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

The Hashemite University 
 

Source 

    27     /  5   /2014 
 

Start Date 

    5   /   6  / 2014 
 

End Date 
  

Extension  Date 
 

 

 

 إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

 : التعييـــن -:أولا 
 

- :ل في كلية الهندسةأعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في التخصصات التالية للعم تعيين -أ

 التخصــص القسم
 إنشاءات ، إدارة مشاريع ، طرق ومواصالت ، هندسة جيوتقنية الهندسة المدنية

 حراريات وموائع ، ميكانيكا تطبيقية الهندسة الميكانيكية
 تصنيع ، إدارة هندسية الهندسة الصناعية
 هندسة ميكاترونكس هندسة الميكاترونكس

 مارةسة عهند هندسة العمارة
 طبي تصوير/ هندسة طبية ميكانيكا حيوية ، الهندسة الطبية

  -:وفقاا للشروط التالية

أن يكون المتقدم حاصاًل علاى درجاة الادكتورا  ااي التخصاط المطلاوب مان جامعاة تعتارف بهاا الجامعاة الهاشامية    .1
 .وبالدراسة المنتظمة

ن جيااد جاادًا وعلااى درجااة البكااالوريوس بتقاادير   يقاا  عاان أن يكااون حاصاااًل علااى درجااة الماجسااتير بتقاادير   يقاا  عاا .2
 .جيد اي نفس التخصط المطلوب من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 %(.08)أن   يق  معدله اي الثانوية العامة عن  .3

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

، وتعطاى األولوياة للحاصالين علاى امتحاان التواا  بعالماة   أن يجيد المتقدم اللغاة ا نجليزياة ااراءة ومحادثاة وكتاباة .5
 .أو ما يعادلها(  058)بعالمة   تق  عن  GREوللحاصلين على الجزء التحليلي اي امتحان ( 588)تق  عن 

 .يفض  من لديه خبرة تدريسية اي جامعات مماثلة .6

 .يجيد استخدام الحاسوب أن .0
 
 

 

 ةــــــة الهندســــكلي
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وفقيياا  ،" هندسيية العمييار " تعيييين محاضييرين متنيير ين ميين حمليية درجيية الماجسييتير فييي تخصيي  -ب
  -:للشروط التالية

 

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1
أن يكون حاصاًل على درجة الماجستير بتقدير   يق  عن جيد جادًا وعلاى درجاة البكاالوريوس بتقادير   يقا   .2

 .ن جيد اي نفس التخصط المطلوب من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمةع

 %(.08)أن   يق  معدله اي الثانوية العامة عن  .3

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

، وتعطااى األولويااة للحاصاالين علااى امتحااان التوااا  محادثااة وكتابااةأن يجيااد المتقاادم اللغااة ا نجليزيااة اااراءة و  .5
(  058)بعالماة   تقا  عان  GREوللحاصلين على الجزء التحليلاي ااي امتحاان ( 588)بعالمة   تق  عن 

 .أو ما يعادلها

 .يفض  من لديه خبرة تدريسية اي جامعات مماثلة .6

 .أن يجيد استخدام الحاسوب .0

 
 : اإلينـــاد -:ثانياا 

   
 
 

                      تخصيييييي  فيييييييإينيييييياد أردنيييييييين للحصييييييول علييييييت درجيييييية الماجسييييييتير  و الييييييدكتوراه أو  الييييييدكتوراه  -
  -:التاليةوفقاا للشروط   " هندسـة العمـار "

 

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1

وبالدراساااة  جااادًا  بتقااادير   يقااا  عااان جيااادااااي هندساااة العماااارة أن يكاااون المتقااادم حاصااااًل علاااى درجاااة البكاااالوريوس  .2
 .المنتظمة من إحدى الجامعات التي تعترف بها الجامعة الهاشمية، لإليفاد لدرجتي الماجستير والدكتورا 

وبالدراساة المنتظماة  اي هندسة العمارةأن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير بتقدير   يق  عن جيد جدًا  .3
 .الهاشمية لإليفاد للحصو  على درجة الدكتورا  من إحدى الجامعات التي تعترف بها الجامعة

 .الفرع العلمي%( 08)أن   يق  معد  الثانوية العامة عن  .4

 .أن يكون حاصاًل على معادلة لشهاداته العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي .5

 .عاماً ( 35) أن   يزيد عمر المتقدم عن  .6

جتااز ا ختباارات الخاصاة باللغاة ا نجليزياة مثا  ية وكتاباة ومحادثاة، وأن أن يتقن المتقدم اللغة اإلنجليزية ااراء .0
(TOEFL  ،IELTS  )أو ما يعادلها. 
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 : التعييـــن -:أولا 
 

تعيين أعضاء هيئة تدريس في كلية العلوم الصيدلنية من حملة درجة الدكتوراه ومين مختليا الرتيب ادكاديميية 
  -:في إحدى التخصصات التالية

 

- :وفقاا للشروط التالية
 

التخصاااط المطلاااوب مااان جامعاااة تعتااارف بهاااا الجامعاااة  ااااي الااادكتورا أن يكاااون المتقااادم حاصااااًل علاااى درجاااة  -1
 .الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

مان جامعاة تعتارف بهاا أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس اي الصيدلة بتقادير   يقا  عان جياد  -2
 .دراسة المنتظمةالجامعة الهاشمية وبال

 .الفرع العلمي%( 08)ة العامة عن أن   يق  معد  الثانوي -3

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

 .أن يجيد المتقدم اللغة ا نجليزية اراءة ومحادثة وكتابة -5

 .استخدام الحاسوب يتقنأن  -6

 .يكون لديه خبرة تدريسية وبحثية اي جامعات مماثلةيفض  اي المتقدم أن  -0

يفضا  ااي المتقادم أن يكااون حاصا  علاى درجاة الماجسااتير ااي التخصاط المطلاوب بتقاادير   يقا  عان جيااد  -0
 .جدًا من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 

- Physical Pharmacy - Physiology and Pharmacology 

- Biopharmaceutics - Medicinal and Natural Products 

- Pharmacognosy - Pharmaceutical Biotechnology 

- Pharmaceutical Chemistry - Pharmacokinetics 

-Pharmacology and toxicology - Industrial Pharmacy 

- Clinical Pharmacy and Pharmacy Practice - Drug Regulatory Affairs 

 العلوم الصيدلنيةكلية 
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  -:ينـــاداإل -:ثانياا 

 
 

ملتحقييين حالييياا ددراسييتهم فييي درنييامه الييدكتوراه فييي إحييدى الجامعييات إينيياد عييدد ميين الطلديية ادردنيييين ال
العالمية المرموقة المعتميد  ليدى الجامعية الهاشيمية لصيالة كليية العليوم الصييدلنية فيي أحيد التخصصيات 

 -:التالية
 

 

 
 

- :وفقاا للشروط التالية
 

 

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية -1

أن يكاااون المتقااادم حالياااًا علاااى مقاعاااد دراساااة الااادكتورا  ااااي إحااادى التخصصاااات المطلوباااة ااااي إحااادى الجامعاااات  -2
 .التي تعترف بها الجامعة الهاشمية التي تدرس باللغة اإلنجليزية العالمية المرمواة

يدلة بتقادير   يقا  عان جياد وبالدراساة المنتظماة مان أن يكون المتقدم حاصااًل علاى درجاة البكاالوريوس ااي الصا -3
 .إحدى الجامعات التي تعترف بها الجامعة الهاشمية

 .الفرع العلمي %( 08)ة العامة عن أن   يق  معد  الثانوي -4

 .عاماً ( 35)أن   يزيد عمر المتقدم عن  -5

 .عليم العاليأن يكون حاصاًل على معادلة لشهاداته العلمية غير األردنية من وزارة الت -6

أن يااااتقن المتقاااادم اللغااااة اإلنجليزيااااة اااااراءة وكتابااااة ومحادثااااة، وأن يكااااون اااااد اجتاااااز ا ختبااااارات الخاصااااة باللغااااة  -0
 .أو ما يعادلها(  TOEFL  ،IELTS)ا نجليزية مث  

أن يكاااون لااادى المتقااادم القااادرة علاااى تقاااديم الضااامانات المالياااة المطلوباااة لقااااء إيفااااد  بتقاااديم رهااان عقاااار  بقيماااة  -0
خمسة وثالثون ألف دينار عان كا  سانة إيفااد، وعلاى أن يلتازم المتقادم لإليفااد بالعما  لادى الجامعاة ( 350888)

 .الهاشمية ضعف مدة اإليفاد المتبقية عليه للحصو  على درجة الدكتورا 

يفض  اي المتقدم أن يكون حاص  على درجة الماجستير اي التخصط المطلاوب بتقادير   يقا  عان جياد جادًا  -9
 .من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 

- Physiology and Pharmacology - Physical Pharmacy 

- Medicinal and Natural Products - Biopharmaceutics 

- Pharmaceutical Biotechnology  - Pharmacognosy 

- Pharmacokinetics - Pharmaceutical Chemistry 

- Industrial Pharmacy -Pharmacology and toxicology-  

- Drug Regulatory Affairs - Clinical Pharmacy and Pharmacy Practice 
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- :العلوم في التخصصات التالية للعمل في كلية  الدكتوراهمن حملة درجة  أعضاء هيئة تدريستعيين   -أ
 

 التخصـص المطلـوب القسـم
 كيمياء عضوية اسم الكيمياء

 علم الحيوان العلوم الحياتيةاسم 
 

  -:وفقاا للشروط التالية 
 

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1

بتقدير   يقا  عان جياد جادًا ااي التخصاط المطلاوب مان جامعاة تعتارف  الدكتورا أن يكون حاصاًل على درجة  .2
 .بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

بتقادير  لقسم العلاوم الحياتياة الحياتية اي تخصط العلوم الماجستيرالبكالوريوس و  تيأن يكون حاصاًل على درج .3
البكاالوريوس مان جامعاة تعتارف بهاا الجامعاة الهاشامية  و  يقا  عان جياد لدرجاة للماجساتير  يق  عن جيد جدًا 
 .وبالدراسة المنتظمة

بتقادير   يقا  عان  ااي تخصاط الكيميااء لقسام الكيميااء الماجستيرالبكالوريوس و  تيأن يكون حاصاًل على درج .4
البكااالوريوس ماان جامعااة تعتاارف بهااا الجامعااة الهاشاامية وبالدراسااة  و  يقاا  عاان جيااد لدرجااة للماجسااتيرجاادًا جيااد 

 .المنتظمة

 .%(05)ة العامة عن أن   يق  معد  الثانوي .5

 .استخدام الحاسوب يتقنأن  .6

 .المتقدم اللغة اإلنجليزية اراءة وكتابة ومحادثة يتقنأن  .0

 .معات مماثلةيفض  من لديه خبرة تدريسية اي جا .0
 

                 وتخصييي " اإلحصييياء"تخصييي  كيييل مييين تعييييين محاضيييرين متنييير ين مييين حملييية درجييية الماجسيييتير فيييي   -ب
  -:للعمل في قسم المواد العلمية المساند  دكلية العلوم ، وفقاا للشروط التالية" علم الحاسوب"

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية .9

ماجسااتير بتقاادير   يقاا  عاان جيااد جاادًا اااي التخصااط المطلااوب وعلااى درجااة أن يكااون حاصاااًل علااى درجااة ال .18
البكااالوريوس بتقاادير   يقاا  عاان جيااد اااي نفااس التخصااط المطلااوب ماان جامعااة تعتاارف بهااا الجامعااة الهاشاامية 

 .وبالدراسة المنتظمة

 %(.08)أن   يق  معدله اي الثانوية العامة عن  .11

 .اثلةيفض  من لديه خبرة تدريسية اي جامعات مم .12

 .المتقدم اللغة اإلنجليزية اراءة وكتابة ومحادثة يتقنأن  .13

 ومـــــــالعلة ـــــــكلي
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 : اإلينـــاد 
إيناد لصالة قسم التأهيل الرياضي دكلية الترديية الددنيية وعليوم الرياضيية مين حملية درجية الماجسيتير  فيي   -

اا للشيروط  وفقي" معاله رياضي"للحصول علت درجة الدكتوراه في تخص   "التأهيل الرياضي"تخص  
  -:التالية

 

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1

بتقادير   يقا  عان جياد جادًا " التأهيا  الرياضاي"أن يكون المتقدم حاصاًل على ك  مان درجاة الماجساتير ااي تخصاط  .2
ماان جامعاااة تعتااارف بهاااا الجامعاااة الهاشااامية وبالدراساااة المنتظمااة ودرجاااة البكاااالوريوس ااااي التأهيااا  الرياضاااي أو العاااال  
الطبيعي وبتقادير   يقا  عان جياد جادًا  وبالدراساة المنتظماة مان إحادى الجامعاات التاي تعتارف بهاا الجامعاة الهاشامية، 

 .لإليفاد لدرجتي الماجستير والدكتورا 

 .الفرع العلمي%( 05)أن   يق  معد  الثانوية العامة عن  .3

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

 .عاماً ( 35) أن   يزيد عمر المتقدم عن  .5

 .أن يتقن المتقدم اللغة اإلنجليزية اراءة وكتابة ومحادثة .6

 .معة الهاشميةأن تكون لديه خبرة عملية اي مجا  العال  والتأهي  من جهة اعتبارية بشروط تقبلها الجا .0

 .سنة واحدة( 1)  تق  عن ضمن التخصط تدريس الأن تكون لديه خبرة اي  .0

 .أن يكون حاصاًل على البورد األمريكي أو ما يعادله اي تخصط تأهي  وعال  الرياضيين .9

 .أن يكون حاصاًل على رخصة مزاولة مهنة .18
 
 

 

 
 
 

 
 

 

وفقياا  ، لمهيارات السيريرية دكليية الطيب الدشير تعلييم وفحي  امركي   فيللعمل " مساعد دحث وتدريس" تعيين
- :للشروط التالية

بالدراساة بتقادير   يقا  عان جياد و أن يكون حاصااًل علاى درجاة البكاالوريوس ااي الطاب والجراحاة أو ماا يعادلهاا  .1
 .تعترف بها الجامعة الهاشميةإحدى الجامعات التي المنتظمة من 

 .اإلنجليزية أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس باللغة .2

 %(.05)أن   يق  معدله اي الثانوية العامة عن  .3
 .أن يكون لديه إلمام اي استخدام الحاسوب .4

يلتاازم بالعماا  لاادى الجامعااة الهاشاامية لماادة   تقاا  عاان عااامين علمااًا بااأن الجامعااة سااتقوم ب يفاااد  اااي دورات أن  .5
 .ى الدو  األوروبيةمتخصصة اي مجا ت المهارات السريرية الطبية وعلى نفقتها اي إحد

  

 التردية الددنية وعلوم الرياضةكلية 

تعليم وفح  مرك  /  كلية الطب الدشر 
 المهارات السريرية
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 التعيين -:أولا 
 

- :تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه حسب ادقسام والتخصصات المدينة أدناه -أ 
 

 

 التخصـص المطلـوب القسـم
 جيا إنسانأنسجة، علم الدم، اسيولو تشريح و كيمياء سريرية، كيمياء حيوية، أحياء دايقة،  العلوم الطبية المخبرية
 العال  الوظيفي/ علوم التأهي  ،  العال  الطبيعي/ علوم التأهي   العال  الطبيعي والوظيفي

 ، التصوير الرامي اإلشعاعي/  التصوير الطبي التصوير الطبي
 

- :وفقاا للشروط التالية
 

بهاااا الجامعاااة  أن يكاااون المتقااادم حاصااااًل علاااى شاااهادة الااادكتورا  ااااي التخصاااط المطلاااوب ومااان جامعاااة تعتااارف .1
 .الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

أن يكااون المتقاادم حاصاااًل علااى درجااة الماجسااتير اااي التخصااط المطلااوب  بتقاادير   يقاا  عاان جيااد جاادًا وعلااى  .2
 .درجة البكالوريوس بتقدير   يق  عن جيد من جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

حااد تخصصااات العلااوم الطبيااة المخبريااة أعااال  حاصاااًل علااى شااهادة الاادكتورا  اااي أن اااي يأن يكااون المتقاادم للتعياا .3
 .اي مجا  الطب أو العلوم الطبية المخبريةوالبكالوريوس  الماجستير تيالتخصط المطلوب ودرج

 .الفرع العلمي%( 05)أن   يق  معد  الثانوية العامة عن  .4

 .ألردنية من وزارة التعليم العاليأن يكون حاصاًل على معادلة لشهاداته العلمية غير ا .5

 .أن يتقن المتقدم اللغة اإلنجليزية اراءة وكتابة ومحادثة .6

 .استخدام الحاسوب يجيدأن  .0
 

 

- :تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الماجستير حسب ادقسام والتخصصات المدينة أدناه -ب
 

  

 

 التخصـص المطلـوب القسـم
 الطبيعيالعال   فياسم العال  الطبيعي والوظي
 ، التصوير الرامي اإلشعاعي/ التصوير الطبي  اسم التصوير الطبي

 

 
 

- :وفقاا للشروط التالية

أن يكااون المتقاادم حاصاااًل علااى درجااة الماجسااتير اااي التخصااط المطلااوب  بتقاادير   يقاا  عاان جيااد جاادًا وعلااى  .1
 .لجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمةدرجة البكالوريوس بتقدير   يق  عن جيد من جامعة تعترف بها ا

 .الفرع العلمي%( 05)أن   يق  معد  الثانوية العامة عن  .2

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

 .أن يتقن المتقدم اللغة اإلنجليزية اراءة وكتابة ومحادثة .4

 .أن يجيد استخدام الحاسوب .5

 

  -:اإلينـــاد -:اا ثاني
 
 

 الماجسيتير  و اليدكتوراه أو  اليدكتوراه تييللحصول علت درجلصالة كلية العلوم الطدية المساند  إيناد أردنيين 
  -:ام والتخصصات المدينة أدناهحسب ادقس

 

 

 لمساند كلية العلوم الطدية ا
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 المطلوب( المجال)التخصص  الدرجة التي سيتم اإليفاد لها القسـم
العلوم الطبية 
 المخبرية

 كيمياء سريرية، تشريح وأنسجة، علم الدم تورا درجة الدك

العال  الطبيعي 
 والوظيفي

 درجة الدكتورا 
 لألعصاب أو العظام  العال  الطبيعي/ علوم التأهي  

 لإلعااات النفسية أو إعااات األطفا  العال  الوظيفي/علوم التأهي 
 إلعااات األطفا  العال  الوظيفي درجتي الماجستير والدكتورا 

 التصوير الطبي
 ، التصوير الرامي اإلشعاعي/  التصوير الطبي درجة الدكتورا 

 ، التصوير الرامي اإلشعاعي/  التصوير الطبي درجتي الماجستير والدكتورا 
التغذية السريرية 

 والحميات
 التغذية السريرية درجة الدكتورا 

  -:وفقاا للشروط التالية
 

 

 .يةأن يكون المتقدم أردني الجنس .1

ااي إحادى التخصصاات المطلوباة مان بتقدير   يق  عن جياد جادًا  الماجستيرأن يكون المتقدم حاصاًل على درجة  .2
 .الدكتورا ة جامعة تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة لإليفاد لدرج

ة وبالدراسااة المنتظمااة أن يكااون المتقاادم حاصاااًل علااى درجااة البكااالوريوس ماان جامعااة تعتاارف بهااا الجامعااة الهاشاامي .3
 .لإليفاد لدرجتي الماجستير والدكتورا 

تخصصااات العلااوم الطبيااة المخبريااة أعااال  حاصاااًل علااى شااهادة الماجسااتير اااي  أ  مااناااي يفاااد أن يكااون المتقاادم لإل .4
 .را و للحصو  على درجة الدكتالمخبرية بتقدير   يق  عن جيد جدًا  الطبية مجا  الطب أو العلوم

 .الفرع العلمي%( 05)معد  الثانوية العامة عن أن   يق   .5

 .أن يكون حاصاًل على معادلة لشهاداته العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي .6

جتاااز ا ختباااارات الخاصااة باللغاااة ا نجليزيااة مثااا  يأن يااتقن المتقاادم اللغاااة اإلنجليزيااة ااااراءة وكتابااة ومحادثاااة، وأن  .0
(TOEFL  ،IELTS  )دلهاأو ما يعا. 

أن يجتاااز المتقاادم المقابلااة الشخصااية التااي يجريهااا القساام األكاااديمي المعنااي، وأن يلتاازم بدراسااة المسااااات التااي يحااددها  .0
 .هذا القسم

 .تعطى األولوية اي اإليفاد لحملة درجة الماجستير اي جميع المجا ت والتخصصات المطلوبة .9

 .الطلبعامًا عند تقديم ( 35)أن   يزيد عمر المتقدم عن   .18
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  -:الننيةالوظائا  -:ثالثاا 
 

 -:دكلية العلوم الطدية المساند ، وفقاا للشروط التالية" مشرا مختدر"تعيين  -
 
 

 أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1

أن يكااون حاصاااًل علااى درجااة البكااالوريوس بتقاادير   يقاا  عاان جيااد اااي تخصااط العااال  الااوظيفي ماان جامعااة  .2
 .ة وبالدراسة المنتظمةتعترف بها الجامعة الهاشمي

 %(.05)أن   يق  معد  المتقدم اي الثانوية العامة عن  .3

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

 .أن يتقن المتقدم اللغة ا نجليزية اراءة ومحادثة وكتابة .5

 .أن يجيد استخدام الحاسوب .6
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 وتخصي " اددب والنقيد"تخصي  كيل مين فيي  اليدكتوراه من حملة درجية  أعضاء هيئة تدريسعيين ت 
  -:، وفقاا للشروط التاليةاللغة العردية وآدادهاللعمل في قسم " اللغة والنحو"

 

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1

مااان إحااادى  أو اللغاااة والنحاااو مجاااا  األدب العرباااي ونقاااد  الااادكتورا  ااااي درجاااةأن يكاااون المتقااادم حاصااااًل علاااى  .2
 .تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمةالجامعات األردنية أو الجامعات التي 

بتقادير   يقا  عان جياد جادًا مان جامعاة تعتارف البكاالوريوس والماجساتير  تايأن يكون المتقدم حاصااًل علاى درج .3
 .بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 %(.05)عد  الثانوية العامة عن أن   يق  م .4

 .أن يجيد استخدام الحاسوب .5

 .يفض  من لديه خبرة تدريسية اي جامعات مماثلة .6

 .سنة( 48)يفض  أن   يزيد عمر المتقدم عن  .0

 

 اآلدابكلية 
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- :الشروط العامة
 

 يخضع المتقدم ألسس ا ختيار والمفاضلة والتي منها إجراء المقابلة الشخصية أو أية اختبارات معتمدة لدى .1
 .الجامعة لهذ  الغاية

 .تحتفظ الجامعة بحقها اي عدم الرد على أ  طلب أو عدم م ء الشاغر دون إبداء األسباب .2

 .يشترط اي المتقدم أن يكون غير ملتزم بالخدمة لدى المؤسسات أو الجامعات أو الدوائر الحكومية أو الخاصة .3
 .أن   يكون محكوم أل  سبب كان أو مطلوب ألية جهة أمنية .4

 .ن يكون المتقدم حاصاًل على عضوية نقابة المهندسين األردنيين للمتقدمين لكلية الهندسةأ .5

 .تعطى أولوية للحاصلين على ابو  من جامعات عالمية مرمواة تعترف بها الجامعة الهاشمية لغايات اإليفاد .6

إيفاد  بتقديم رهن عقار  بقيمة أن يكون لدى المتقدم لإليفاد القدرة على تقديم الضمانات المالية المطلوبة لقاء  .0
خمسة وثالثون ألف دينار عن ك  سنة إيفاد، وعلى أن يلتزم المتقدم لإليفاد بالعم  لدى الجامعة ( 350888)

 .الهاشمية ضعفي مدة اإليفاد للحصو  على درجة الماجستير أو درجة الدكتورا 

 
 

- (: ير مسترد )الوثائق المطلودة 
 

 .ية وكشوف العالمات بما ايها كشف عالمات الثانوية العامةصورة عن الشهادات العلم .1
 .صورة عن وثيقة معادلة الشهادات الغير أردنية صادرة عن وزارة التعليم العالي .2

 .صورة عن ك  من جواز السفر وداتر العائلة وهوية األحوا  المدنية .3

 (.تعطى نقاط مفاضلة للخبرات اي مجا  العم )صورة عن شهادات الخبرة  .4

 .ورة عن الدورات التدريبية والسيرة الذاتية محدثةص .5

 .شهادة عدم محكومية .6

 .ثالث صور شخصية .0
 
 
 

 

على الراغبين اي التقدم ممن تنطبق عليهم الشروط أعال  مراجعة دائرة الموارد البشرية اي مواع الجامعة 
مخصط لذلك، مصطحبين ، لم ء النموذ  ال  2814-6-5ولغاية   2814-5-20 الزرااء، اعتبارًا من/الهاشمية

معهم  صورًا عن الشهادات والوثائق المطلوبة ولن يتم ابو  أ  طلب يردنا بعد تاريخ انتهاء مدة اإلعالن، علمًا بأن 
الجامعة لن تنظر اي الطلب إذا كان مخالفًا لشروط اإلعالن أو غير مستوف لجميع الوثائق المطلوبة، ويعتبر الطلب 

لطلبات المقدمة اب  تاريخ نشر هذا اإلعالن  غيه وعلى أصحابها التقدم بطلبات عم  ملغى حكمًا وتعتبر جميع ا
 .جديدة
 

 الجامعة الهاشمية


