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 الجــــــامعـــــــة الهاشميـــــــــة
 دائــــــــرة المــــــــوارد البشريــــــــــة

 تعيين عالن صادر عن الجامعة الهاشمية / إ
 11/7/2021تاريخ بداية اإلعالن 
 20/7/2021تاريخ نهاية اإلعالن 

  

 -: أعضاء هيئة تدريس للعمل فيتعلن الجامعة الهاشمية عن حاجتها إلى 

 

 العلومكليـــــة 
 

حسب التخصصات  من حملة درجة الدكتوراهتعيين محاضرين متفرغين براتب أستاذ مساعد  -أواًل :
 -واألقسام التالية:
 التخصص المطلوب القسم
 
 

 الرياضيات

 باللغة االنجليزية باللغة العربية
 General Topology توبولوجيا عامة 

 Abstract Algebra ( Rings or (ولالحق وأجبر مجرد )الزمر 
Fields) 

 رياضيات تطبيقية
 )نمذجة ومحاكاة في الرياضيات(

Applied Mathematics 
(Optimization and Modeling 

in Mathematics) 
 Inorganic Chemistry كيمياء غير عضوية الكيمياء

 
 العلوم الحياتية

 والتكنولوجيا الحيوية

 Microbial Genetics الدقيقة األحياءوراثة 
 Environmental Biotechnology تقانات حيوية بيئية
 Medical Biotechnology تقانات حيوية طبية

 Parasitology لياتيعلم الطف
 Vertebrate Biology علم الفقاريات 
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 الشروط المطلوبة: 

ن جيد جدًا ال يقل ع الدكتوراه في التخصص المطلوب أعاله وبتقدير أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة .1
 .وبالدراسة المنتظمة من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية 

. أن يكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستير في التخصص العام وبتقدير ال يقل عن جيد جداً وبالدراسة 2
 ة .المنتظمة من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمي

أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب العام ومن كلية العلوم أو كلية  .3
 العلوم التطبيقية وبتقدير ال يقل عن جيد.

 . أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى للقبول في الجامعات الرسمية األردنية.4
 ( عامًا.45لوظيفة عن ). أن ال يزيد عمر المتقدم ل5
 مساعد". أستاذ. أن ال تزيد الرتبة األكاديمية للمتقدم عن "6
 يفضل من لديه خبرة في التخصصات الدقيقة المطلوب التعيين بها في المجاالت التدريسية والبحثية. .7
 لغاية.الألسس وجداول المفاضلة المعتمدة من الجامعة الهاشمية لهذه . أن يخضع المتقدم 8

 

ات حسب التخصصلماجستير من حملة درجة امساعد  مدرستعيين محاضرين متفرغين براتب  -ثانيًا:
  -واألقسام التالية:

 

 التخصص المطلوب القسم
 باللغة االنجليزية باللغة العربية

 Chemistry كيمياء الكيمياء

 Biotechnology تقانات حيوية العلوم الحياتية
 Biology علوم حياتية

 

 الشروط المطلوبة: 
 
                ي التخصص المطلوب أعاله وبتقدير ال يقل عن ف. أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير 1

 .جيد جدًا وبالدراسة المنتظمة من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية 
لية العام ومن كلية العلوم أو ك. أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب 3

 العلوم التطبيقية وبتقدير ال يقل عن جيد.
 . أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى للقبول في الجامعات الرسمية األردنية.4
 ( عامًا.35. أن ال يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن )5
 ة من الجامعة الهاشمية لهذه الغاية.. أن يخضع المتقدم ألسس وجداول المفاضلة المعتمد6
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األمير الحسين بن عبد هللا الثاني كليـــــة 
 لتكنولوجيا المعلومات

 

من "األ "أستاذ مساعد" في قسم تكنولوجيا المعلومات تخصص  براتب محاضر متفرغتعيين  -أواًل :
 -:وفقًا للشروط التاليةالسيبراني" 

 الشروط المطلوبة: 
الدكتوراه في التخصص المطلوب أعاله وبالدراسة المنتظمة من  ةالمتقدم حاصاًل على درج. أن يكون 1

تعتمدها الجامعة الهاشمية وأن يكون التخصص الدقيق له في أحد المجاالت مرموقة ومصنفه عالميًا جامعة 
 -التالية :

1. Digital Forensics. 
2. Network Security. 
3.Intrusion Detection. 
4. Middleware Security. 

. أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير في التخصص المذكور أعاله وبتقدير ال يقل عن جيد 2
 وبالدراسة المنتظمة من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية. جداً 

 

المذكور أعاله أو احد التخصصات  التخصص . أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في 3
جامعة من جامعة تعتمدها الوبالدراسة المنتظمة  وبتقدير ال يقل عن جيد ألمن السيبرانيعالقة في االذات 

 .الهاشمية
 . أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى للقبول في الجامعات الرسمية األردنية.4
 مية للمتقدم عن "أستاذ مساعد".. أن ال تزيد الرتبة األكادي5

 

 

الذكاء " "أستاذ مساعد" في قسم تكنولوجيا المعلومات تخصص  محاضر متفرغ براتبتعيين  -: ثانياً 
 -:االصطناعي" وفقًا للشروط التالية

 الشروط المطلوبة: 
من  المنتظمةوبالدراسة الدكتوراه في التخصص المطلوب أعاله  ة. أن يكون المتقدم حاصاًل على درج1

 جامعة مرموقة ومصنفه عالميًا تعتمدها الجامعة الهاشمية.
الماجستير في التخصص المطلوب أعاله وبتقدير ال يقل عن جيد   . أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة2

 جدًا وبالدراسة المنتظمة من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.
أو احد التخصصات ذات . أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب 3

عة من جامعة تعتمدها الجام وبالدراسة المنتظمة وبتقدير ال يقل عن جيدالعالقة بتكنولوجيا المعلومات 
 الهاشمية.

 الجامعات الرسمية األردنية.. أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى للقبول في 4
 . أن ال تزيد الرتبة األكاديمية للمتقدم عن "أستاذ مساعد".5
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 -وط العامة:لشر ا
 

 

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

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

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

 الخاصة.
 لي.ة من وزارة التعليم العاأن يكون المتقدم حاصاًل على وثيقة معادلة الشهادات العلمية غير األردني .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
 أن تكون جميع شهاداته العلمية بالدراسة المنتظمة. .9

 الئقًا صحيًا للعمل وبقرار من المرجع المختص في الجامعه.أن يكون المتقدم  .10
             تحميلها في الطلب اإللكتروني المراد تعبئته )سيتم استبعاد الطلب في حال نقص الوثائق المطلوب

 -:أي 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
 سيرة الذاتية.. ال4

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

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

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

 

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

 .(4393أو ) (5045/ فرعي )ية هيئة التدريسال شؤون شعبة  -2

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

 الجامعة الهاشمية
 


