
1 
 

 الجــــــامعـــــــة الهاشميـــــــــة
 دائــــــــرة المــــــــوارد البشريــــــــــة

 إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية للتعيين 
 25/4/2021تاريخ بداية اإلعالن 

 4/5/2021تاريخ نهاية اإلعالن 
  

 -: للعمل فيأعضاء هيئة تدريس تعلن الجامعة الهاشمية عن حاجتها إلى 

 رانيا للطفولةالملكة كليـــــة 
 

 
وسيقية تخصص التربية المفي  من حملة درجة الدكتوراه تعيين محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد 

لشروط ، ووفقًا لتربية الطفلللعمل في قسم أو تخصص المناهج والتدريس في مجال الموسيقى 
 -:التالية

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

أن يكون حاصاًل على درجة الماجستير في الفنون/ الموسيقى أو التربية الموسيقية أو مناهج التدريس  .2
 في مجال الموسيقى بتقدير ال يقل عن جيد جدًا من إحدى الجامعات التي تعتمدها الجامعة الهاشمية.

البكالوريوس في الفنون/ الموسيقى بتقدير ال يقل عن جيد من إحدى  أن يكون حاصاًل على درجة .3
 الجامعات التي تعتمدها الجامعة الهاشمية.

أن ال يقل معدل الثانوية العامة عن الحد األدنى لدراسة تخصص فنون/ موسيقى في الجامعات األردنية  .4
(65%.) 

 هة وال يقبل التأجيل.أن ال يكون ملتزمًا بالعمل ألي ج .5
 أن يكون لديه خبرة تدريسية في الجامعات. .6
 أن يكون لديه بحوثًا منشورة أو مقبولة للنشر في المجالت المعتمدة لدى الجامعة الهاشمية. .7
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 -وط العامة:لشر ا
 

 أن يكون أردني الجنسية. .1
عتمدة الشخصية أو أية اختبارات ميخضع المتقدم ألسس االختيار والمفاضلة والتي منها إجراء المقابلة  .2

 لدى الجامعة لهذه الغاية.
تحتفظ الجامعة بحقها في عدم التعيين أو عدم الرد على أي طلب أو عدم ملء الشاغر دون إبداء  .3

 األسباب.
يشترط في المتقدم أن يكون غير ملتزم بالخدمة لدى المؤسسات أو الجامعات أو الدوائر الحكومية أو  .4

 الخاصة.
 يكون المتقدم حاصاًل على وثيقة معادلة الشهادات العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي.أن  .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
 .أن يتقن اللغة االنجليزية "قراءة وكتابة ومحادثة .8
 ن تكون جميع شهاداته العلمية بالدراسة المنتظمة.أ .9

 

تحميلها في الطلب اإللكتروني المراد تعبئته )سيتم استبعاد الطلب في حال نقص أي  الوثائق المطلوب
 -:وثيقة(
 صورة عن الشهادات العلمية وكشوف العالمات بما فيها كشف عالمات الثانوية العامة. .1
 صادرة عن وزارة التعليم العالي إن وجدت. ردنيةاألعن وثيقة معادلة الشهادات غير  صورة .2
 صورة عن هوية األحوال المدنية. .3
 السيرة الذاتية. .4

 

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

والوثائق المطلوبة، علمًا بأن الجامعة لن تنظر في الطلب إذا كان مخالفًا لشروط اإلعالن أو غير مستوف 
ا ذلجميع الوثائق المطلوبة، ويعتبر الطلب ملغى حكمًا وتعتبر جميع الطلبات المقدمة قبل تاريخ نشر ه

اإلعالن الغيًة وعلى أصحابها التقدم بطلبات جديدة وفي حال وجود أي مشاكل أو استفسارات يرجى 
 -االتصال على األرقام الفرعية التالية:

 

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

 .(4393أو ) (5045شعبة أعضاء هيئة التدريس/ فرعي ) -2

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

 الجامعة الهاشمية


