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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 

    27  /   2  / 2014 
 

End Date 

دوإل فالالادسبءالالالىسعلالالنسب عالال مس الالتس تد الالدسبمالال لباتسالبالالا سبو لالالدتسولديالالا  سب  اد ت الال س:سإعالال مستمالال ت 
 22/2/2122دح نس ا  خسس22/22/2122بوصاد سفيسبوصح سبوتحل  سب ا  خس

 

Extension  Date 

 

 

 

 إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية
 

س
س
س

دتالمسسبوتؤه  سبوعلت  سبوتب ء سأدءالا س علمسبوجاتع سبوهاشت  سعمسحاج هاسإونس ع  مسأعضالسه   س د  سستمسحتل 
سس-:دبوش داسبو او    بسب  اد ت  سحمبسبو ل ا سدبو خصصا ستخ ل سبو

س
س

س
س

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعيين -:أولا 
 

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

 

سب ت بضعلتسس-سب عضالعلتسديا  سس-
سب دد  تسعلس-سدب ءمج لتسبو ش  حسعس-

 

 

- :وفقاا للشروط التالية
 

أمس  دمسحاص ىسعلنسد ج سبوب اود  دسسفيسبوابسدبوج بح سأدستاس عادوهاسباود بمال سبوتء يتال ستالمسجاتعال س ع ال  سبهالاس .2
س.سبوجاتع سبوهاشت  

س الالال  سبهالالالاسبوجاتعالالال سبوهاشالالالت  تعالالال س عد جالالال سبوالالالد  د ب سباود بمالالال سبوتء يتالالال سفالالاليس خصصالالال ستالالالمسجاسنأمس  الالالدمسحاصالالال ىسعلالالال .2
 .و خصصا سعلتسديا  سب عضالسدعلتسبو ش  حسدب ءمج سدعلتسب دد  

أدسبوبالد دسب ت   الاليس(سبوبالاودودجي)أمس  الدمسحاصالتسعلالنسشالالهاديسعضالد  سبو ل ال سبوتل  الال سبوب  ااء ال س ابالالسعلالتسب تالال بضس .2
تعا سب  دء  سفيسعلتسب ت بضسش  ا سأمسفيسعلتسب ت بضسأدسحاص ىسعلنسشهاديسبالخ صاصسبوعاويستمسإحدىسبوجا

  الالدمس الالدس الالد بس الالد  باىستب تجالالاىسددو لالالاىسوتالالديسمالالء  مسعلالالنسب  الالتسفالاليسحلالالتسبالخ صالالاصسبعالالدسبوحصالالدتسعلالالنسبوشالالهاديسفالاليس
 .تم شفنسأدست  زسعاوتيست خصصسخا جسبوتتل  سد ع   سب سبوجاتع سبوهاشت  سولت لدت مسو خصصسعلتسب ت بض

 .(ب ءمج سبوت ض  )دشهاديسبوتجلسسبوابيسب  دءيسفيسعلتسبوباودودجيس ستزبدو ستهء سأمس  دمسحاص ىسعلنس خص .2

 .أمس  دمسود  سإوتاتسفيسبم خدبتسبوحامدبسفيسبوتجاال سبو عل ت   .5

 . فضتستمسود  سخب يسفيسبو د  سسبوجاتعي .6

 "  بليسد  اب سدتحادو "أمس  لمسبولغ سب ءجل ز  س .2
س

 

 

 

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

 

 بت بضس لن/سبت بضسبااء  س بت بضسبااء  

 بت بضستعد  س/سبت بضسبااء  س حو و بت بضسصد   سدعءا  س/سبت بضسبااء  س

 كلية الطب البشري
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 بت بضسجهازسبوتءاع س/سسبت بضسبااء   بت بضس لبس/سبت بضسبااء  س

 بت بضسبوغددسبوصتالس/سبت بضسبااء  س بت بضسبوجهازسبوهضتيس/سبت بضسبااء  س

 ابسبم يس بت بضسبودتسدبوم اامس/سبت بضسبااء  س

سأت بضسأعصاب بت بضسبو دتا  زتس/سبت بضسبااء  س
 

 
- :وفقاا للشروط التالية

دبوج بح سأدستاس عادوهاستمسجاتع ستع   سبهالاسب لالد  سالس لالتسعالمسسأمس  دمسحاص ىسعلنسد ج سبوب اود  دسسفيسبواب .2
س.ج دس

 .أمس  دمسحاص ىسعلنس خص ستزبدو سبوتهء سدشهاديسبوتجلسسبوابيسب  دءيس .2

 .أمس  دمس دستضنسعلنسحصدو سعلنسد ج سبوب اود  دسستديسالس لتسعمسختسسمءدب  .2

بوبالالد دسب ت   الاليكسبو ءالالدوكسبوبالالد دس)س سبوتالالو د يسأعالال  سأمس  الالدمسحاصالال ىسعلالالنسشالالهاديسبالخ صالالاصسبوعالالاويسفالاليسبوتجالالاال .2
أدسشهاديسبالخ صاصسبوعاويستمسبوجاتعا سب  دء  سشال  ا سأمس(سبالم  بويسأدسشهاديسبوزتاو سبوب  ااء  سأدستاس عادوهاس

أدسس  دمس دس د بستديسمء  مسعلنسب  التس الد  باىسدو لالاىسفاليسحلالتسبالخ صالاصسبعالدسبوحصالدتسعلالنسبوشالهاديسفاليستم شالفن
 .ت  زسعاوتيست خصصسخا جسبوتتل  

 . فضتستمسود  سخب يسفيسبوتجاال سبو عل ت  سدب  اد ت   .5

 .أمس  دمسود  سإوتاتسفيسبم خدبتسبوحامدبسفيستجاال سبو عل ت   .6

 ."  بليسد  اب سدتحادو "أمس  لمسبولغ سب ءجل ز  س .2
 

س
س

 : اإليفـــاد -:ثاطياا 
 

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

- :للشروط التالية
 

الس لالتسعالمسج الدكسأمس  دمسبوت لدتسحاص ىسعلالنسد جال سبوب الاود  دسسفاليسبواالبسدبوج بحال ستالمسجاتعال ستع ال  سبهالاسب لالد  سس.1
س.بوتء يت س دباود بم

س.أمس  دمسحاص ىسعلنس خص ستزبدو ستهء س.2
س. عانسب فضل  سولحاصل مسعلنس بدتسود ج سبود  د ب سفيسإحدىسبوجاتعا سبوت تد  سدبو يس ع تدهاسبوجاتع سبوهاشت  س.2
س. د سسباولغ سب ءجل ز  ولت شح مسولحصدتسعلنس بدال ستمسبوجاتعا سبو يسسم  سأشه س عانستديسأ صاهاس.2

س
س
س

س

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

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

 

حاص ىسعلالنسد جال سبوب الاود  دسسفاليسبواالبسدبوج بحال ستالمسجاتعال ستع ال  سبهالاسب لالد  سالس لالتسعالمسج الدكسسأمس  دمسبوت لدتس.1
س.بوتء يت س دباود بم

س.أمس  دمسحاص ىسعلنس خص ستزبدو ستهء س.2
ب  دء ال سأدسبوالو مسإحالدىسبوجاتعالا سسشالهاديسبالخ صالاصسبوعالاويسفاليسعلالتسب تال بضستالم عانسب فضل  سولحاصالل مسعلالنسس.2

س.بوت تد  سدبو يس ع تدهاسبوجاتع سبوهاشت  بدتستمسبحدىسبوتم شف ا سأدسبوت ب زسود هتس 
س.ولت شح مسولحصدتسعلنس بدال ستمسبوجاتعا سبو يس د سسباولغ سب ءجل ز  سم  سأشه س عانستديسأ صاهاس.2
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س
ريكةةا ، بريطاطيةةا ، كطةةدا ، أم)لغايةةات التةةدريب السةةريري إيفةةاد أردطيةةين لصةةالح كليةةة الطةةب البشةةري  -ج

ضةةةمن برطةةةامب تةةةدريبي وثيةةةإ ومبةةةرمب فةةةي إحةةةد   تةةةدريبيتينولمةةةدة سةةةطتين  ( أسةةتراليا ، ألماطيةةةا
- :الختصاصات التالية

 

 بت بضس لن/سبت بضسبااء  س بت بضسبااء  

 بت بضستعد  س/سبت بضسبااء  س حو و بت بضسصد   سدعءا  س/سبت بضسبااء  س

 بت بضسجهازسبوتءاع س/سسبت بضسبااء   بت بضس لبس/سبت بضسبااء  س

 بت بضسبوغددسبوصتالس/سبت بضسبااء  س بت بضسبوجهازسبوهضتيس/سبت بضسبااء  س

 ابسبم يس بت بضسبودتسدبوم اامس/سبت بضسبااء  س

سأت بضسأعصاب بت بضسبو دتا  زتس/سبت بضسبااء  س
سأت بضسبودتسعءدسب افاتسأت بضسجلد  سد خصصا هاسبوف ع  

سسو ءفميسعءدسب افاتأت بضسبوجهازسب
 

- :وفقاا للشروط التالية

ب لالد  سالسس ع   سبهاسبوجاتع سبوهاشت  أمس  دمسبوت لدتسحاص ىسعلنسد ج سبوب اود  دسسفيسبوابسدبوج بح ستمسجاتع سس.1
س.بوتء يت س  لتسعمسج دكسدباود بم

س.أمس  دمسحاص ىسعلنس خص ستزبدو ستهء س.2
 ل الا سبواالبسب  دء ال سب لالد  سستالمبالخ صاصالا سبوتالو د يسسأحالدساديسبالخ صاصسبوعاويسفيأمس  دمسبوت لدتس دسأءهنسشه.س2

س.الس لتسعمسج د
س.بوت تد  سدبو يس ع تدهاسبوجاتع سبوهاشت   بدتستمسبحدىسبوتم شف ا سأدسبوت ب زسولحاصل مسعلنس عانسب فضل  سس.2
س.بوجاتعا سبو يس د سسباولغ سب ءجل ز  ولت شح مسولحصدتسعلنس بدال ستمسسم  سأشه س عانستديسأ صاهاس.2

س
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 الواائف اإلدارية  -:ثالثاا 
س

تعيين طبيب عام للعمل كمشرف مختبر مهارات سريرية في مركة  تعلةيم وفحةل المهةارات السةريرية 
- :بكلية الطب البشري وفقاا للشروط التالية

 
 

عادوهالالالاسباود بمالالال سبوتء يتالال ستالالالمسجاتعالالال سأمس  الالدمسحاصالالال ىسعلالالنسد جالالال سبوب الالالاود  دسسفالاليسبواالالالبسدبوج بحالالال سأدستالالاس  .2
س.باولغ سبالءجل ز  دس ع   سبهاسبوجاتع سبوهاشت  س

 .أمس  دمسحاص ىسعلنس خص ستزبدو ستهء  .2

 .أمس  دمسود  سإوتاتسفيسبم خدبتسبوحامدبسفيسبوتجاال سبو عل ت   .2

 . فضتستمسود  سخب يسفيسبو د  سسبوجاتعي .2

 ."دتحادو   بليسد  اب س"أمس  لمسبولغ سب ءجل ز  س .5
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س

 

 

 

 

 

 التعيين -:أولا 
 

 

للعمةل فةي قسةم " الخة ف والطحةت"تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الماجستير في تخصةل 
  -:المطاهب والتدريس، وفقاا للشروط التالية

 

ج دسجدبىسسالس لتسعمسب لد  فيس خصصسبوخز سدبوءح سأمس  دمسبوت لدتسحاص ىسعلنسد ج سبوتاجم   س .2
تمسجاتع س ع   سسب لد  سالس لتسعمسج دبوفء  سأدسبوفءدمسبوجت ل سسبو  ب  فيس خصصسج سبوب اود  دسسدد س

 .بهاسبوجاتع سبوهاشت  سدباود بم سبوتء يت 

 .أمس  دمسحاص ىسعلنستعادو سوشهادب  سبوعلت  سغ  سب  دء  ستمسدزب يسبو عل تسبوعاويس .2

 %(.25)أمسالس لتستعدو سفيسبوواءد  سبوعات سعمس .2

 .أمس  لمسبوت لدتسبولغ سبالءجل ز  س  بليسدتحادو سد  اب  .2

 .أمس ج دسبم خدبتسبوحامدبسفيسبوتجاال سبو عل ت   .5

 .بعدسحصدو سعلنسد ج سبوتاجم   س فضتستمسود  سخب يس د  م  سفيسجاتعا ستتاول  .6

 

س
س
س
س
س
س
س
س

 التربوية كليـة العلوم
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س
س
س

 التعيين -:أولا 
 

راه فةةي التخصصةةات التاليةةة للعمةةل فةةي كليةةة تعيةةين أعضةةاء هيئةةة تةةدريس مةةن حملةةة درجةةة الةةدكتو  -أ
- :الهطدسة

 

 التخصــص القسم
سهءدم ست  ا  دء سسهءدم سبوت  ا  دء س
سهءدم سبوعتا يسهءدم سبوعتا ي

سإءشالب سكسهءدم سج دس لء  سكسا قسدتدبص  سكسإدب يستشا  عسبوتدء  بوهءدم س
  -:وفقاا للشروط التالية

س أمس  دمسبوت لدتسأ دءيسبوجءم  .2
بوالالالد  د ب سفالالاليسبو خصالالالصسبوتالالالالدبستالالالمسجاتعالالال س ع الالال  سبهالالالاسبوجاتعالالال سسد جالالال أمس  الالالدمسبوت لالالالدتسحاصالالال ىسعلالالالنسسس .2

 .بوهاشت  سدباود بم سبوتء يت 

علالالنسد جالال سبوتاجمالال   سب لالالد  سالس لالالتسعالالمسج الالدسجالالدبىسدعلالالنسد جالال سبوب الالاود  دسسب لالالد  سالس لالالتسسأمس  الدمسحاصالال ىس .2
 .   سبهاسبوجاتع سبوهاشت  سدباود بم سبوتء يت عمسج دسفيسءفسسبو خصصسبوتالدبستمسجاتع س ع

 .أمس  دمسحاص ىسعلنسدو ل ستعادو سولشهادب سبوعلت  سغ  سب  دء  ستمسدزب يسبو عل تسبوعاوي .2

كسد عانسب دود  سولحاصل مسعلنسبت حامسبو دفتسبع ت سأمس ج دسبوت لدتسبولغ سبالءجل ز  س  بليسدتحادو سد  اب  .5
تالالاسأدسس(س251)بع تالال سالس لالالتسعالالمسسGREاصالالل مسعلالالنسبوجالالزلسبو حل لالاليسفالاليسبت حالالامسدولح(س511)الس لالالتسعالالمس

 . عادوها

 . فضتستمسود  سخب يس د  م  سفيسجاتعا ستتاول  .6

 .أمس ج دسبم خدبتسبوحامدبسفيسبوتجاال سبو عل ت   .2
س
س
س
س
س
س

 

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

 

 أمس  دمسبوت لدتسأ دءيسبوجءم   .2

أمس  دمسحاص ىسعلالنسد جال سبوتاجمال   سفاليسبو خصالصسبوتالالدبسب لالد  سالس لالتسعالمسج الدسجالدبىسدعلالنسد جال سبوب الاود  دسس .2
 .اتع س ع   سبهاسبوجاتع سبوهاشت  سدباود بم سبوتء يت ب لد  سالس لتسعمسج دسفيسءفسسبو خصصسبوتالدبستمسج

 .أمس  دمسحاص ىسعلنسدو ل ستعادو سولشهادب سبوعلت  سغ  سب  دء  ستمسدزب يسبو عل تسبوعاوي .2

كسد عاالنسب دود الال سولحاصالل مسعلالنسبت حالالامسبو دفالتسبع تال سالس لالالتسأمس ال لمسبوت لالدتسبولغالال سبالءجل ز ال س ال بليسدتحادوالال سد  ابال  .2
 .أدستاس عادوها(س251)بع ت سالس لتسعمسسGREدولحاصل مسعلنسبوجزلسبو حل ليسفيسبت حامس(س511)عمس

 . فضتستمسود  سخب يس د  م  سفيسجاتعا ستتاول  .5

 . ج دسبم خدبتسبوحامدبسفيسبوتجاال سبو عل ت  سأم .6

 كلية الهطدسة
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س
 : اإليفـــاد -:ثاطياا 

   

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

 المطلوب( المجال)التخصص  التي سيتم اإليفاد لهاالدرجة  القسم
سهءدم سبوعتا يسبود  د ب أدس/سسبوتاجم   سدسهءدم سبوعتا ي

 

- :وفقاا للشروط التالية

 .أمس  دمسبوت لدتسأ دءيسبوجءم   .2

ولت لالدت مسولهءدمال سبوتدء ال سدب لالد  سسج الدسجالدبىسب لالد  سالس لالتسعالمسحاصال ىسعلالنسد جال سبوب الاود  دسسسأمس  دمسبوت لالدت .2
كسدباود بمال سبوتء يتال ستالمسإحالدىسبوجاتعالا سبو اليس ع ال  سبهالاسبوجاتعال سبوهاشالت  الس لتسعمسج دسوبا يسبو خصصا س
 .وإل فادسود ج يسبوتاجم   سدبود  د ب 

دسجالالدبىسدفالاليسأحالالدسبو خصصالالا سبوتالدبالال سأمس  الالدمسبوت لالالدتسحاصالال ىسعلالالنسد جالال سبوتاجمالال   سب لالالد  سالس لالالتسعالالمسج الال .2
 .دباود بم سبوتء يت ستمسإحدىسبوجاتعا سبو يس ع   سبهاسبوجاتع سبوهاشت  سوإل فادسولحصدتسعلنسد ج سبود  د ب 

 .بوف عسبوعلتي%(س01)أمسالس لتستعدتسبوواءد  سبوعات سعمس .2

 .و عل تسبوعاويأمس  دمسحاص ىسعلنستعادو سوشهادب  سبوعلت  سغ  سب  دء  ستمسدزب يسب .5

 .عاتاىسس(25)سأمسالس ز دسعت سبوت لدتسعمس .6

 .أمس  لمسبوت لدتسبولغ سب ءجل ز  س  بليسد  اب سدتحادو  .2
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س
 

 
 

 

 نـــــالتعيي* 
 

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

 

س .2 سبوجاتع سأم س ع   سبها سجاتع  سبو خصصسبوتالدبستم سفي سبود  د ب  سشهادي سعلن سحاص ى سبوت لدت   دم
س.بوهاشت  سدباود بم سبوتء يت 

ج دسجدبىسدد ج سبوب اود  دسسب لد  سالسسالس لتسعمسأمس  دمسبوت لدتسحاص ىسعلنسد ج سبوتاجم   سب لد   .2
 .دباود بم سبوتء يت ستمسجاتع س ع   سبهاسبوجاتع سبوهاشت  س لتسعمسج د

 %(.21)أمسالس لتستعدو سفيسبوواءد  سبوعات سعمس .2

 .أمس  دمسحاص ىسعلنستعادو سوشهادب  سبوعلت  سغ  سب  دء  ستمسدزب يسبو عل تسبوعاويس .2

 .أمس  لمسبوت لدتسبولغ سبالءجل ز  س  بليسدتحادو سد  اب  .5

 .أمس ج دسبم خدبتسبوحامدبسفيسبوتجاال سبو عل ت   .6

 .مسود  سخب يس د  م  سفيسجاتعا ستتاول  فضتست .2

 

 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

سفا  ا كسبوعلتسبودتكسسبوعلدتسبواب  سبوتخب   
سعلتسبو ش  حسدب ءمج 

سعيسدبودي فيبوع جسبواب 
سبوع جسبواب عي/سعلدتسبو أه تس
سبوع جسبودي في/سعلدتسبو أه تس

سبو صد  سبوابيسكسبو صد  سبو  تيس متسبو صد  سبوابي
 

- :وفقاا للشروط التالية
س

تالالالمسجاتعالالال س ع الالال  سبهالالالاسبوجاتعالالال سبو خصالالالصسبوتالالالالدبسدسأمس  الالالدمسبوت لالالالدتسحاصالالال ىسعلالالالنسشالالالهاديسبوالالالد  د ب سفالالاليس .2
س.بوتء يت بوهاشت  سدباود بم س

علالالنسج الالدسجالالدبىسدسسالس لالالتسعالالمسب لالالد  بو خصالالصسبوتالالالدبسسسفالاليسأمس  الالدمسبوت لالالدتسحاصالال ىسعلالالنسد جالال سبوتاجمالال    .2
 .تمسجاتع س ع   سبهاسبوجاتع سبوهاشت  سدباود بم سبوتء يت سد ج سبوب اود  دسسب لد  سالس لتسعمسج د

 .بوف عسبوعلتي%(س25)أمسالس لتستعدتسبوواءد  سبوعات سعمس .2

 .مسحاص ىسعلنستعادو سوشهادب  سبوعلت  سغ  سب  دء  ستمسدزب يسبو عل تسبوعاويأمس  دس .2

 .أمس  لمسبوت لدتسبولغ سب ءجل ز  س  بليسد  اب سدتحادو  .5

 .بم خدبتسبوحامدبس  دمسود  سإوتاتسفيأمس .6

 .إحدىسبوجاتعا  فضتستمسود  سخب يس د  م  سفيس .2

س
 

س

 -:لماجستير حسب األقسام والتخصصات المبيطة أدطاهتعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة ا -ب
  

 

 التخصـص المطلـوب القسـم
سب شعاعي/سبو صد  سبوابيسس متسبو صد  سبوابي

 

- :وفقاا للشروط التالية

علالالنسج الالدسجالالدبىسدسسالس لالالتسعالالمسب لالالد  بو خصالالصسبوتالالالدبسسسفالاليسأمس  الالدمسبوت لالالدتسحاصالال ىسعلالالنسد جالال سبوتاجمالال    .2
 .تمسجاتع س ع   سبهاسبوجاتع سبوهاشت  سدباود بم سبوتء يت س  سالس لتسعمسج دد ج سبوب اود  دسسب لد

 .بوف عسبوعلتي%(س25)أمسالس لتستعدتسبوواءد  سبوعات سعمس .2

 .أمس  دمسحاص ىسعلنستعادو سوشهادب  سبوعلت  سغ  سب  دء  ستمسدزب يسبو عل تسبوعاوي .2

 .حادو أمس  لمسبوت لدتسبولغ سب ءجل ز  س  بليسد  اب سدت .2

 .بم خدبتسبوحامدبس  دمسود  سإوتاتسفيأمس .5

 .إحدىسبوجاتعا  فضتستمسود  سخب يس د  م  سفيس .6

 كلية العلوم الطبية المساطدة
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س
س

 

 

 

 

 

 نـــــالتعيي * 
 
القتصةاد، المحاسةبة، إدارة أعمةال، )تعيين أعضاء هيئةة تةدريس مةن حملةة درجةة الةدكتوراه فةي تخصصةات   -

  -:فقاا للشروط التالية، و(العلوم المالية والمصرفية، القاطون التجاري
 

أمس  الالدمسبوت لالالدتسحاصالال ىسعلالالنسشالالهاديسبوالالد  د ب سفالاليسأحالالدسبو خصصالالا سبوتالدبالال ستالالمسجاتعالال س ع الال  سبهالالاسبوجاتعالال س .2
 .بوهاشت  سدباود بم سبوتء يت 

أمس  دمسبوت لدتسحاص ىسعلنسد ج يسبوب اود  دسسدبوتاجم   سفيسأحدسبو خصصالا سبوتالدبال سب لالد  سالس لالتسعالمس .2
 .تمسجاتع س ع   سبهاسبوجاتع سبوهاشت  سدباود بم سبوتء يت د  دسسدج دسجدبىسولتاجم   سولب اوج دس

 .أمس  دمسهءاكسبءمجاتسب مسشهادب سبوت لدتسخ تسبوت بحتسبود بم   .2

 .أمس  لمسبوت لدتسبولغ سبالءجل ز  س  بليسدتحادو سد  اب  .2

 .مسدزب يسبو عل تسبوعاويسأمس  دمسحاص ىسعلنستعادو سوشهادب  سبوعلت  سغ  سب  دء  ست .5

(س22) شال  اسفاليسبوت لالدتستالمسحتلال سد جال سبوالد  د ب سفاليس خصالصسبولالاءدمسبو جالا وسأمس  الدمسحاصال ىسعلالنسع تالال س .6
دووالالكسوخ  جالالاليسبوالالالددتسغ الال سبوءاالالالال سباولغالالال سسIELTSفالالاليسبت حالالالامس(س6.5) حالالدسأدءالالالنسفالاليسبت حالالالامسبو دفالالالتسدع تالال س

 .ب ءجل ز  

 .ا ستتاول أمس  دمسود  سخب يس د  م  سفيسجاتع .2

س
س
س
س
س
س
س
س
س

س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س

س
س
س
س
س
س
س

 كلية القتصاد والعلوم اإلدارية
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س

 

 نـالتعيي -:أولا 
 
 

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

 
 

 .يسبوجءم  أمس  دمسبوت لدتسأ دء .1

أمس  الدمسبوت لالالدتسحاصالال ىسعلالنسد جالال سبوب الالاود  دسسب لالالد  سالس لالتسعالالمسج الالدسدعلالالنسد جال سبوتاجمالال   سب لالالد  سالس لالالتس .2
 .تمسجاتع س ع   سبهاسبوجاتع سبوهاشت  سدباود بم سبوتء يت فيسأحدسبو خصصا سبوتالدب سعمسج دسجدبىس

 . ع   سبهاسبوجاتع سبوهاشت  سدباود بم سبوتء يت  عانسب دود  سوخ  جيسبوجاتعا سب جءب  سبوت تد  سبو يس .3

 .  دء  ستمسدزب يسبو عل تسبوعاويأمس  دمسحاص ىسعلنستعادو سوشهادب  سبوعلت  سغ  سب .4

 .أمس  لمسبوت لدتسبولغ سبالءجل ز  س  بليسدتحادو سد  اب  .5

 .خب يس د  م  سفيسجاتعا ستتاول  فضتستمسود  س .6
س

س
س

 

 كليـــة التمريــا
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 ــادــاإليفـ* 
 

د أردطيين لصالح كلية العلوم الصيدلطية للحصول على درجة الماجستير من حملة درجة البكالوريوس أو درجة إيفا
 :الدكتوراه من حملة درجة الماجستير في أحد التخصصات التالية

  

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

سد ج سبود  د ب 

س
س
س
س
س
س
س

 بوتاجم   

Physical Pharmacyس

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 

سبوب اود  دسسد ج سبوتاجم   

 

M.S.- Drug Development 

M.S.- Quality Assurance / Regulatory Affairs 

M.S. – Pharmaceutics with emphasize on cosmetic 

manufacturing 

M.S. - Clinical Therapeutics 

  -:وفقاا للشروط التالية

 .أمس  دمسبوت لدتسأ دءيسبوجءم  .س2

أمس  دمسبوت لدتسحاص ىسعلنسد ج سبوب اود  دسسفيسبوص دو سب لد  سالس لتسعمسج دسدباود بم سبوتء يت سفيسإحدىسبو خصصا سبوتالدب ستمس .2
 .ود ج سبوتاجم   سإحدىسبوجاتعا سبو يس ع   سبهاسبوجاتع سبوهاشت  سوإل فاد

أمس  دمسبوت لدتسحاص ىسعلنسد ج سبوب اود  دسسفيسبوص دو سب لد  سالس لتسعالمسج الدسدعلالنسد جال سبوتاجمال   سفاليسأحالدسبو خصصالا سبوتالدبال س .2
 .ب لد  سالس لتسعمسج دسجدبىسدباود بم سبوتء يت ستمسإحدىسبوجاتعا سبو يس ع   سبهاسبوجاتع سبوهاشت  سوإل فادسود ج سبود  د ب 

 . دج هيسأ دءيسأدستاس عادو /سبوف عسبوعلتيس%(س01)أمسالس لتستعدتسبوواءد  سبوعات سعمس .2

 .عاتاىس(س25)أمسالس ز دسعت سبوت لدتسعمس .2

 .أمس  دمسحاص ىسعلنستعادو سوشهادب  سبوعلت  سغ  سب  دء  ستمسدزب يسبو عل تسبوعاوي .5

أدس(سسIELTSكسسTOEFL)ازسبالخ با ب سبوخاص سباولغ سبالءجل ز  ستوتس ج د فضتسبكسأمس  لمسبوت لدتسبولغ سب ءجل ز  س  بليسد  اب سدتحادو  .6
 .تاس عادوها

  فضتسولو مس  غبدمسبإ تاتسد بم هتسفيستجاتسبوص دو سبوصءاع  سأمس  دمسود هتسخب يسعتل  سفيسبوصءاعا سبوددب   س .2

ود الال سخبالال يسعتل الال سفالاليسبولالالدبء مسب  دء الال سبوءايتالال سو مالالج تسد صالالء عسس فضالالتسولالالو مس  غبالالدمسبإ تالالاتسد بمالال هتسفالاليستجالالاتسبوجالالدديسبوددب  الال سأمس  الالدم .0
 .ب دد  سد أ  دسبوجدديسبوددب   

 

 ية العلوم الصيدلطيةكل
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- :الشروط العامة
 

سودىس .2 ستع تدي سبخ با ب  سأ   سأد سبوشخص   سبوتلابل  سإج بل ستءها سدبو ي سدبوتفاضل  سبالخ  ا  س مس سبوت لدت  خضع
 .بوجاتع سوهو سبوغا  

 .دتسبو دسعلنسأوسالبسأدسعدتستتلسبوشاغ سددمسإبدبلسب مباب ح فيسبوجاتع سبحلهاسفيسع .2

س. ش  اسفيسبوت لدتسأمس  دمسغ  ستل زتسباوخدت سودىسبوتؤمما سأدسبوجاتعا سأدسبوددب  سبوح دت  سأدسبوخاص  .2
 .أمسالس  دمستح دتس وسمببس امسأدستالدبس   سجه سأتء   .2

 .مسب  دء  مسولت لدت مسو ل  سبوهءدم أمس  دمسبوت لدتسحاص ىسعلنسعضد  سءلاب سبوتهءدم  .5

 . عانسأدود  سولحاصل مسعلنس بدتستمسجاتعا سعاوت  ست تد  س ع   سبهاسبوجاتع سبوهاشت  سوغا ا سب  فاد .6

سعلا وسبل ت س .2 س هم سب لد ت سإ فاد  سولال سبوتالدب  سبوضتاءا سبوتاو   س لد ت سعلن سبولد ي سوإل فاد س  دمسودىسبوت لدت أم
س25.111) سدو( سودىسبوجاتع سختم  سباوعتت سوإل فاد سبوت لدت س ل زت سدعلنسأم سإ فادك  ودمسأو سد ءا سعمس تسمء 

 .بوهاشت  سضعفيستديسب  فادسولحصدتسعلنسد ج سبوتاجم   سأدسد ج سبود  د ب 

 

 

- (:غير مستردة)الوثائإ المطلوبة 
 

س.بوعات سصد يسعمسبوشهادب سبوعلت  سد شد سبوع تا سبتاسف هاس ش سع تا سبوواءد   .2
 .صد يسعمسدو ل ستعادو سبوشهادب سبوغ  سأ دء  سصاد يسعمسدزب يسبو عل تسبوعاوي .2

 .صد يسعمس تستمسجدبزسبومف سددف  سبوعا ل سدهد  سب حدبتسبوتدء   .2

 (. عانسءلااستفاضل سولخب ب سفيستجاتسبوعتت)سصد يسعمسشهادب سبوخب ي .2

 .بودد ب سبو د  ب  سدبوم  يسبووب   ستحدو صد يسعمس .5

 .شهاديسعدتستح دت   .6

 .و ثسصد سشخص   .2
س

 
 

سبوجاتع ستد ع سفي سبوبش    سبوتدب د سدب  ي ست بجع  سأع   سبوش دا سعل هت س ءابق ستتم سبو لدت سفي سبو بغب م  سعلن
سدوغا  /بوهاشت   ستم سبع با بى سبوشهادب سبوز  الك سعم سصد بى س ستعهت ستصاحب م سبوتخصصسوووكك سبوءتدوج سوتتل ك

 تس بدتسأوسالبس  دءاسبعدس ا  خسبء هالستديسب ع مكسعلتاىسبأمسبوجاتع سومس ءي سفيسبوالبسدبودوا قسبوتالدب سدومس 
إوبس امستخاوفاىسوش داسب ع مسأدسغ  ستم د سوجت عسبودوا قسبوتالدب كسد ع ب سبوالبستلغنسح تاىسد ع ب سجت عس

 .بالبا سعتتسجد ديسبوالبا سبوتلدت س بتس ا  خسءش سهوبسب ع مسالغ  سدعلنسأصحابهاسبو لدت
 

 الجامعة الهاشمية
 


