  بوع لدرجة الدكتورا  في إحدى الجامعات المرمو ة والتي تعتمدها ال .3
 .للمرشحين للحصوع على  بوالت من الجامعات التي تدرس باللغة اإلنجليزية ستة أشهر تعطى مدي أ صاها .4

 
 
 

 

 
شةةهادة قسةةم العلةةوم الطبيةةة األساسةةية للحصةةول علةةى / إيفةةاد أردطيةةين لصةةالح كليةةة الطةةب البشةةري  -ب

أو البةورد األمريكةي فةي علةم ( لبةاثولوجيا)عضوية الكلية الملكيةة البريطاطيةة ألطبةاء علةم األمةراا 
- :وفقاا للشروط التالية األمراا 

 

أن يكون المتندم حاصاًل علاى درجاة البكاالوريوس فاي الطاب والجراحاة مان جامعاة معتارف بهاا بتنادير ال يناع عان جيادك  .1
 .المنتظمة ةوبالدراس

 .أن يكون حاصاًل على رخصة مزاولة مهنة .2
األردنياة أو الا ين إحادى الجامعاات  شاهادي االختصااص العاالي فاي علام األماراض مانصالين علاى تعطى األفضلية للحا .3

 .المرمو ة والتي تعتمدها الجامعة الهاشميةلديهم  بوع من احدى المستشفيات أو المراكز 
 .ةللمرشحين للحصوع على  بوالت من الجامعات التي تدرس باللغة اإلنجليزي ستة أشهر تعطى مدي أ صاها .4
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بريطاطيةةا ، كطةةدا ، أمريكةةا ، )لغايةةات التةةدريب السةةريري إيفةةاد أردطيةةين لصةةالح كليةةة الطةةب البشةةري  -ج
ضةةةمن برطةةةامب تةةةدريبي وثيةةةإ ومبةةةرمب فةةةي إحةةةد   تةةةدريبيتينولمةةةدة سةةةطتين  ( أسةةتراليا ، ألماطيةةةا

- :الختصاصات التالية
 

 امراض كلى/ امراض باطنية  امراض باطنية

 امراض معدية / امراض باطنية  حويوةض صدرية وعناية امرا/ امراض باطنية 

 امراض جهاز المناعة / امراض باطنية  امراض  لب / امراض باطنية 

 امراض الغدد الصماء / امراض باطنية  امراض الجهاز الهضمي / امراض باطنية 

 طب اسري  امراض الدم والسرطان / امراض باطنية 

 أمراض أعصاب اتيزم امراض الروم/ امراض باطنية 
 أمراض الدم عند األطفاع أمراض جلدية وتخصصاتها الفرعية

  أمراض الجهاز التنفسي عند األطفاع
 

- :وفقاا للشروط التالية

بتنادير ال  تعترف بها الجامعة الهاشميةأن يكون المتندم حاصاًل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة  .1
 .المنتظمة ةبالدراسينع عن جيدك و 

 .أن يكون حاصاًل على رخصة مزاولة مهنة .2
كلياات الطاب األردنياة بتنادير  ماناالختصاصاات الما كوري  أحاد أن يكون المتندم  د أنهى شهادي االختصاص العالي في. 3

 .ال ينع عن جيد
 .لتي تعتمدها الجامعة الهاشميةالمرمو ة وا بوع من احدى المستشفيات أو المراكز للحاصلين على تعطى األفضلية  .3
 .للمرشحين للحصوع على  بوالت من الجامعات التي تدرس باللغة اإلنجليزية ستة أشهر تعطى مدي أ صاها .4

 
 

 

 

 

 

 الواائف اإلدارية  -:ثالثاا 
 

تعيين طبيب عام للعمل كمشرف مختبر مهارات سريرية في مركة  تعلةيم وفحةل المهةارات السةريرية 
- :لبشري وفقاا للشروط التاليةبكلية الطب ا

 
 

أن يكااون حاصااااًل علااى درجاااة البكاااالوريوس فااي الطاااب والجراحاااة أو مااا يعادلهاااا بالدراساااة المنتظمااة مااان جامعاااة  .1
 .باللغة االنجليزيةو تعترف بها الجامعة الهاشمية 

 .أن يكون حاصاًل على رخصة مزاولة مهنة .2

 .ت التعليميةأن يكون لدي  إلمام في استخدام الحاسوب في المجاال .3

 .يفضع من لدي  خبري في التدريس الجامعي .4

 ." راءي وكتابة ومحادوة"أن يتنن اللغة اإلنجليزية  .5
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 التعيين -:أولا 
 

مطةةاهب وأسةةاليب تةةدريس "تعيةةين أعضةةاء هيئةةة تةةدريس مةةن حملةةة درجةةة الةةدكتوراه فةةي تخصةةل  -أ 
  -:للشروط التالية للعمل في قسم المطاهب والتدريس، وفقاا " الرياضيات

 

أن يكون المتندم حاصاًل على شهادي الدكتورا  في تخصص مناهج وأساليب تدريس الرياضيات من جامعة تعترف بها الجامعة  .1
 .الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

د جادًا أن يكون المتندم حاصاًل على درجة الماجستير في تخصاص منااهج وأسااليب تادريس الرياضايات بتنادير ال يناع عان جيا .2
معلم مجاع رياضايات بتنادير ال يناع عان جياد مان جامعاة تعتارف بهاا الجامعاة / ودرجة البكالوريوس في تخصص الرياضيات 

 .الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 .أن يكون حاصاًل على معادلة لشهادات  العلمية غير األردنية من وزاري التعليم العالي  .3

 .راءي ومحادوة وكتابةأن يتنن المتندم اللغة االنجليزية   .4

 .أن يجيد استخدام الحاسوب في المجاالت التعليمية .5

 .يفضع من لدي  خبري تدريسية في جامعات مماولة بعد حصول  على درجة الدكتورا  .6

 

" اإلرشةاد الطفسةي والتربةوي"تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملةة درجةة الةدكتوراه فةي تخصةل   -ب
  -:، وفقاا للشروط التاليةللعمل في قسم علم الطفس التربوي

أن يكون المتندم حاصاًل على شاهادي الادكتورا  فاي تخصاص اإلرشااد النفساي والترباوو مان جامعاة تعتارف بهاا الجامعاة الهاشامية  .1
 .وبالدراسة المنتظمة

ودرجة  أن يكون المتندم حاصاًل على درجة الماجستير في تخصص اإلرشاد النفسي والتربوو بتندير ال ينع عن جيد جداً  .2
البكالوريوس في تخصص اإلرشاد النفسي أو التربية بتندير ال ينع عن جيد من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة 

 .المنتظمة

 .أن يكون حاصاًل على معادلة لشهادات  العلمية غير األردنية من وزاري التعليم العالي  .3

 .وة وكتابةاالنجليزية  راءي ومحادأن يتنن المتندم اللغة  .4

أن تكون لدي  خبري تدريسية في جامعات مماولة بعد حصول  على درجة الدكتورا ك وتعطى األولوية في التعيين لمن يحمع رتبة  .5
 .أكاديمية

 

للعمةل فةي " الخة ف والطحةت"تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجةة الماجسةتير فةي تخصةل  -ج
  -:يةقسم المطاهب والتدريس، وفقاا للشروط التال

 

جيد جدًا  ال ينع عن بتنديرفي تخصص الخزف والنحت أن يكون المتندم حاصاًل على درجة الماجستير  .1
من جامعة تعترف  بتندير ال ينع عن جيدالفنية أو الفنون الجميلة  التربيةفي تخصص ودرجة البكالوريوس 

 .بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 .ة لشهادات  العلمية غير األردنية من وزاري التعليم العالي أن يكون حاصاًل على معادل .2

 %(.75)أن ال ينع معدل  في الوانوية العامة عن  .3

 .أن يتنن المتندم اللغة االنجليزية  راءي ومحادوة وكتابة .4

 .أن يجيد استخدام الحاسوب في المجاالت التعليمية .5

 .  على درجة الماجستيربعد حصول يفضع من لدي  خبري تدريسية في جامعات مماولة .6

 التربوية كليـة العلوم
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للعمةل فةي " التصميم الجرافيكي"يين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الماجستير في تخصل تع -د
  -:قسم المطاهب والتدريس، وفقاا للشروط التالية

 
 

جيد  ال ينع عن بتنديرفي تخصص التصميم الجرافيكي أن يكون المتندم حاصاًل على درجة الماجستير  .1
من جامعة  بتندير ال ينع عن جيدفي تخصص التربية الفنية أو الفنون الجميلة جة البكالوريوس جدًا ودر 

 .تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 .أن يكون حاصاًل على معادلة لشهادات  العلمية غير األردنية من وزاري التعليم العالي  .2

 .حادوة وكتابةأن يتنن المتندم اللغة االنجليزية  راءي وم .3

 .أن يجيد استخدام الحاسوب في المجاالت التعليمية .4

 .بعد حصول  على درجة الماجستير يفضع من لدي  خبري تدريسية في جامعات مماولة .5
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 التعيين -:أولا 
 

تعيةةين أعضةةاء هيئةةة تةةدريس مةةن حملةةة درجةةة الةةدكتوراه فةةي التخصصةةات التاليةةة للعمةةل فةةي كليةةة   -أ
- :سةالهطد

 

 التخصــص القسم
  وى كهربائية ك الكترونيات الهندسة الكهربائية
 تصميم وتصنيع الهندسة الصناعية
 حراريات ك ميكانيكا تطبينية الهندسة الميكانيكية
 هندسة ميكاترونكس هندسة الميكاترونكس

 هندسة العماري هندسة العماري
 طرق ومواصالت ك إداري مشاريع إنشاءات ك هندسة جيو تننية ك المدنيةالهندسة 

  -:وفقاا للشروط التالية

 أن يكون المتندم أردني الجنسية .1
الااادكتورا  فاااي التخصاااص المطلاااوب مااان جامعاااة تعتااارف بهاااا الجامعاااة  درجاااةأن يكاااون المتنااادم حاصااااًل علاااى    .2

 .الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

جاادًا وعلااى درجااة البكااالوريوس بتناادير ال ينااع  علااى درجااة الماجسااتير بتناادير ال ينااع عاان جيااد أن يكاون حاصااالً  .3
 .عن جيد في نفس التخصص المطلوب من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 .أن يكون حاصاًل على ووينة معادلة للشهادات العلمية غير األردنية من وزاري التعليم العالي .4

ك وتعطى األولوية للحاصلين على امتحان التوفع بعالمة ادوة وكتابةأن يجيد المتندم اللغة االنجليزية  راءي ومح .5
مااا أو  ( 755)بعالمااة ال تنااع عاان  GREوللحاصاالين علااى الجاازء التحليلااي فااي امتحااان ( 555)ال تنااع عاان 

 .يعادلها

 .يفضع من لدي  خبري تدريسية في جامعات مماولة .6

 .أن يجيد استخدام الحاسوب في المجاالت التعليمية .7
 
 
 
 
 
 

 

،الهطدسةة الهطدسةة الصطاعية  تير في تخصصاتتعيين محاضرين متفرغين من حملة درجة الماجس  -ب
  -:وفقاا للشروط التالية ، هطدسة الميكاتروطكس، الميكاطيكية ،هطدسة العمارة

 

 أن يكون المتندم أردني الجنسية .1

عان جياد جادًا وعلاى درجاة البكاالوريوس  أن يكون حاصاًل علاى درجاة الماجساتير فاي التخصاص المطلاوب بتنادير ال يناع .2
 .بتندير ال ينع عن جيد في نفس التخصص المطلوب من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 .أن يكون حاصاًل على ووينة معادلة للشهادات العلمية غير األردنية من وزاري التعليم العالي .3

ك وتعطاى األولويااة للحاصالين علاى امتحااان التوفاع بعالماة ال تنااع اءي ومحادوااة وكتاباةأن ياتنن المتنادم اللغااة االنجليزياة  ار  .4
 .أو ما يعادلها( 755)بعالمة ال تنع عن  GREوللحاصلين على الجزء التحليلي في امتحان ( 555)عن 

 .يفضع من لدي  خبري تدريسية في جامعات مماولة .5

 .يجيد استخدام الحاسوب في المجاالت التعليمية أن .6

 كلية الهطدسة
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 : اإليفـــاد -:ثاطياا 
   

- :وضمن التخصصات التاليةأو  الدكتوراه الدكتوراه  و الماجستير  إيفاد أردطيين للحصول على درجة -
  

 المطلوب( المجال)التخصص  التي سيتم اإليفاد لهاالدرجة  القسم
 اصالتإنشاءات ك إداري مشاريعك طرق ومو  الدكتورا أو /  الماجستير و الهندسة المدنية
 هندسة العماري الدكتورا أو /  الماجستير و هندسة العماري

 

- :وفقاا للشروط التالية

 .أن يكون المتندم أردني الجنسية .1

للمتنادمين للهندساة المدنياة وبتنادير  جياد جاداً بتنادير ال يناع عان حاصااًل علاى درجاة البكاالوريوس  أن يكون المتنادم .2
ك راساة المنتظماة مان إحادى الجامعاات التاي تعتارف بهاا الجامعاة الهاشاميةوبالدال ينع عن جيد لبا ي التخصصات 
 .لإليفاد لدرجتي الماجستير والدكتورا 

أن يكااون المتناادم حاصاااًل علااى درجااة الماجسااتير بتناادير ال ينااع عاان جيااد جاادًا وفااي أحااد التخصصااات المطلوبااة  .3
 .هاشمية لإليفاد للحصوع على درجة الدكتورا وبالدراسة المنتظمة من إحدى الجامعات التي تعترف بها الجامعة ال

 .الفرع العلمي%( 05)أن ال ينع معدع الوانوية العامة عن  .4

 .أن يكون حاصاًل على معادلة لشهادات  العلمية غير األردنية من وزاري التعليم العالي .5

 .عاماً  (35) أن ال يزيد عمر المتندم عن  .6

 .كتابة ومحادوةأن يتنن المتندم اللغة اإلنجليزية  راءي و  .7
 

 الواائف اإلدارية  -:ثالثاا 
 "الهطدسة المدطية"بكلية الهطدسة من حملة درجة البكالوريوس في تخصل " مشرف مختبر"تعيين 

- :وفقاا للشروط التالية

 .أن يكون المتندم أردني الجنسية .1

مان جامعاة تعتارف و  التخصاص المطلاوبال يناع عان جياد فاي بتنادير  أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس .2
 .بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 .الفرع العلمي/  %(05)أن ال ينع معدل  في الوانوية العامة عن  .3

 .أن يكون حاصاًل على ووينة معادلة للشهادات العلمية غير األردنية من وزاري التعليم العالي .4

 .ةأن يتنن المتندم اللغة االنجليزية  راءي ومحادوة وكتاب .5

 .أن يجيد استخدام الحاسوب .6

 .يفضع في المتندم أن يكون لدي  خبري عملية في المجاع .7
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 نـــــالتعيي* 
 

للعمةةل فةةي قسةةم " السةةياحة"درجةةة الةةدكتوراه فةةي تخصةةل تعيةةين عضةةو هيئةةة تةةدريس مةةن حملةةة  -أ
  -:السياحة المستدامة وفقاا للشروط التالية

 

ي الدكتورا  في التخصص المطلوب من جامعة تعترف بها الجامعة أن يكون المتندم حاصاًل على شهاد .1
 .الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

جيد جدًا ودرجة البكالوريوس بتندير ال  ال ينع عن أن يكون المتندم حاصاًل على درجة الماجستير بتندير .2
 .من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة ينع عن جيد

 %(.75)نع معدل  في الوانوية العامة عن أن ال ي .3

 .أن يكون حاصاًل على معادلة لشهادات  العلمية غير األردنية من وزاري التعليم العالي  .4

 .أن يتنن المتندم اللغة االنجليزية  راءي ومحادوة وكتابة .5

 .أن يجيد استخدام الحاسوب في المجاالت التعليمية .6

 .ت مماولةيفضع من لدي  خبري تدريسية في جامعا .7

 

 معهد الملكة راطيا للسياحة والتراث
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 التعيين -:أولا 
 

- :تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه حسب األقسام والتخصصات المبيطة أدطاه -أ 
 

 

 التخصـص المطلـوب القسـم

 العلوم الطبية المخبرية
 فطرياتك العلم الدمك 

 علم التشريح واألنسجة

 العالج الطبيعي والوظيفي
 ج الطبيعيالعال/ علوم التأهيع 
 العالج الوظيفي/ علوم التأهيع 

 التصوير الطبي ك التصوير الر مي  سم التصوير الطبي
 

- :وفقاا للشروط التالية
 

مااان جامعاااة تعتااارف بهاااا الجامعاااة التخصاااص المطلاااوب و أن يكاااون المتنااادم حاصااااًل علاااى شاااهادي الااادكتورا  فاااي  .1
 .الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

علااى جيااد جاادًا و  ال ينااع عاان بتنااديرالتخصااص المطلااوب   فااي علااى درجااة الماجسااتير أن يكااون المتناادم حاصااالً  .2
 .من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة درجة البكالوريوس بتندير ال ينع عن جيد

 .الفرع العلمي%( 75)أن ال ينع معدع الوانوية العامة عن  .3

 .علمية غير األردنية من وزاري التعليم العاليأن يكون حاصاًل على معادلة لشهادات  ال .4

 .أن يتنن المتندم اللغة اإلنجليزية  راءي وكتابة ومحادوة .5

 .استخدام الحاسوب يكون لدي  إلمام فيأن  .6

 .إحدى الجامعاتيفضع من لدي  خبري تدريسية في  .7
 

 -:مبيطة أدطاهتعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الماجستير حسب األقسام والتخصصات ال -ب
  

 

 التخصـص المطلـوب القسـم
 علم الدمك األحياء الد ينةك علم التشريح واألنسجة العلوم الطبية المخبرية
 اإلشعاعي/ التصوير الطبي   سم التصوير الطبي

 العالج الوظيفي/ علوم التأهيع   سم العالج الطبيعي والوظيفي
 

- :وفقاا للشروط التالية

علااى جيااد جاادًا و  ال ينااع عاان بتنااديرالتخصااص المطلااوب   فااي حاصاااًل علااى درجااة الماجسااتير أن يكااون المتناادم .1
 .من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة درجة البكالوريوس بتندير ال ينع عن جيد

 .الفرع العلمي%( 75)أن ال ينع معدع الوانوية العامة عن  .2

 .ات  العلمية غير األردنية من وزاري التعليم العاليأن يكون حاصاًل على معادلة لشهاد .3

 .أن يتنن المتندم اللغة اإلنجليزية  راءي وكتابة ومحادوة .4

 .استخدام الحاسوب يكون لدي  إلمام فيأن  .5

 .إحدى الجامعاتيفضع من لدي  خبري تدريسية في  .6

 كلية العلوم الطبية المساطدة
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 الواائف اإلدارية  -:اا ثاطي
 

- :ية المساطدة، وفقاا للشروط التاليةبكلية العلوم الطب" مشرفي مختبر"تعيين 
 

 

 أن يكون المتندم أردني الجنسية .1

العلاااوم الطبياااة )إحااادى تخصصاااات ال يناااع عااان جياااد فاااي بتنااادير  أن يكاااون حاصااااًل علاااى درجاااة البكاااالوريوس .2
ماان جامعااة تعتاارف بهااا الجامعااة  (العااالج الطبيعاايك التغ يااة السااريرية أو تغ يااة اإلنسااان/ المخبريااةك التأهيااع 

 .اشمية وبالدراسة المنتظمةاله

 %(.75)أن ال ينع معدع المتندم في الوانوية العامة عن  .3

 .أن يكون حاصاًل على ووينة معادلة للشهادات العلمية غير األردنية من وزاري التعليم العالي .4

 .أن يتنن المتندم اللغة االنجليزية  راءي ومحادوة وكتابة .5

 .أن يجيد استخدام الحاسوب .6
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 نـــــالتعيي * 
 
القتصةاد، المحاسةبة، إدارة أعمةال، )تعيين أعضاء هيئةة تةدريس مةن حملةة درجةة الةدكتوراه فةي تخصصةات   -

  -:، وفقاا للشروط التالية(العلوم المالية والمصرفية، القاطون التجاري
 

تعتاارف بهااا الجامعااة أن يكااون المتناادم حاصاااًل علااى شااهادي الاادكتورا  فااي أحااد التخصصااات المطلوبااة ماان جامعااة  .1
 .الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

أن يكون المتندم حاصاًل على درجتي البكالوريوس والماجستير في أحد التخصصاات المطلوباة بتنادير ال يناع عان  .2
 .من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمةللبكالوريوس وجيد جدًا للماجستير جيد 

 .بين شهادات المتندم خالع المراحع الدراسية أن يكون هناك انسجام .3

 .أن يتنن المتندم اللغة االنجليزية  راءي ومحادوة وكتابة .4

 .أن يكون حاصاًل على معادلة لشهادات  العلمية غير األردنية من وزاري التعليم العالي  .5

( 22) علاى عالمااة يشاترط فاي المتنادم مان حملاة درجاة الادكتورا  فاي تخصاص الناانون التجاارو أن يكاون حاصاالً  .6
و لااك لخريجاااي الااادوع غياار الناطناااة باللغاااة  IELTSفاااي امتحاااان ( 6.5)كحااد أدناااى فااي امتحاااان التوفاااع وعالمااة 

 .اإلنجليزية

 .أن تكون لدي  خبري تدريسية في جامعات مماولة .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 كلية القتصاد والعلوم اإلدارية
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 نـالتعيي -:أولا 
 
 

ن، تمةةريا تمةةريا صةةحة البةةالغي)يس مةن حملةةة درجةةة الةةدكتوراه فةةي تخصصةات تعيةين أعضةةاء هيئةةة تةةدر 
- :للعمل في كلية التمريا وفقاا للشروط التالية ( الصحة الطفسية والعقلية

 
 

 .أن يكون المتندم أردني الجنسية .1

ر ال ينااع أن يكاون المتناادم حاصاااًل علاى درجااة البكااالوريوس بتناادير ال يناع عاان جيااد وعلااى درجاة الماجسااتير بتناادي .2
 .من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمةفي أحد التخصصات المطلوبة عن جيد جدًا 

 .تعطى األولوية لخريجي الجامعات األجنبية المرمو ة التي تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة .3

 .ة من وزاري التعليم العاليألردنيأن يكون حاصاًل على معادلة لشهادات  العلمية غير ا .4

 .أن يتنن المتندم اللغة االنجليزية  راءي ومحادوة وكتابة .5

 .خبري تدريسية في جامعات مماولةيفضع من لدي   .6

 
 الواائف اإلدارية  -:اا ثاطي
 

بكلية التمريا مةن حملةة درجةة البكةالوريوس أو الماجسةتير، وفقةاا للشةروط " مدربين سريريين"تعيين 
- :التالية

 

 .ن يكون المتندم أردني الجنسيةأ .1

إن )وعلااى درجااة الماجسااتير          ال ينااع عاان جيااد بتناادير  أن يكااون حاصاااًل علااى درجااة البكااالوريوس .2
 .من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمةبتندير ال ينع عن جيد جدًا ( وجد

 .غير األردنية من وزاري التعليم العاليأن يكون حاصاًل على ووينة معادلة للشهادات العلمية  .3

 (.لحملة درجة البكالوريوس)أن يكون لدي  خبري عملية ال تنع عن سنتين  .4

 .عاماً  (32) أن ال يزيد عمر المتندم عن  .5

 .أن يتنن المتندم اللغة االنجليزية  راءي ومحادوة وكتابة .6

 .أن يجيد استخدام الحاسوب .7

 .متحان والمنابلة الشخصيةأن يخضع المتندم ألسس االختيار واال .0

 

 كليـــة التمريــا
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 التعيين -:أولا 
 
تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الماجستير في مختلف تخصصات الحاسوب للعمةل فةي كليةة األميةر  

 .الحسين بن عبد هللا الثاطي لتكطولوجيا المعلومات وفقاا للشروط التالية 
 

 .أن يكون المتندم أردني الجنسية .1
علاام الحاسااوب وتطبيناتاا ك تخصصااات ن يكااون المتناادم حاصاااًل علااى درجااة البكااالوريوس والماجسااتير فااي أ .2

دير ال يناااع عااان جياااد جاادًا مااان جامعاااة تعتااارف بهاااا ك بتنااا هندسااة البرمجيااااتك أنظماااة المعلوماااات الحاسااوبية
 .الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 %(.05)عن  تكنولوجيا المعلومات فرعل ةالوانوية العامأن ال ينع معدع الحاصلين على  .3

 .أن يكون حاصاًل على معادلة لشهادات  العلمية غير األردنية من وزاري التعليم العالي  .4

 .أن يتنن المتندم اللغة اإلنجليزية  راءي ومحادوة وكتابة .5

 .لدي  خبري في التدريس الجامعي يفضع من .6
 
 
 الواائف اإلدارية  -:ثاطياا 

 
بةةر فةةي كليةةة األميةةر الحسةةين بةةن عبةةد هللا الثةةاطي لتكطولوجيةةا المعلومةةات مةةن حملةةة درجةةة تعيةةين مشةةرف مخت

- :البكالوريوس وفقاا للشروط التالية
 

 أن يكون المتندم أردني الجنسية. 1

إحادى تخصصاات الحاساوب فاي جادًا ال ينع عن جيد بتندير  أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس .2
 .عة الهاشمية وبالدراسة المنتظمةمن جامعة تعترف بها الجام

 %(.05)عن ( الفرع العلمي أو تكنولوجيا المعلومات ) أن ال ينع معدع المتندم في الوانوية العامة  .3

 .أن يكون حاصاًل على ووينة معادلة للشهادات العلمية غير األردنية من وزاري التعليم العالي .4

 .ة وكتابةأن يتنن المتندم اللغة االنجليزية  راءي ومحادو .5

 
 
 
 
 
 

 مير الحسين بن عبد هللا الثاطيكلية األ
 لتكطولوجيا المعلومات 
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 نــالتعيي *
 

تعيةةين أعضةةاء هيئةةة تةةدريس مةةن حملةةة درجةةة الماجسةةتير فةةي اللغةةة اإلطجلي يةةة فةةي تخصصةةات 
  -:، وفقاا للشروط التالية"لغويات، ترجمة، أدب"

 

 .أن يكون المتندم أردني الجنسية .1
بتناادير ال ينااع عاان جيااد جاادًا ودرجااة  ات المطلوبااةتخصصااأحااد الفااي كااون المتناادم حاصاااًل علااى درجااة الماجسااتير أن ي .2

مااان جامعاااة تعتااارف بهاااا الجامعاااة الهاشااامية  جاااداً  بتنااادير ال يناااع عااان جياااداللغاااة اإلنجليزياااة و دابهاااا البكاااالوريوس فاااي 
 .وبالدراسة المنتظمة

 %(.05)أن ال ينع معدل  في الوانوية العامة عن  .3

 .ت  العلمية غير األردنية من وزاري التعليم العالي أن يكون حاصاًل على معادلة لشهادا .4

 .وتطبينات  ويفضع من يحمع شهادي في ه ا المجاعأن يجيد استخدام الحاسوب  .5

 .سنة( 35)أن ال يتجاوز عمر المتندم  .6

 .أن تكون لدي  خبري في التدريس الجامعي .7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـات  مركــ  اللغـــ
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 ــادــاإليفـ* 
 

علوم الصيدلطية للحصول على درجة الماجستير من حملة درجة البكالوريوس أو درجة إيفاد أردطيين لصالح كلية ال
 :الدكتوراه من حملة درجة الماجستير في أحد التخصصات التالية

  

 المطلوب( المجال)التخصص  الدرجة العلمية للمتقدم الدرجة التي سيتم اإليفاد لها

 درجة الدكتورا 

 
 
 
 
 
 
 

 الماجستير

Physical Pharmacy 

Biopharmaceutics 

Pharmacognosy 

Pharmaceutical Chemistry 

Pharmacology and toxicology 

Clinical Pharmacy and Pharmacy Practice 

Physiology and Pharmacology 

Medicinal and Natural Products 

Pharmaceutical Biotechnology 

Pharmacokinetics 

Industrial Pharmacy 

Drug Regulatory Affairs 

 البكالوريوس درجة الماجستير

 

M.S.- Drug Development 

M.S.- Quality Assurance / Regulatory Affairs 

M.S. – Pharmaceutics with emphasize on cosmetic 

manufacturing 

M.S. - Clinical Therapeutics 

  -:قاا للشروط التاليةوف

 .أن يكون المتندم أردني الجنسية. 1

أن يكون المتندم حاصاًل على درجة البكالوريوس في الصيدلة بتندير ال ينع عن جيد وبالدراسة المنتظمة في إحدى التخصصات المطلوبة من  .2
 .إحدى الجامعات التي تعترف بها الجامعة الهاشمية لإليفاد لدرجة الماجستير

ون المتندم حاصاًل على درجة البكالوريوس في الصيدلة بتندير ال ينع عان جياد وعلاى درجاة الماجساتير فاي أحاد التخصصاات المطلوباة أن يك .3
 .بتندير ال ينع عن جيد جدًا وبالدراسة المنتظمة من إحدى الجامعات التي تعترف بها الجامعة الهاشمية لإليفاد لدرجة الدكتورا 

 .توجيهي أردني أو ما يعادل / الفرع العلمي %( 05)ية العامة عن أن ال ينع معدع الوانو  .4

 .عاماً ( 35)أن ال يزيد عمر المتندم عن  .5

 .أن يكون حاصاًل على معادلة لشهادات  العلمية غير األردنية من وزاري التعليم العالي .6

أو (  IELTSك  TOEFL)ات الخاصة باللغة االنجليزية موع از االختبار يجتويفضع اأن يتنن المتندم اللغة اإلنجليزية  راءي وكتابة ومحادوةك  .7
 .ما يعادلها

 يفضع لل ين يرغبون بإكماع دراستهم في مجاع الصيدلة الصناعية أن يكون لديهم خبري عملية في الصناعات الدوائية  .0

وانين األردنيااة الناظمااة لتسااجيع وتصاانيع يفضااع للاا ين يرغبااون بإكماااع دراسااتهم فااي مجاااع الجااودي الدوائيااة أن يكااون لدياا  خبااري عمليااة فااي الناا .2
 .األدوية وتأكيد الجودي الدوائية
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- :الشروط العامة
 

يخضع المتندم ألسس االختيار والمفاضلة والتي منها إجراء المنابلة الشخصية أو أية اختبارات معتمدي لدى  .1
 .الجامعة له   الغاية

 .دم معء الشاغر دون إبداء األسبابتحتفظ الجامعة بحنها في عدم الرد على أو طلب أو ع .2

 .يشترط في المتندم أن يكون غير ملتزم بالخدمة لدى المؤسسات أو الجامعات أو الدوائر الحكومية أو الخاصة .3
 .أن ال يكون محكوم ألو سبب كان أو مطلوب ألية جهة أمنية .4

 .كلية الهندسةأن يكون المتندم حاصاًل على عضوية ننابة المهندسين األردنيين للمتندمين ل .5

 .تعطى أولوية للحاصلين على  بوع من جامعات عالمية مرمو ة تعترف بها الجامعة الهاشمية لغايات اإليفاد .6

أن يكون لدى المتندم لإليفاد الندري على تنديم الضمانات المالية المطلوبة لناء إيفاد  بتنديم رهن عنارو بنيمة  .7
نة إيفادك وعلى أن يلتزم المتندم لإليفاد بالعمع لدى الجامعة خمسة ووالوون ألف دينار عن كع س( 35.555)

 .الهاشمية ضعفي مدي اإليفاد للحصوع على درجة الماجستير أو درجة الدكتورا 

 

 

- (:غير مستردة)الوثائإ المطلوبة 
 

 .صوري عن الشهادات العلمية وكشوف العالمات بما فيها كشف عالمات الوانوية العامة .1
 .معادلة الشهادات الغير أردنية صادري عن وزاري التعليم العاليصوري عن ووينة  .2

 .صوري عن كع من جواز السفر ودفتر العائلة وهوية األحواع المدنية .3

 (.تعطى نناط مفاضلة للخبرات في مجاع العمع) صوري عن شهادات الخبري .4

 .الدورات التدريبية والسيري ال اتية محدوةصوري عن  .5

 .شهادي عدم محكومية .6

 . ث صور شخصيةوال .7
 

 
 

على الراغبين في التندم ممن تنطبق عليهم الشروط أعال  مراجعة دائري الموارد البشرية في مو ع الجامعة 
ك لمعء النمو ج المخصص ل لكك مصطحبين 4/1/2514ولغاية  22/12/2513 الزر اءك اعتبارًا من/الهاشمية

 بوع أو طلب يردنا بعد تاريخ انتهاء مدي اإلعالنك علمًا بأن معهم  صورًا عن الشهادات والووائق المطلوبة ولن يتم 
الجامعة لن تنظر في الطلب إ ا كان مخالفًا لشروط اإلعالن أو غير مستوف لجميع الووائق المطلوبةك ويعتبر الطلب 

لبات عمع ملغى حكمًا وتعتبر جميع الطلبات المندمة  بع تاريخ نشر ه ا اإلعالن الغي  وعلى أصحابها التندم بط
 .جديدي
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