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

 

The Hashemite University 

 

Source 

18/5/2015 
 

Start Date 

28/5/2015 
 

End Date 
  

Extension  Date 

 
 إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية

يين أعضاء هيئة تدريس من حملة المؤهالت العلمية المبينةة تعلن الجامعة الهاشمية عن حاجتها إلى تع
  -:أدناه ومن مختلف الرتب األكاديمية حسب الكليات والتخصصات والشروط التالية

 
 

 
 
 
تمريض السرطان، تمريض )حملة درجة الدكتوراه في تخصصات ن ـس مـاء هيئة تدريـتعيين أعض -أ

 -:فقاً للشروط التاليةللعمل في كلية التمريض و( الصحة النفسية

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية -1

ً  لىالد درجالة  المتقدم أن يكون -2  وبتقالدير   يقالع لالن جيالد جالدا   التخصال  الملىالو الالدكتورا  يالي حاصال
 .وبالدراسة المنتظمة الجامعة الهاشميةمن جامعة تعترف بها 

ً  لىالالالد درجالالالة البكالالالالوريو المتقالالالدم أن يكالالالون  -3 جيالالالد ولىالالالد درجالالالة الماجسالالالتير  بتقالالالدير   يقالالالع لالالالن حاصالالال
مالالن جامعالالة تعتالالرف بهالالا  تخصصالالاا التمالالريم الملىوبالالة ألالالً بتقالالدير   يقالالع لالالن جيالالد جالالدا  يالالي أحالالد 

 .دراسة المنتظمةلاوب الجامعة الهاشمية

 %(.57)أن   يقع معدع الثانوية العامة لن  -4

الو يالالاا ) الهاشالالميةالجامعالالة تعلالالد الولويالالة لخريجالالي الجامعالالاا الجنبيالالة المرموتالالة التالالي تعتالالرف بهالالا  -7
 (.استراليا، كندا بريلانيا،، المتحدة المريكية

ً  لىد معادلة لشهاداته العىمية غير الردنية من وزارة التعىيم العالي -6  .أن يكون حاص

 .مجا ا التعىيميةالإلمام يي استخدام الحاسو  يي  ى المتقدمأن يكون لد -5

 ."ادثةتراءة وكتابة ومح"أن يتقن الىغة اإلنجىيزية  -8

 .يفضع من لدية خبرة تدريسية من جامعاا مماثىة -9

 
 

للعمةل فةي كليةة  التمريض اتتخصص إحدى مدرب سريري من حملة درجة الماجستير فيتعيين  -ب
- :التمريض، وفقاً للشروط التالية

 

ً  لىالالالد درجالالالة  المتقالالالدم أن يكالالالون .1 إحالالالدى تخصصالالالاا التمالالالريم وأن   يقالالالع يالالالي الماجسالالالتير حاصالالال
 .اجستير والبكالوريو  لن جيد جدا  من جامعة معترف بهاالتقدير يي الم

 التمريضكلية 
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 .سنة( 37)أن   يتجاوز لمر المتقدم لن  .2

 .يفضع من لديه خبرة لمىية   تقع لن سنتين بعد درجة الماجستير .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
التاليةةة، وفقةةاً للشةةروط الةةدكتوراه فةةي التخصصةةات حملةةة درجةةة تعيةةين أعضةةـاء هيئةةة تدريةةـس مةةـن  -أ

 -:التالية

 التخصـص المطلوب ــمــــالقســ

 العلوم الطبية المخبرية
أحياء دقيقة طبية، فيروسات طبية، كيمياء حيوية، كيمياء 
سريرية، علم الدم وبنك الدم، علم المناعة واألمصال، علم 

 األنسجة، علم التشريح

 العالج الوظيفي/ علوم تأهيل بيعيالعالج الوظيفي والط
 العالج الطبيعي/ علوم تأهيل

 األشعة التشخيصية، التصوير الرقمي قسم التصوير الطبي

 .تعلد الولوية لحمىة الجنسية الردنية -1

أن يكالالالون المتقالالالدم مالالالن حمىالالالة درجالالالة الالالالدكتورا  يالالالي التخصصالالالاا الملىوبالالالة مالالالن جامعالالالة تعتالالالرف بهالالالا  -2
 .المنتظمةالجامعة الهاشمية وبالدراسة 

 العلوم الطبية المساندةة ــكلي



3 

 

ً  لىد درجة البكالوريو  يي التخص  الملىو  بتقدير   يقع لالن جيالد  -3 أن يكون المتقدم حاص
ودرجة الماجستير بتقدير   يقع لن جيد جدا  يي جامعة تعتالرف بهالا الجامعالة الهاشالمية وبالدراسالة 

 .المنتظمة

ً  لىالالالد درجتالالالي الما -4 جسالالالتير والالالالدكتورا  يالالالي أن يكالالالون المتقالالالدم لقسالالالم العىالالالوم اللبيالالالة المخبريالالالة حاصالالال
التخصالالال  الملىالالالو  ولىالالالد درجالالالة البكالالالالوريو  يالالالي مجالالالاع العىالالالوم اللبيالالالة المخبريالالالة مالالالا لالالالدا لىالالالم 
ً  لىالالد درجالالة يالالي أ  مالالن مجالالا ا العىالالوم  النسالالجة، لىالالم التشالالريز ييجالالوز أن يكالالون المتقالالدم حاصالال

 .اللبية المخبرية 

 .الفرع العىمي%( 57)أن   يقع معدع الثانوية العامة لن  -7

ً  لىد وثيقة معادلة أن  -6  .لشهاداا العىمية غير الردنية من وزارة التعىيم العاليايكون حاص

 .ة ومحادثة وكتابةءأن يجيد المتقدم الىغة اإلنجىيزية ترا -5

 .أن يجيد استخدام الحاسو  -8

 .يفضع يي المتقدم أن يكون لديه خبرة تدريسية وبحثية يي جامعاا مماثىة -9
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على درجتي الماجستير والدكتوراه من حملة درجةة  لللحصو العلوم الطبية المساندةكلية إيفاد أردنيين لصالح  -ب

البكالوريوس أو للحصول على درجة الدكتوراه مةن حملةة الماجسةتير حسةب األ سةام والتخصصةات المبينةة 
- :أدناه

 

 القســــــم
 الدرجة التي سيتم

 اإليفاد إليها 
 الدرجة العلمية

 لوب اإليفاد إليهالتخصص المط للمتقدم 

 درجة الماجستير الدكتوراه العالج الطبيعي

العالج الطبيعي للعظام / علوم التأهيل 
 والعضالت

 العالج الطبيعي/ علوم التأهيل 
 أعصاب األطفال

 العالج الطبيعي/ علوم التأهيل
 التأهيل القلبي والتنفسي

 درجة الماجستير الدكتوراه العالج الوظيفي
 لبكالوريوسدرجة ا

 العالج الوظيفي/ علوم التأهيل
 إلعاقات األطفال

 العالج الوظيفي/ علوم التأهيل
 إعاقات نفسية

 العالج الوظيفي/ علوم التأهيل
 إعاقات جسدية

 العالج الوظيفي/ علوم التأهيل
 التأهيل المجتمعي

 التصوير الطبي
 الدكتوراه
 الماجستير

 درجة الماجستير
 كالوريوسدرجة الب

 األشعة التشخيصية/ التصوير الطبي
 التصوير الجزيئي/ التصوير الطبي
 التصوير الطبقي/ التصوير الطبي

العلوم الطبية 
 المخبرية 

 العلوم الطبية المخبرية الماجستير الدكتوراه 

 
 
 
 
 
 
 

- :وفقاً للشروط التالية
 

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية -1

 .الفرع العىمي%( 57)ه يي الثانوية العامة لن أن   يقع معدل -2
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ً  لىد المتقدم يكون أن  -3 درجة البكالوريو  يي إحالدى التخصصالاا الملىوبالة بتقالدير   يقالع حاص
لإليفالالاد  الجامعالالة الهاشالالميةلالالن جيالالد وبالدراسالالة المنتظمالالة مالالن إحالالدى الجامعالالاا المعتالالرف بهالالا مالالن 

 .لدرجتي الماجستير والدكتورا 

ً  لىالد درجالالة الماجسالتير يالي إحالالدى التخصصالاا الملىوبالالة بتقالدير   يقالالع أن يكالون المتقالدم  -4 حاصالال
لإليفالاد  الجامعالة الهاشالميةلن جيد جدا  وبالدراسة المنتظمة من إحدى الجامعاا المعترف بها مالن 

 .لدرجة الدكتورا 

 ةدرجالة الالدكتورا  يالي إحالدى تخصصالاا التصالوير اللبالي الملىوباللىالد  لىحصالوعالمتقدم يكون أن  -7
ً  لىالالالد درجتالالالي البكالالالالوريو و  ألالالالً  اإلشالالالعالي / والماجسالالالتير يالالالي مجالالالاع التصالالالوير اللبالالالي  حاصالالال

بتقالالدير   يقالالع لالالن جيالالد لدرجالالة البكالالالوريو  وجيالالد جالالدا  لدرجالالة الماجسالالتير مالالن جامعالالة تعتالالرف بهالالا 
 .وبالدراسة المنتظمة الجامعة الهاشمية

ً  لىالالالد وثيقالالالة معادلالالالة الشالالالهاداا العىميالالالة غيالالالر  -6 الردنيالالالة مالالالن وزارة التعىالالاليم أن يكالالالون المتقالالالدم حاصالالال
 .العالي

 .الىغة اإلنجىيزية تراءة وكتابة ومحادثة المتقدم أن يتقن -5

أن يجتالالالالاز المتقالالالالدم المقابىالالالالة الشخصالالالالية التالالالالي يجريهالالالالا القسالالالالم الكالالالالاديمي المعنالالالالي وأن يىتالالالالزم بدراسالالالالة  -8
 .المساتاا التي يحددها القسم

 .لاما  لند تقديم اللى (37)أن   يزيد لمر المتقدم لن  -9

 

تعلد الولوية يي اإليفاد لحمىة درجة الماجستير والحاصع لىد تبوع من إحدى الجامعاا المعترف بهالا 
.يالالالالالالي جميالالالالالالالت المجالالالالالالالا ا والتخصصالالالالالالاا الملىوبالالالالالالالة ممالالالالالالالن تنلبالالالالالال  لىالالالالالالاليهم كايالالالالالالالة شالالالالالالرول اإليفالالالالالالالاد ألالالالالالالالً 
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ملكةة للعمل فةي كليةة ال( السياحة) في تخصص الدكتوراهعضو هيئة تدريس من حملة درجة تعيين  -أ
- :رانيا للسياحة والتراث وفقاً للشروط التالية

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية -1

ً  لىالالالد درجالالالة  المتقالالالدم أن يكالالالون -2 الجامعالالالة مالالالن جامعالالالة تعتالالالرف بهالالالا  السالالالياحةالالالالدكتورا  يالالالي حاصالالال
 .وبالدراسة المنتظمة الهاشمية

ً  لىد درجة  المتقدم أن يكون -3 لن جيالد جالدا  ودرجالة  بتقدير   يقعالسياحة يي  الماجستيرحاص
 الجامعالالالة الهاشالالالميةبتقالالالدير   يقالالالع لالالالن جيالالالد مالالالن جامعالالالة تعتالالالرف بهالالالا  السالالالياحةالبكالالالالوريو  يالالالي 
 .وبالدراسة المنتظمة

 %(.57)الثانوية لن يي  هأن   يقع معدل -4

ً  لىالالدالمتقالالدم أن يكالالون  -7 شالالهاداا العىميالالة غيالالر الردنيالالة مالالن وزارة التعىالاليم المعادلالالة وثيقالالة  حاصالال
 .العالي

 .، ويفضع إتقان لغاا أخرىإلنجىيزية تراءة وكتابة ومحادثةتقن الىغة اأن ي -6

 .يجيد استخدام الحاسو  يي المجا ا التعىيميةأن  -5

 .يفضع من لديه خبرة تدريسية يي جامعاا مماثىة    -8
 

للعمةل ( إدارة الموارد التراثية ) عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في تخصص تعيين  -ب
 -:الملكة رانيا للسياحة والتراث وفقاً للشروط التالية في كلية

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية -1

ً  لىالالد درجالالة  المتقالالدم أن يكالالون -2 إدارة المالالوارد التراثيالالة مالالن جامعالالة تعتالالرف بهالالا الالالدكتورا  يالالي حاصالال
 .وبالدراسة المنتظمة الجامعة الهاشمية

ً  لىد درجة  المتقدم أن يكون -3 إدارة الموارد التراثية بتقالدير   يقالع لالن جيالد يي  الماجستيرحاص
إدارة الموارد التراثية بتقدير   يقالع لالن جيالد مالن جامعالة تعتالرف بهالا يي جدا  ودرجة البكالوريو  

 .وبالدراسة المنتظمة الجامعة الهاشمية

 %(.57)الثانوية لن  ه ييأن   يقع معدل -4

ً  لىالالد المتقالالدم أن يكالالون  -7 العىميالالة غيالالر الردنيالالة مالالن وزارة التعىالاليم  لشالالهادااامعادلالالة وثيقالالة حاصالال
 .العالي

 .، ويفضع إتقان لغاا أخرىإلنجىيزية تراءة وكتابة ومحادثةأن يتقن الىغة ا -6

 .يجيد استخدام الحاسو  يي المجا ا التعىيميةأن  -5

 .يفضع من لديه خبرة تدريسية يي جامعاا مماثىة  -8

 للسياحة والتراثالملكة رانيا ة ــكلي
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- :دسة وعلى النحو التاليفي كلية الهن لللعمتعيين أعضاء هيئة تدريس  -أ

المؤهل العلمي  القســـــــم
 المطلوب

 وبــص المطلــالتخص

 هندسة ميكاترونيكس،  دكتوراه هندسة ميكاترونيكس
 (قوى)هندسة كهربائية 

 دكتوراه هندسة مدنية
 مواصالت، و إنشاءات، طرق 

 تربة وأساسات، إدارة مشاريع
 هندسة طبية حيوية دكتوراه هندسة طبية

 برمجة األنظمة دكتوراه هندسة حاسوب
 قوى حرارية+ ميكانيكا تطبيقية  دكتوراه هندسة ميكانيكية
 هندسة عمارة ماجستير+ دكتوراه  هندسة العمارة

 دكتوراه هندسة صناعية

 .أتمته صناعية/ التصنيع -
التصــــــــــــــــــــميم باســــــــــــــــــــتخدام / التصــــــــــــــــــــنيع -

 .(CAD/CAM)الحاسوب
 .بحوث عمليات/ اإلدارة -
 .دراسة الوقت والحركة والنمذجة/ دارة اإل -

 االتـــاتص دكتوراه الهندسة الكهربائية
  -:وفقاً للشروط التالية 

ً  لىالالالد المتقالالالدم يكالالالون أن  -1 مالالالن جامعالالالة تعتالالالرف بهالالالا  يالالالي التخصالالال  الملىالالالو شالالالهادة الالالالدكتورا  حاصالالال
 .وبالدراسة المنتظمة الجامعة الهاشمية

ً  لىد درجة -2 بتقدير   يقالع لالن جيالد جالدا  لىماجسالتير البكالوريو  و  ستيرالماج أن يكون المتقدم حاص
وبالدراسالة المنتظمالة لىالد أن  الجامعالة الهاشالميةمالن جامعالة تعتالرف بهالا  و  يقع لن جيد لىبكالالوريو 

ً  لىالالالد درجالالالة البكالالالالوريو  يالالالي تخصالالال   لقسالالالميكالالالون المتقالالالدم  الهندسالالالة )الهندسالالالة الكهربا يالالالة حاصالالال
 (.الكهربا ية

 %(.87)الفرع العىمي لن / تقدم يي الثانوية العامة أن   يقع معدع الم -3

ً  لىالد وثيقالة معادلالة الشالهاد -4 العىميالة غيالر الردنيالة مالن وزارة التعىاليم العالالي  ااأن يكون المتقالدم حاصال
 ولىد لضوية نقابة المهندسين الردنيين

صالالىين لىالالد امتحالالان ، وتعلالالد الولويالالة لىحا"تالالراءة وكتابالالة ومحادثالالة"الىغالالة اإلنجىيزيالالة  المتقالالدم أن يالالتقن -7
 (.IELTS)أو ما يعادلها يي ( 777)التويع بعًمة   تقع لن 

 .يفضع من لديه خبرة تدريسية يي إحدى الجامعاا المعترف بها من وزارة التعىيم العالي -6

 
إيفاد أردنيين لصالح كلية الهندسة من حملة درجة الماجستير للحصةول علةى درجةة الةدكتوراه  -ب

  -:صات المبينة أدناهحسب األ سام والتخص

 الهندسةة ــكلي
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 الدرجة التي سيتم القســــــم
 التخصص المطلوب اإليفاد إليه اإليفاد إليها 

 إنشاءات، طرق ومواصالت، إدارة مشاريع درجة الدكتوراه  الهندسة المدنية

/ إدارة هندسة العوامل اإلنسانية، إدارة هندسية درجة الدكتوراه  الهندسة الصناعية
 علم وهندسة المواد/ تصنيع بحوث عمليات، ال

 هندسة العمارة  درجة الدكتوراه  هندسة العمارة
 هندسة ميكانيك درجة الدكتوراه  الهندسة الميكانيكية
 هندسة الحاسوب درجة الدكتوراه  هندسة الحاسوب
 -:وفقاً للشروط التالية

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1

 %(.87)ة لن أن   يقع معدله يي الثانوية العام .2

ً  لىالالالالد المتقالالالالدم يكالالالالون أن  .3 بتقالالالالدير   يقالالالالع لالالالالن جيالالالالد جالالالالدا  ولىالالالالد درجالالالالة  درجالالالالة الماجسالالالالتيرحاصالالالال
البكالالالوريو  بتقالالدير   يقالالع لالالن جيالالد مالالن جامعالالة معتالالرف بهالالا مالالن وزارة التعىالاليم العالالالي وبالدراسالالة 

 .المنتظمة ويي التخص  الملىو 

ً  لىالالد المتقالالدم يكالالون أن  .4 عىميالالة غيالالر الردنيالالة ومالالن وزارة التعىالاليم ال ااوثيقالالة معادلالالة الشالالهادحاصالال
 .العالي

 .سنة( 37)أن   يزيد لمر المتقدم لن  .7

 
- :مشرفي مختبر في كلية الهندسة وعلى النحو التاليتعيين  -ج

هندسةة )ليةة في  سم الهندسة المدنية من حملةة درجةة البكةالوريوس فةي إحةدى التخصصةات التا -:أولً 
 (.كيميائية، هندسة بيئة

 .في  سم هندسة العمارة من حملة درجة البكالوريوس في هندسة العمارة -:ثانياً 
 .في شعبة العلوم األساسية من حملة درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات الهندسة -:ثالثاً 

- :يشترط في المتقدم ما يلي

 .الجامعة الهاشمية  يقع تقدير  يي البكالوريو  لن جيد من جامعة تعترف بها أن  -1
 .من لديه خبرة يي مجاع العمع الملىو يفضع  -2

 .إلنجىيزية تراءة وكتابة ومحادثةأن يتقن الىغة ا -3

 
 

 

 
 
ال تصةةاد، ) اتتخصصةةفةةي تعيةةين أعضةةاء هيئةةة تةةدريس مةةن حملةةة درجةةة الةةدكتوراه  -أ

إدارة األعمةةال، العلةةوم الماليةةة والمصةةرفية، نوةةم المعلومةةات اةداريةةة، إدارة المحاسةةبة، 
  -:وفقاً للشروط التالية( ، إدارة المخاطر والتأمينالفنادق، التسويق

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية -1

 وم اةداريةال تصاد والعلة ــكلي
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ً  لىد المتقدم يكون أن  -2 التخصصاا الملىوبة من جامعة  تعتالرف  أحدشهادة الدكتورا  يي حاص
 .وبالدراسة المنتظمة وزارة التعىيم العالي والبحث العىميبها 

ً  لىالد درجتالي -3 التخصصالاا الملىوبالة  إحالدىالبكالالوريو  والماجسالتير يالي  أن يكون المتقدم حاص
بتقالالدير   يقالالع لالالن جيالالد لىبكالالالوريو  وجيالالد جالالدا  لىماجسالالتير مالالن جامعالالة تعتالالرف بهالالا وزارة التعىالاليم 

 .العالي والبحث العىمي وبالدراسة المنتظمة

 %(.57)أن   يقع معدله يي الثانوية العامة لن  -4

 .راءة وكتابة ومحادثةالىغة اإلنجىيزية ت المتقدم أن يتقن -7

ً  لىالالالد المتقالالالدم أن يكالالالون  -6 لشالالالهاداا العىميالالالة غيالالالر الردنيالالالة مالالالن وزارة التعىالالاليم امعادلالالالة وثيقالالالة حاصالالال
 .العالي

 
وإدارة األعمال والعلوم  علم ال تصاد" اتمن حملة درجة الماجستير في تخصصإيفاد أردنيين  -ب

وفقةاً  التخصصةات المةوكورة،اه فةي للحصةول علةى درجةة الةدكتور" المالية والمصرفية والمحاسبة
- :للشروط التالية

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية -1

 %(.57)أن   يقع معدله يي الثانوية العامة لن  -2

ً  لىالالالالد المتقالالالالدم يكالالالالون أن  -3 درجالالالالة الماجسالالالالتير بتقالالالالدير   يقالالالالع لالالالالن جيالالالالد جالالالالدا  ولىالالالالد درجالالالالة حاصالالالال
وزارة التعىالالاليم العالالالالي والبحالالالث  البكالالالالوريو  بتقالالالدير   يقالالالع لالالالن جيالالالد مالالالن جامعالالالة معتالالالرف بهالالالا مالالالن

 .العىمي وبالدراسة المنتظمة ويي التخص  الملىو 

 .الىغة اإلنجىيزية تراءة وكتابة ومحادثة المتقدم أن يتقن -4

يمثع وجود تبالوع يالي برنالامك دكتالورا  ا تتصالاد لالدى المتقالدم مالن إحالدى الجامعالاا المرموتالة لامالع  -7
( IELTS=6.5)نتيجالالة امتحالالان الىغالة اإلنجىيزيالة  تفضيع لىترشالالز لإليفالاد، كمالا أن الحصالالوع لىالد

 .يمثع لامع تفضيع كذلك( TOEFL = 550)أو 
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- :وفقاً للشروط التاليللعمل في كلية العلوم، تعيين أعضـاء هيئة تدريـس مـن حملة درجة الدكتوراه * 
 

 التخصـص المطلوب القســــــــم

 الفيزياء
لمواد النانونية، فيزياء ذرية وجزيئية، فيزياء ا

 فيزياء الحالة الصلبة التجريبية

 الكيمياء
الكيمياء التحليلية، الكيمياء الفيزيائية، الكيمياء 

 غير العضوية

 العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية
علم المناعة الخلوية، بيولوجيا الحيوان، كيمياء 

 حيوية
 االحصاء، الجبر، نظرية البيان  الرياضيات

 

 .يكون المتقدم أردني الجنسيةأن  -1

ً  لىالالد درجالالة  المتقالالدم أن يكالالون -2 الجامعالالة مالالن جامعالالة تعتالالرف بهالالا  الملىالالو تخصالال  اليالالي الالالدكتورا  حاصالال
 .وبالدراسة المنتظمة الهاشمية

ً  لىالالد درجالالة البكالالالوريو  يالالي التخصالال  الملىالالو  بتقالالدير   يقالالع لالالن جيالالد مالالن  -3 أن يكالالون المتقالالدم حاصالال
جامعالالالة تعتالالالرف بهالالالا الجامعالالالة الهاشالالالمية وبالدراسالالالة مالالالن يقالالالع لالالالن جيالالالد جالالالدا  ودرجالالالة الماجسالالالتير بتقالالالدير   

 .المنتظمة

 %(.87)الثانوية العامة لن  ه ييأن   يقع معدل -4

ً  لىد المتقدم حأن يكون  -7  .لشهاداا العىمية غير الردنية من وزارة التعىيم العاليامعادلة وثيقة اص

 .استخدام الحاسو  يتقنأن  -6

 .جا  من دولة نالقة بالىغة اإلنجىيزيةخري المتقدم يكونأن  -5

 .يفضع من لديه خبرة تدريسية يي جامعاا مماثىة -8

ً  لىد درجة البكالوريو  يي لىم الحياء -9  .أن يكون المتقدم لتخص  العىوم الحياتية حاص

 
 

 وم ـــالعلة ــكلي
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خصةوبة )خصص وت( علم الري)حملة درجة الدكتوراه في تخصص تعيين أعضـاء هيئة تدريـس مـن 
- :، وفقاً للشروط التاليةالموارد الطبيعية والبيئةللعمل في كلية  (تربة وتغوية نبات

 

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية -1

ً  لىد درجة لتخص  لىم الر   المتقدم أن يكون -2 شالريلة  التخص  المذكوريي الدكتورا  حاص
دارة الراضالالالالي مالالالالن إحالالالالدى  أن تكالالالالون رسالالالالالتي الماجسالالالالتير والالالالالدكتورا  ذاا لًتالالالالة بالالالالالر  والتربالالالالة واة

وبالدراسالالالالالة  الجامعالالالالالة الهاشالالالالالميةالجامعالالالالالاا المريكيالالالالالة أو الوروبيالالالالالة أو الكنديالالالالالة التالالالالالي تعتالالالالالرف بهالالالالالا 
 .المنتظمة

 %(.57)أن   يقع معدع الثانوية العامة لن  -3

ً  لىالالالالد شالالالالهادة الالالالالدكتوار  يالالالالي  -4 أن يكالالالالون المتقالالالالدم لتخصالالالال  خصالالالالوبة تربالالالالة وتغذيالالالالة نبالالالالاا حاصالالالال
  شريلة أن تكون رسالتي الماجستير والدكتورا  ذاا لًتة بالخصالوبة وتغذيالة التخص  الملىو 

 .النباا من إحدى الجامعاا المريكية أو الوروبية أو الكندية

ً  لىالالد درج المتقالالدمأن يكالالون  -7 نفالالال  التخصالال  الملىالالالو  يالالي  والماجسالالتير تالالي البكالالالالوريو حاصالالال
مالالالن جامعالالالة تعتالالالرف بهالالالا  د لىبكالالالالوريو بتقالالالدير   يقالالالع لالالالن جيالالالد جالالالدا  لىماجسالالالتير و  يقالالالع لالالالن جيالالال

 .وبالدراسة المنتظمة الجامعة الهاشمية

 .الىغة اإلنجىيزية تراءة وكتابة ومحادثة المتقدم أن يتقن -6

 .تدريسيةخبرة  يفضع من لديه -5

ً  لىالالالد  -8 لشالالالهاداا العىميالالالة غيالالالر الردنيالالالة مالالالن وزارة التعىالالاليم امعادلالالالة وثيقالالالة أن يكالالالون المتقالالالدم حاصالالال
 .العالي

 

 

 

 

 

 

 

 

  الموارد الطبيعية والبيئةة ــكلي
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 ،إنةةاث/ سةةباحة) التخصصةةات التاليةةةحملةةة درجةةة الةةدكتوراه فةةي تعيةةين أعضةةـاء هيئةةة تدريةةـس مةةـن 
للعمل في  سم التربية الرياضية و سم  (عالج طبيعي /التأهيل الرياضي ،إناث/ أيروبكس حركات إيقاع

ة التربيةة البدنيةة و سةم التأهيةل الرياضةي بكلية التأهيل الرياضي بكلية التربيةة البدنيةة وعلةوم الرياضةة
- :وعلوم الرياضة، وفقاً للشروط التالية

 

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية -1

 .سنة( 47)أن   يزيد لمر المتقدم لن  -2

حمىالالالة درجالالالة الالالالدكتورا  يالالالي التخصصالالالاا الملىوبالالالة مالالالن جامعالالالة تعتالالالرف بهالالالا  أن يكالالالون المتقالالالدم مالالالن -3
 .الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

ً  لىد درجة البكالوريو  يي التخص  الملىو  بتقدير   يقع لالن جيالد أن يكون المتقدم  -4 حاص
جامعة تعترف بهالا الجامعالة الهاشالمية وبالدراسالة  منودرجة الماجستير بتقدير   يقع لن جيد جدا  

 .المنتظمة

 %(.57)الثانوية العامة لن  ه ييأن   يقع معدل -7

ً  لىالالال -6 لشالالالهاداا العىميالالالة غيالالالر الردنيالالالة مالالالن وزارة التعىالالاليم امعادلالالالة د وثيقالالالة أن يكالالالون المتقالالالدم حاصالالال
 .العالي

 .كون لدى المتقدم خبرة تدريسية يي جامعاا مماثىةتأن  -5

 .لىنشر يي مجاع التخص  لةيفضع من لديه أبحاث لىمية منشورة أو مقبو  -8

 .أن يتقن المتقدم الىغة اإلنجىيزية تراءة وكتابة محادثة-17

ً  لىد -11 شالهاداا تدريبيالة أو تدريسالية دوليالة أو إتىيميالة أو محىيالة يالي مجالاع  أن يكون المتقدم حاص
 .تخصصه

  التربية البدنية وعلوم الرياضةة ــكلي
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الكيميةاء الدوائيةة، علةوم "حملةة درجةة الةدكتوراه فةي تخصصةات تعيين أعضـاء هيئة تدريـس مةـن  *

الصةةيدلنيات، الصةةيدلة الصةةناعية، ضةةبط الجةةودة الصةةيدلنية، اةدارة الصةةيدلنية، علةةم األدويةةة 
م األحياء الد يقة الصيدلنية والمناعة، التقانات الحيوية الصيدلنية، الحركيةة الدوائيةة، والسموم، عل

- :للعمل في كلية العلوم الصيدلنية وفقاً للشروط التالية
 

 .تعلد الولوية لحمىة الجنسية الردنية -1

ً  لىد درجة كأن ي -2 مالن جامعالة يي الصيدلة بتقدير   يقالع لالن جيالد  البكالوريو ون المتقدم حاص
 .تعترف بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

ً  لىالد درجالة  -3 يالي التخصال  الملىالو  بتقالدير   يقالع لالن جيالد  الماجسالتيرأن يكون المتقدم حاص
 .بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة فجدا  من جامعة تعتر 

ً  لىد درجة الدكتورا  يي إحدى  -4 الملىوبة من جامعة تعترف  التخصصااأن يكون المتقدم حاص
 .الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة ابه

 .توجيهي أردني أو ما يوازيه/ الفرع العىمي%( 87)الثانوية العامة لن  ه ييأن   يقع معدل -7

ً  لىالالالد و  المتقالالالدم أن يكالالالون -6 لشالالالهاداا العىميالالالة غيالالالر الردنيالالالة مالالالن وزارة التعىالالاليم اثيقالالالة معادلالالالة حاصالالال
 .العالي

 .متقدم الىغة اإلنجىيزية تراءة ومحادثة وكتابةأن يجيد ال -5

 .أن يجيد استخدام الحاسو  -8

 .يفضع يي المتقدم أن يكون لديه خبرة تدريسية وبحثية يي جامعاا مماثىة -17    

  

  العلوم الصيدلنيةة ــكلي
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- :حملة درجة الدكتوراه وفقاً للشروط التاليةتعيين أعضـاء هيئة تدريـس مـن  - أ
 

 التخصـص المطلوب ــمــــالقســ
 إدارة تربوية أصول التربية واإلدارة
 إرشاد نفسي علم النفس التربوي

 رياضيات أساليب تدريس - المناهج والتدريس
 نيـةفتربيــة -

ً  لىالالد درجالالة  المتقالالدم أن يكالالون -1 مالالن جامعالالة تعتالالرف بهالالا  التخصالال  الملىالالو يالالي الالالدكتورا  حاصالال
 .وبالدراسة المنتظمة الجامعة الهاشمية

ً  لىالالالد  لمتقالالالدماأن يكالالالون  -2 التخصالالال  ة الماجسالالالتير ودرجالالالة البكالالالالوريو  يالالالي درجالالالكالالالع مالالالن حاصالالال
بتقدير   يقع لن جيد جدا  يي الماجستير و  يقع لن جيد يي البكالالوريو  مالن جامعالة الملىو  
 .وبالدراسة المنتظمة الجامعة الهاشميةتعترف بها 

 .تعلد الولوية لىحاصىين لىد التويع أو ما يعادله -3

 .لديه خبرة يي التدري  الجامعييفضع من  -4

 %(.57)أن   يقع معدلة يي الثانوية العامة لن  -7

 .ة ومحادثة وكتابةءأن يجيد المتقدم الىغة اإلنجىيزية ترا -6

 .أن يجيد استخدام الحاسو  -5
 

 -:حملة درجة الماجستير  في التربية الفنية وفقاً للشروط التاليةتعيين أعضـاء هيئة تدريـس مـن  -ب

ً  لىد درجة  المتقدم نأن يكو  -1 يي التربية الفنية أو الفن من جامعالة  الماجستير والبكالوريو حاص
وبالدراسة المنتظمة وبتقدير   يقالع لالن جيالد جالدا  يالي الماجسالتير و   الجامعة الهاشميةتعترف بها 

 .يقع لن جيد يي البكالوريو 

 .تعلد الولوية لىحاصىين لىد التويع أو ما يعادله -2

 .لديه خبرة يي التدري  الجامعي يفضع من -3

 %(.57)لن الثانوية العامة  ه ييأن   يقع معدل  -4

 
 
 
 
 

  العلوم التربويةة ــكلي
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تعيين أعضاء هيئة تدريس من مختلف الرتب األكاديمية للعمل في كلية الطب البشري، وحسب التخصصات الطبية  -أ

- :السريرية التالية

 التخصص المطلوب القســــــــــــــــــــم
م ، أمراض الدأعصاب، أمراض القلب، أمراض الجهاز التنفسي/باطني الباطنية وطب األسرةاألمراض 

 االمراض السارية، طب األسرة أمراض الكلي، أمراض الروماتيزم،
 األعصابة حراج  الجراحة العامة والخاصة

 أمراض المفاصل عند األطفال، طب الخداج وحديثي الوالدة طب األطفال
  

- :التاليةوفقًا للشروط 

ً  لىالالد درجالالة البكالالالوريو  يالالي اللالال  والجراحالالة أو مالالا يعادلهالالا مالالن جامعالالة تعتالالرف بهالالا الجامعالالة الهاشالالمية  -1 أن يكالالون حاصالال
 .بتقدير   يقع لن جيد

ً  لىد رخصة مزاولة المهنة وشهادة المجى  اللبي الردني -2  .أن يكون حاص
 .قع لن خم  سنوااأن يكون تد مضد لىد حصوله لىد درجة البكالوريو  مدة   ت -3
ً  لىالالالد شالالالهادة ا ختصالالالا  العالالالالي يالالالي المجالالالا ا المالالالذكورة ألالالالً    -4 البالالالورد المريكالالالي، الكنالالالد ، البالالالورد )أن يكالالالون حاصالالال

الجامعالالاا  دىأو حاصالالع لىالالد شالالهادة ا ختصالالا  العالالالي مالالن إحالال( ا سالالترالي أو شالالهادة الزمالالالة البريلانيالالة أو مالالا يعادلهالالا
ة سالنتين لىالد التالع تالدريبا  وثيقالا  مبرمجالا  يالي حقالع ا ختصالا  بعالد الحصالوع لىالد الردنية شريلة أن يكون تد تدر  مالد

 .مستشفد أو مركز لالمي متخص  خارج الممىكة منالشهادة 
 .يفضع من لديه خبرة يي المجا ا التعىيمية والكاديمية -7
 .أن يكون لديه إلمام يي استخدام الحاسو  يي المجا ا التعىيمية -6
 ".تراءة وكتابة ومحادثة"جىيزية قن الىغة اإلنتأن ي -5

 

علةم )تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه للعمل في  سم العلوم الطبية األساسةية ضةمن تخصصةات  -ب
- :وفقاً للشروط التالي (األحياء الد يقة، علم األدوية  ووائف األعضاء، كيمياء حيوية، علم األمراض، علمالتشريح، 

ً   كون المتقدميأن  -1 لىد درجة البكالالوريو  يالي اللال  والجراحالة أو مالا يعادلهالا مالن جامعالة تعتالرف بهالا الجامعالة  حاص
 (.جيد)الهاشمية وبالدراسة المنتظمة وبتقدير   يقع لن 

ً  لىالالد درجالالة الالالدكتورا  وبالدراسالالة المنتظمالالة يالالي المتقالالدم أن يكالالون  -2 مالالن جامعالالة تعتالالرف بهالالا  التخصالال  الملىالالو حاصالال
 .الجامعة الهاشمية

ً   المتقدم أن يكون -3 أو البالورد ( ولوجيثالبالا)لىد شهادة لضوية الكىية المىكيالة البريلانيالة للبالاء لىالم المالرام  حاص
ً  لىالالالالد شالالالالهادة ا ختصالالالالا  العالالالالالي مالالالالن إحالالالالدى الجامعالالالالاا الردنيالالالالة يالالالالي            المريكالالالالي يالالالالي لىالالالالم المالالالالرام أو حاصالالالال

        ووثيقالالالا  لمالالالدة سالالالنتين لىالالالد التالالالع يالالالي حقالالالع ا ختصالالالا  لىالالالم المالالالرام شالالالريلة أن يكالالالون تالالالد تالالالدر  تالالالدريبا  مبرمجالالالا  
الجامعالة الهاشالمية  ابهال لالالمي متخصال  خالارج الممىكالة وتعتالرف أو مركالزبعالد الحصالوع لىالد الشالهادة يالي مستشالفد 

 .لىمتقدمين لتخص  لىم المرام
ً  لىالد رخصالة مزاولالة المهنالة وشالهادة المجىال  اللبالي الردنالي يالي لىالمأن يكون المتقالد -4 النسالجة )البالاثولوجي  م حاصال

 (.المرضية

 كلية الطب البشري
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 .أن يكون لديه إلمام يي استخدام الحاسو  يي المجا ا التعىيمية -7

 .يفضع من لديه خبرة يي التدري  الجامعي -6

 ".تراءة، وكتابة، ومحادثة"أن يتقن الىغة اإلنجىيزية  -5

 
 

 في تعيين  طبيبة للعمل  -ج
- :المركز الصحي وضمن الشروط التالية

لىد درجة البكالوريو  يي الل  والجراحة أو ما يعادلها من جامعة تعتالرف بهالا  ة حاصىةقدمكون المتتأن  -1
 (.جيد)الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة وبتقدير   يقع لن 

 .لدرجة البكالوريو  بالىغة اإلنجىيزية اأن تكون دراسته -2
 .لىد رخصة مزاولة المهنة ىةحاص ةكون المتقدمتأن  -3
 .مهاراا الحاسو  إتقان استخدام -4
لالالامين لىمالالا  بالالان الجامعالالة سالالتقوم  (2) بالعمالالع لالالدى الجامعالالة الهاشالالمية لمالالدة   تقالالع لالالن ةىتالالزم المتقدمالالتأن  -7

يالالالالي دوراا متخصصالالالالة يالالالالي مجالالالالا ا المهالالالالاراا السالالالالريرية اللبيالالالالة ولىالالالالد نفقتهالالالالا يالالالالي إحالالالالدى الالالالالدوع  ابإيفادهالالالال
 .الوروبية

 .تم التعيين  أن تىتزم المتقدمة بالعمع يي المركز الصحي يي حاع -6
 

 

- :اةيفاد-:ثانياً 
 

أوروبا  لأمريكا الشمالية، استراليا ونيوزلندا، دو)إيفاد أردنيين لغايات الحصول على تدريب سريري في  -أ
ولمدة سنتين تدريبيتين علةى األ ةل ضةمن برنةامر تةدريبي وثيةق ومبةرمر بعةد شةهادة الختصةاص ( الغربية

- :دى الختصاصات التاليةالعالي في التخصص المطلوب، وفي إح
 

 التخصص المطلوب القســـــــــــم
أعصاب، أمراض القلب، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض / باطني األمراض الباطنية وطب األسرة

الروماتيزم، األمراض السارية، طب  الدم، أمراض الكلى، أمراض
 .األسرة

 .حديثي الولدةأمراض المفاصل عند األطفال، طب الخداج و طب األطفال
 

- :وفقاً للشروط التالية
 

 .سنة عند تقديم الطلب( 53)الجنسية وال يزيد عمره عن المتقدم أردني أن يكون  -1
أن يكــون المتقــدم حاصـــالر علــب درجـــة البكــالوريوس فـــي الطــب والجراحــة مـــن جامعــة تعتـــر  بهــا الجامعـــة  -2

 .الهاشمية وبتقدير ال يقل عن جيد، وبالدراسة المنتظمة
 .يكون حاصال ر علب رخصة مزاولة مهنة أن -5
المــذكورة مـن كليــات الطـب األردنيــة أن يكـون المتقــدم قـد أنهــب شـهادة االختصــاص العـالي فــي االختصاصـات  -4

 .بتقدير ال يقل عن جيد
تعطــب األفضــلية للحاصــلين علــب قبــول مــن إحــدى المستشــفيات أو المراكــز العالميــة المرموقــة والتــي تعتمــدها  -3

 .شميةالجامعة الها
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ين الموفد مدة سنة علب األقل فـي القسـم التـابع لـه ليقـوم خاللهـا بالعمـل فـي كليـة الطـب البشـري يجوز أن يع   -6
المراكـز المعتـر  / المستشـفيات/ وبإجراء المراسال ت المطلوبة منه للحصول علب قبول من إحـدى الجامعـات 

 .بها لدى الجامعة الهاشمية
 

علةم التشةريح، )لوم الطبية األساسية للحصول على درجة الةدكتوراه فةي تخصصةات إيفاد أردنيين لصالح  سم الع -ب
- :وفقاً للشروط التالية( ، علم األدوية علم ووائف األعضاء،  علم األمراض

 .سنة عند تقديم الطلب( 53)الجنسية وال يزيد عمره عن  المتقدم اردنيأن يكون  -1
فـــي الطــب والجراحــة مـــن جامعــة تعتـــر  بهــا الجامعـــة  أن يكــون المتقــدم حاصـــالر علــب درجـــة البكــالوريوس -2

 .الهاشمية وبتقدير ال يقل عن جيد، وبالدراسة المنتظمة
 .أن يكون حاصال ر علب رخصة مزاولة مهنة -5
تعطب األفضلية للحاصلين علب قبول لدرجـة الـدكتوراه فـي إحـدى الجامعـات المرموقـة والتـي تعتمـدها الجامعـة  -4

 .الهاشمية
يفاد مدة أقصاها ستة أشهر للحصول علـب قبـوالت مـن إحـدى الجامعـات التـي تـدرس بالل ـة يعطب المرشح لإل -3

 .اإلنجليزية
 

د روالبةةاثولوجي أو البةة)علةةم األمةةراض  للحصةةول علةةى عضةةوية الكليةةة الملكيةةة البريطانيةةة ألطبةةاءإيفةةاد أردنيةةين  -ج
- :في علم األمراض، وفقاً للشروط التالية( األمريكي

 .سنة عند تقديم الطلب( 53)الجنسية وال يزيد عمره عن  أردنيالمتقدم أن يكون  -1
أن يكــون المتقــدم حاصـــالر علــب درجـــة البكــالوريوس فـــي الطــب والجراحــة مـــن جامعــة تعتـــر  بهــا الجامعـــة  -2

 .الهاشمية وبتقدير ال يقل عن جيد، وبالدراسة المنتظمة
 .أن يكون حاصال ر علب رخصة مزاولة مهنة -5
شهادة االختصاص العالي في علم األمـراض مـن إحـدى الجامعـات األردنيـة أو ن علب تعطب األفضلية للحاصلي -4

 .الذين لديهم قبول من إحدى المستشفيات أو المراكز العالمية المرموقة والتي تعتمدها الجامعة الهاشمية
لل ـة يعطب المرشح لإليفاد مدة أقصاها ستة أشهر للحصول علـب قبـوالت مـن إحـدى الجامعـات التـي تـدرس با -3

 .اإلنجليزية
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- :أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الماجستير في اللغة اةنجليزية وفقاً للشروط التاليةتعيين 
 

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية -1

ً  لىد درجتالي البكالالوريو  والماجسالتير يالي الىغالة اإلنجىيزيالةالمتقدم أن يكون  -2 أد  أو لغالة / حاص
الجامعالالة مالالن جامعالالة تعتالالرف بهالالا و  كالالع مالالن الالالدرجتين ن جيالالد جالالدا  يالاليأو ترجمالالة بتقالالدير   يقالالع لالال

 .وبالدراسة المنتظمة الهاشمية

ً  لىد شهادة الثانوية العامة الردنية أو مالا يعادلهالا المتقدم أن يكون  -3 وبمعالدع ( غيالر أردنيالة)حاص
 %(.87)  يقع لن 

 .الردنأن يكون لديه خبرة تدري  أكاديمية يي إحدى الجامعاا داخع وخارج  -4

ً  لىد شهادة الرخصة الدوليالة لقيالادة الحاسالو   -7 مالن مركالز معتمالد داخالع ( ICDL)أن يكون حاص
 .أو خارج الردن

 مركز اللغات
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العال ةات الدوليةة، القةانون )التخصصةات التاليةة تعيين أعضـاء هيئة تدريـس مـن حملة درجة الدكتوراه في  -أ
- :نسانية والجتماعية  وفقاً للشروط التالية سم العلوم اةللعمل في ( الدولي، العلوم السياسية

 

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية -1

لـة ناطقـة بالل ـة مـن دو  إحـدى التخصصـات المطلوبـةالدكتوراه فـي حاصالر علب درجة  المتقدم أن يكون -2
الجامعــة وبالدراســة المنتظمــة مــن جامعــة تعتــر  بهــا  اإلنجليزيــة أو إحــدى الل ــات األوروبيــة الحديثــة

 .لهاشميةا

ة الماجسـتير فـي أحـد تخصصـات العلـوم السياسـية بمختلـ  فروعهـا حاصالر علب درج أن يكون المتقدم -5
 .وبالدراسة المنتظمة الجامعة الهاشميةوبتقدير ال يقل عن جيد جدار من جامعة تعتر  بها 

يـد مـن أن يكون حاصـالر علـب درجـة البكـالوريوس فـي تخصـص العلـوم السياسـية بتقـدير ال يقـل عـن ج -4
 .جامعة معتر  بها وبالدراسة المنتظمة

 %(.63)أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن  -3

 .غير األردنية من وزارة التعليم العالي العلمية شهاداتالمعادلة وثيقة حاصالر علب المتقدم أن يكون  -6

 .أن يتقن الل ة اإلنجليزية أو إحدى الل ات األجنبية قراءة ومحادثة وكتابة -7

 .يجيد استخدام الحاسوب في المجاالت التعليميةأن  -8

 .يفضل من لديه خبرة تدريسية في جامعات مماثلة بعد حصوله علب الدكتوراه -9
 

فةي  (أسةتاو مسةاعد  برتبةةمحاضةرين متفةرنين ) تعيين أعضـاء هيئة تدريـس مـن حملة درجةة الةدكتوراه. ب
المعةاجم ( / الدللةةعلةم ) اللغة  هفق/ شعر عباسي / نادب مقار/نثر  ديم / البالنة )   -:التخصصات التالية 

- :للعمل في  سم اللغة العربية وآدابها  وفقاً للشروط التالية  (الصرف/ النحو / وعلم المصطلح 
 

 

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية .1

لتخصصــات فــي إحــدى ا( ممتــاز )بتقــدير ال يقــل عــن الــدكتوراه حاصــالر علــب درجــة  المتقــدم أن يكــون. 2
 .الجامعة الهاشميةالمطلوبة بالدراسة المنتظمة من جامعة تعتر  بها 

ودرجــة البكــالوريوس ( جيــد جــدار )ة الماجســتير وبتقــدير ال يقــل عــن حاصــالر علــب درجــ أن يكــون المتقــدم.5
 .وبالدراسة المنتظمة الجامعة الهاشميةمن جامعة تعتر  بها ( جيد جدار )بتقدير ال يقل عن 

 %(.88)ل معدله في الثانوية العامة عن أن ال يق .4

 .أن يجيد استخدام الحاسوب في المجاالت التعليمية .3

 .يفضل من لديه خبرة تدريسية في جامعات مماثلة بعد حصوله علب الدكتوراه .6

 
 
 
 
 
 

 
 

 كلية اآلداب

 الحسين بن عبد هللا الثاني األمير ةــكلي
 لتكنولوجيا المعلومات
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علةم الحاسةوب وتطبيقاتةه، "حملةة درجةة الةدكتوراه فةي تخصصةات تعيين أعضـاء هيئة تدريـس مةـن 
للعمةل فةي كليةة األميةر الحسةين بةن عبةد هللا الثةاني " يات، أنومة المعلومةات الحاسةوبيةهندسة البرمج

- :لتكنولوجيا الملعومات، وفقاً للشروط التالية
 

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية -1

ً  لىد درجة  المتقدم أن يكون -2 يي إحدى التخصصاا الملىوبة من جامعة تعترف الدكتورا  حاص
 .وبتقدير   يقع لن جيد جدا   مية وبالدراسة المنتظمةبها الجامعة الهاش

ً  لىد درج لمتقدمأن يكون ا -3 البكالوريو  يي التخص  الملىو  بتقدير   يقع لالن جيالد ة حاص
جامعة تعترف بهالا الجامعالة الهاشالمية وبالدراسالة  منودرجة الماجستير بتقدير   يقع لن جيد جدا  

 .المنتظمة

 .الفرع العىمي أو تكنولوجيا المعىوماا%( 57)وية العامة لن أن   يقع معدله يي الثان -4

ً  لىد  -7  .لشهاداا العىمية غير الردنية من وزارة التعىيم العاليامعادلة وثيقة أن يكون حاص

 .أن يتقن الىغة اإلنجىيزية تراءة ومحادثة وكتابة -6

 .يفضع من لديه خبرة يي التدري  الجامعي -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

" تربيةة طفولةة مبكةرة"كةل مةن تخصةص  حملة درجة الةدكتوراه فةيضـاء هيئة تدريـس مـن تعيين أع
للعمل في  سم التربية الخاصةة، وفقةاً للشةروط " تربية خاصة"للعمل في  سم تربية الطفل، وتخصص 

- :التالية
 

 .أن يكون المتقدم أردني الجنسية -1

ً  لىد درجة  المتقدم أن يكون -2 تخصصاا الملىوبة من جامعة تعترف الإحدى يي الدكتورا  حاص
 .بها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة

 الملكة رانيا للطفولة  ةــكلي
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ً  لىد درج لمتقدمأن يكون ا -3 البكالوريو  يي التخص  الملىو  بتقدير   يقع لالن جيالد ة حاص
جامعة تعترف بهالا الجامعالة الهاشالمية وبالدراسالة  منودرجة الماجستير بتقدير   يقع لن جيد جدا  

 .المنتظمة

 %(.57)  يقع معدله يي الثانوية العامة لن أن  -4

ً  لىد -7  .لشهاداا العىمية غير الردنية من وزارة التعىيم العاليامعادلة وثيقة  أن يكون حاص

 .أن يتقن الىغة اإلنجىيزية تراءة ومحادثة وكتابة -6

 .أن يجيد استخدام الحاسو  يي المجا ا التعىيمية -5

 .اا مماثىةتدريسية يي جامعيفضع من لديه خبرة  -8
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- :الشروط العامة

يخضت المتقدم لس  ا ختيار والمفاضىة والتي منها إجراء المقابىة الشخصية أو أية اختباراا  .1
 .معتمدة لدى الجامعة لهذ  الغاية

 .تحتفظ الجامعة بحقها يي لدم الرد لىد أ  لى  أو لدم معء الشاغر دون إبداء السبا  .2

مىتزم بالخدمة لدى المؤسساا أو الجامعاا أو الدوا ر الحكومية  يشترل يي المتقدم أن يكون غير .3
 .أو الخاصة

 .أن   يكون محكوم ل  سب  كان أو ملىو  لية جهة أمنية .4
 

 

- (:نير مستردة)الوثائق المطلوبة 

 .صورة لن الشهاداا العىمية وكشوف العًماا بما ييها كشف لًماا الثانوية العامة .1
 .الشهاداا الغير أردنية صادرة لن وزارة التعىيم العالي صورة لن وثيقة معادلة .2

 .صورة لن كع من جواز السفر وديتر العا ىة وهوية الحواع المدنية .3

 (.تعلد نقال مفاضىة لىخبراا يي مجاع العمع)صورة لن شهاداا الخبرة  .4

 .صورة لن الدوراا التدريبية والسيرة الذاتية محدثة .7

 .شهادة لدم محكومية .6

 .شخصية ثًث صور .5

 
لىد الراغبين يي التقدم ممن تنلب  لىيهم الشرول ألً  مراجعة دا رة الموارد البشرية يي موتت الجامعة 

، 28/7/2717ولغاية مساء يوم  18/7/2717بال  التبارا  من تاريخ صدور اإللًنالزرتاء، /الهاشمية
لىما  بان  وثا   الملىوبة،لن الشهاداا وال لمعء النموذج المخص  لذلك، مصلحبين معهم  صورا  

الجامعة لن تنظر يي اللى  إذا كان مخالفا  لشرول اإللًن أو غير مستوف لجميت الوثا   الملىوبة، 
ويعتبر اللى  مىغد حكما  وتعتبر جميت اللىباا المقدمة تبع تاريخ نشر هذا اإللًن  غيه ولىد 

 .أصحابها التقدم بلىباا لمع جديدة
 
 
 
 

 شميةلجامعة الهاا
 
 


