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 ـــــــةــــــامعـــــــة الهاشميــــالجـــ
 ــةدائــــــرة المـــــوارد البشريـــ

 إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية للتعيين واإليفاد
 2019/ 7/ 21تاريخ بداية اإلعالن     
 2019/  7/ 30تاريخ نهاية اإلعالن     

 
 

 

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

 

 الملكة رانيا للطفولةكلية 
 

 

 
في تخصص  التربية الخاصةبوظيفة محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد في قسم هيئة تدريس  عضوتعيين  -أواًل:
 -وفقًا للشروط التالية:(، التربية الخاصة)

 

 تعتمدها الجامعة الهاشمية.من جامعة  المذكور أعالهتخصص ال يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في. أن 1
 .بتقدير ال يقل عن جيد جداً  المذكور أعالهتخصص ال في. أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير 2
 .جيد بتقدير ال يقل عن ر أعالهالمذكو تخصص 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
 يفضل من لديه خبرة تدريسية في الجامعات وأبحاث علمية محكمة في مجال التخصص. .6
 استخدام التكنولوجيا في المجاالت التعليمية. . يفضل من لديه خبرة في7

 
 

تربية في تخصص ) تربية الطفلبوظيفة محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد في قسم هيئة تدريس  عضوتعيين  -ثانيًا:
 -وفقًا للشروط التالية:(، الطفولة المبكرة

 

تعتمدها الجامعة من جامعة  طفل( ) الطفولة/تربيةتخصص  . أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في1
 الهاشمية.

 .بتقدير ال يقل عن جيد جداً  ) الطفولة/تربية طفل(تخصص  . أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير في2
 جيد. بتقدير ال يقل عن )الطفولة/ تربية طفل( تخصص  . أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في3
 في الجامعات األردنية الحكومية. للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى . 4
 أن تكون دراسته الجامعية بانتظام.. 5
 . يفضل من لديه خبرة تدريسية في الجامعات وأبحاث علمية محكمة في مجال التخصص.6
 التعليمية.. يفضل من لديه خبرة في استخدام التكنولوجيا في المجاالت 7
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 الصيدالنيةكليـــــة العلوم 
 

الكيمياء التحليلية " من حملة درجة الدكتوراه في تخصص "هيئة تدريس بوظيفة " أستاذ مساعدعضو تعيين  -  
 وفقًا للشروط اآلتية: الصيدالنية"

بالدراسة المنتظمة من  بتقدير ال يقل عن جيدأو الكيمياء تخصص الصيدلة أن يحمل درجة البكالوريوس في . 1
وتعطى األولوية في التعيين لحملة درجة البكالوريوس في  الجامعة الهاشمية تعتمدهاإحدى الجامعات التي 

 .الصيدلة
من إحدى الجامعات التي  بتقدير ال يقل عن جيد جداً أعاله  المطلوب التخصصيحمل درجة الماجستير في  . أن2 

 .الجامعة الهاشمية تعتمدها
تقدير ال يقل عن جيد بالدراسة المنتظمة من إحدى ب المطلوب أعاله تخصصالفي  هأن يحمل درجة الدكتورا. 3 

 .الجامعة الهاشمية تعتمدهاالجامعات التي 
 .عن الحد األدنى للقبول في الجامعات األردنية الحكومية لكليات الصيدلهأن ال يقل معدله في الثانوية العامة . 4 
 اللغة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.. أن يتقن 5
 معادلة الشهادات العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي. . أن يكون المتقدم حاصاُل على وثيقة6

 

 كلية اآلداب
 
 

 

ات تخصصالفي  اإلنجليزية وآدابهابوظيفة محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد في قسم اللغة هيئة تدريس  عضوتعيين 
 -وفقًا للشروط التالية:و ، المذكورة أدناه

 التخصص الدقيق التخصص العام

 األدب والنقد
 )شعر قديم ، شعر حديث، أدب العصور الوسطى، األدب الكالسيكي،

 أمريكي حديث، أدب أمريكي، دراسات األدب المقارن والترجمة، األدب  -األدب األفرو

 والدراسات الثقافية(
 الثقافيةاألدب والدراسات 

 
 

 أن يكون المتقدم أردني الجنسية. .1
من التخصص المطلوب )األدب/ األدب والدراسات الثقافية( أن يكون المتقدم حاصال على درجة الدكتوراه في  .2

تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة من دولة ناطقة باللغة االنجليزية )المملكة المتحدة، جامعة 
 األمريكية، نيوزلندا، كندا، استراليا، ايرلندا(. الواليات المتحدة

                   التخصص المطلوبفي  الماجستير بتقدير ال يقل عن جيد جداً أن يكون المتقدم حاصال على درجة  .3
 تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.من جامعة )األدب/ األدب والدراسات الثقافية( 

بتقدير ال يقل عن جيد ومن جامعة التخصص المطلوب أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في  .4
 تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

 في الجامعات األردنية الحكومية. للقبولأن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى  .5
 امعات مماثلة.يفضل من لديه خبرة تدريسية في ج .6
 يفضل من لديه أبحاث منشورة أو قبل له بحوث للنشر في مجالت معتمدة لدى الجامعة الهاشمية. .7
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 -ثانيًا: اإليفاد:

 

 

 

لصالح قسم التصوير الطبي من حملة درجة البكالوريوس للحصول على درجتي الماجستير والـدكتوراه  إيفاد أردنيين -أ
 -وفقًا للشروط التالية:في تخصصات )التصوير الطبي واإلشعاعي( 

أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في التصوير الطبي واإلشعاعي بتقدير ال يقل عن جيـد ومـن  .1
 الجامعة الهاشمية. جامعة تعتمدها

أن تكون جميع شهاداته العلمية بالدراسة المنتظمة، ومعادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فـي حـال  .2
 غير أردنية. كانت أي منها

 أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدخول التخصص في الجامعات الرسمية األردنية. .3
 

لصالح قسم التصوير الطبي من حملة درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه في تخصصات  إيفاد أردنيين -ب
 -وفقًا للشروط التالية:)التصوير الطبي واإلشعاعي( 

أن يكــون المتقــدم حاصــاًل علــى درجــة البكــالوريوس فــي التصــوير الطبــي واإلشــعاعي بتقــدير ال يقــل عــن جيــد  .1
 مدها الجامعة الهاشمية.وبالدراسة المنتظمة ومن جامعة تعت

أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجسـتير فـي التصـوير الطبـي واإلشـعاعي بتقـدير ال يقـل عـن جيـد جـدًا  .2
 وبالدراسة المنتظمة ومن جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.

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

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

 العلوم الطبية التطبيقيةلية ك
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 -: الشروط العامة

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

 الجامعة لهذه الغاية.
 تحتفظ الجامعة بحقها في عدم التعيين أو عدم الرد على أي طلب أو عدم ملء الشاغر دون إبداء األسباب.  .3
 الجامعات أو الدوائر الحكومية أو الخاصة. يشترط في المتقدم أن يكون غير ملتزم بالخدمة لدى المؤسسات أو  .4
 أن يكون المتقدم حاصاًل على وثيقة معادلة الشهادات العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي.  .5
 أن ال يكون محكوم ألي سبب كان أو مطلوب ألية جهة أمنية.  .6
 أن يكون لديه إلمام في استخدام الحاسوب في المجاالت التعليمية.  .7
 يتقن اللغة االنجليزية "قراءة وكتابة ومحادثة". أن .8
 ( عامًا )لإليفاد(.35أن يكون أردني الجنسية وال يتجاوز عمره ) .9

 ( إن وجدت )لإليفاد(.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
 كل من جواز السفر ودفتر العائلة وهوية األحوال المدنية.صورة عن  .3
 السيرة الذاتية. .4
 .للمتقدمين لغايات االيفاد ( إن وجدGREصورة عن القبول الرسمي وامتحان ) .5
 صورة عن رخصة مزاولة المهنة. .6

 
 

على الراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم الشروط أعاله تعبئة الطلب إلكترونيًا على خانة طلبات التعيين 
، مرفقًا بالطلب اإللكتروني صورًا عن الشهادات ن تاريخ صدور اإلعالن ولمدة عشرة ايام اعتبارًا موااليفاد 

لطلب إذا كان مخالفًا لشروط اإلعالن أو غير العلمية والوثائق المطلوبة، علمًا بأن الجامعة لن تنظر في ا
مستوف لجميع الوثائق المطلوبة، ويعتبر الطلب 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 

 -التالية: االتصال على األرقام الفرعية
 

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

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

 (.4255شعبة اإليفاد/ فرعي ) -3

 (.3903333/05علمًا بأن هاتف الجامعة الهاشمية هو )
 

 ة ــــة الهاشميــــالجامع

 

 

 


