
 

1 
 

 
 

 الجــــــامعـــــــة الهاشميـــــــــة
 دائــــــــرة المــــــــوارد البشريــــــــــة

  / تكليفالن صادر عن الجامعة الهاشمية إع
 11/7/2021تاريخ بداية اإلعالن 
 20/7/2021تاريخ نهاية اإلعالن 

  

( لبرنامج Part Timeمتفرغين )إلى تكليف مدرسين غير تعلن الجامعة الهاشمية عن حاجتها 
الدبلوم المهني إلعداد وتأهيل المعلمين على نظام العمل الجزئي في كلية العلوم التربوية في 

 -ًا للشروط التالية:وفق الجامعة
 

 الشروط المطلوبة: 
 

. أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد في أحد التخصصات 1
التالية ) اللغة العربية, الرياضيات, العلوم) فيزياء وكيمياء وأحياء وعلوم األرض( اللغة االنجليزية 

 أو معلم مجال في أي من التخصصات المذكورة(.
 

. أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير بتقدير ال يقل عن جيد جدا في احد التخصصات 2
وأساليب تدريسها, مناهج اللغة االنجليزية وأساليب تدريسها, مناهج التالية )مناهج اللغة العربية 

الرياضيات وأساليب تدريسها, مناهج العلوم وأساليب تدريسها( من جامعة تعتمدها الجامعة 
 الهاشمية.

( 5. أن يكون المتقدم لديه خبرة في التدريس في المدارس الحكومية أو الخاصة لمدة ال تقل عن )3
 سنوات.

 يكون المتقدم لديه القدرة على التواصل باللغة االنجليزية. . أن4
 أو ما يعادلها. ICDL. أن يكون المتقدم حاصل على شهادة 5
أن يكون المتقدم لديه خبرة في التدريس في برامج إعداد المعلمين أو اإلشراف على المعلمين  .6

 وتدريبهم.
 الثامنة وحتى الرابعة.. أن يكون المتقدم متفرغًا للعمل من الساعة 7
 ( عامًا.50. أن ال يتجاوز عمر المتقدم عن )8
 (.ToT. أن يكون المتقدم حاصاًل على شهادة تدريب المدربين )9
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 :في تقديم الطلب المطلوبة الوثائق
 

 صورة عن الشهادات العلمية وكشوف العالمات بما فيها كشف عالمات الثانوية العامة. .1
 شهادات الخبرة والدورات. عن صورة .2
 صادرة عن وزارة التعليم العالي إن وجدت. ردنيةاألوثيقة معادلة الشهادات غير  .3
 صورة عن هوية األحوال المدنية. .4
 السيرة الذاتية. .5
 -البيان الشخصي حسب الوصف التالي : .6

 
االنجليزية ( كلمة باللغة 500بما ال يزيد عن )( Personal Letterكتابة بيان شخخخخصخخخي )

للمتقدمين لتخصخخخل اللغة االنجليزية, وباللغة العربية للمتقدمين لتخصخخخصخخخات اللغة العربية 
 -والرياضيات والعلوم ويرجى األخذ بعين االعتبار إدراج ما يلي :

 
تحديد ومناقشخخخخخخخخخخخة أسخخخخخخخخخخخاليب واسخخخخخخخخخخختراتيجيات التدريس التي تعتقد إنها تحق  التعلم الفعال  -

 نجاح مهنة التدريس في األردن بهذه الطرق. للطالب في المدارس ومدى
 مناقشة فهمك لمفهوم مدرس المعلمين ودوره. -
 بيان قناعتك بأهمية وجود برنامج إلعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة في األردن. -
 مناقشة التحديات التي تعتقد أنك قد تواجهها بصفتك مدرس معلمين وكيفية مواجهتها. -

 

 -وط العامة:شر لا
 

 

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

 معتمدة لدى الجامعة لهذه الغاية.
أو عدم الرد على أي طلب أو عدم ملء الشاغر دون  كليفتحتفظ الجامعة بحقها في عدم الت .3

 إبداء األسباب.
حاصاًل على وثيقة معادلة الشهادات العلمية غير األردنية من وزارة التعليم أن يكون المتقدم  .4

 العالي.
 أن ال يكون محكوم ألي سبب كان أو مطلوب ألية جهة أمنية. .5
 أن يكون لديه إلمام في استخدام الحاسوب في المجاالت التعليمية. .6
 أن تكون جميع شهاداته العلمية بالدراسة المنتظمة. .7
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تحميلها في الطلب اإللكتروني المراد تعبئته )سيتم استبعاد الطلب في حال  المطلوبالوثائق 

 -:نقص أي وثيقة(
 

 صورة عن الشهادات العلمية وكشوف العالمات بما فيها كشف عالمات الثانوية العامة.. 1
صخخخخخخخخخخادرة عن وزارة التعليم العالي إن  ردنيةاألعن وثيقة معادلة الشخخخخخخخخخخهادات غير  صخخخخخخخخخخورة. 2

 وجدت.
 صورة عن هوية األحوال المدنية.. 3
 سيرة الذاتية.. ال4
 . البيان الشخصي.5

على الراغبين في التقدم ممن تنطب  عليهم الشروط أعاله تعبئة الطلب إلكترونيًا على خانة طلبات 
ن مرفقًا بالطلب اإللكتروني صورًا عالتعيين اعتبارًا من تاريخ صدور اإلعالن ولمدة عشرة أيام, 

الشهادات العلمية والوثائ  المطلوبة, علماً بأن الجامعة لن تنظر في الطلب إذا كان مخالفًا لشروط 
اإلعالن أو غير مستوف لجميع الوثائ  المطلوبة, ويعتبر الطلب ملغى حكماً وتعتبر جميع الطلبات 

وعلى أصحابها التقدم بطلبات جديدة وفي حال وجود  المقدمة قبل تاريخ نشر هذا اإلعالن الغيةً 
 -أي مشاكل أو استفسارات يرجى االتصال على األرقام الفرعية التالية:

 
 

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

 .(4393أو ) (5045/ فرعي )ية هيئة التدريسشؤون الشعبة  -2

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

 الجامعة الهاشمية


