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 ـــةــــــــة الهاشميــــــــالجــــــامعـــ
 ةدائـــــرة المــــــوارد البشريــــ

 واإليفادإعالن صادر عن الجامعة الهاشمية للتعيين 
 1/2021/ 10 تاريخ بداية اإلعالن 
  20/1/2021 تاريخ نهاية اإلعالن

 

 -تعلن الجامعة الهاشمية عن حاجتها إلى ما يلي :

 الطب البشري كليـــــة 
 

كلية في  لغايات اإليفادالمحاضرين المتفرغين براتب مدرس مساعد في االختصاصات السريرية التالية تعيين عدد من 
 -الطب البشري وعلى النحو التالي:

 التخصص المطلوب القســـــــــــــــــم

 األمراض الباطنية وطب األسرة

 باطني/ أمراض معدية
 باطني/ أمراض القلب
 باطني/ أمراض عصبية
 باطني/ أمراض الكلى
 باطني/ أمراض الدم

 باطني/ أمراض صدرية
 
 -شروط المطلوبة: ال
 . كليات الطب األردنية بتقدير ال يقل عن جيدإحدى أ ن يكون المتقدم قد أنهى شهادة االختصاص العالي من  .1
ومعتمدة لدى الجامعة أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة معترف بها  .2

 بتقدير ال يقل عن جيد، وبالدراسة المنتظمة.الهاشمية 
              أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدراسة التخصص في الجامعات الرسمية األردنية .3

 لفرع العلمي(.ا % 85)
 عامًا. 35يتجاوز عمره  أردني الجنسية والأن يكون  .4
 البورد األردني آو البورد العربي في التخصص الذي تقدم له.أن يكون حاصاًل على  .5
 أن ال يكون ملتزمًا بالعمل ألي جهة عند تقديم الطلب وال يقبل التأجيل. .6
محاضر متفرغ براتب مدرس مساعد ويقوم  بوظيفةجامعي أن يعين المرشح لإليفاد في القسم التابع له لمدة عام  .7

أثناءها بإجراء المراسالت المطلوبة منه للحصول على قبول معتمد من إحدى الجامعات في الدول الناطقة باللغة 
 االنجليزية المعترف بها لدى الجامعة الهاشمية. 
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كلية أعضاء الهيئة التدريسية بمختلف الرتب األكاديمية للعمل في تعلن الجامعة الهاشمية عن حاجتها لتعيين عدد من 

 -الطب البشري وعلى النحو التالي:
 

والتعليم التخصصات الطبية األساسية مساعد في مختلف  أستاذمشارك /  أستاذ/  أستاذمحاضر متفرغ براتب : أوالً 
 -:اآلتيةالطبي وضمن الشروط 

 
الدراسة المنتظمة ب األساسيةات العلوم الطبية تخصصاحد  درجة الدكتوراه في ىحاصاًل علالمتقدم أن يكون  .1

 وان يكون نظام الدراسة فيها باللغة االنجليزية  تعترف بها الجامعة الهاشميةمرموقة من جامعة 

 و بتقدير ال يقل عن جيد األسنانطب  أووالجراحة أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس في الطب  .2
 .ومعتمدة لدى الجامعة الهاشميةسة المنتظمة من جامعة معترف بها بالدرا

أن ال يقل معدل الثانوية العامة عن الحد األدنى لدراسة التخصص في الجامعات األردنية الرسمية            .3
 الفرع العلمي(. 85%)

 التأجيلجهة وال يقبل  أليأن ال يكون ملتزمًا بالعمل  .4

 خدام الحاسوب في المجاالت التعليمية.إلمام في استلديه أن يكون  .5

 يفضل من لديه خبرة في التدريس الجامعي. .6

 أن يتقن اللغة اإلنجليزية "قراءة وكتابة ومحادثة" .7

 
وضمن  التخصصات الطبية السريريةمساعد في مختلف  أستاذمشارك /  أستاذ/  أستاذ براتبمحاضر متفرغ : ثانياً 

 -:اآلتيةالشروط 
البــورد األمريكــي،  ) أحــد التخصصــات الطبيــة الســريريةحاصــاًل علــى شــهادة االختصــاص فــي المتقــدم أن يكـون  .1

( أو شــهادة االختصــاص العــالي مــن  الكنــدي، البــورد االســترالي أو شــهادة الزمالــة البريطانيــة أو مــا يعادلهــا
االختصــاص بعــد الجامعــات األردنيــة شــريطة أن يكــون قــد تــدرب مــدة ســنتين علــى األقــل تــدريبًا وثيقــًا فــي حقــل 

 الحصول على الشهادة في مستشفى أو مركز عالمي متخصص خارج المملكة.

أن يكون حاصاًل على درجة البكـالوريوس فـي الطـب والجراحـة أو مـا يعادلهـا مـن جامعـة معتـرف بهـا بتقـدير ال  .2
 يقل عن جيد .

حاصــاًل علــى البــورد  أن يكــون  أوفــي حقــل االختصــاص  مزاولــة المهنــةدائمــة لأن يكــون حاصــاًل علــى رخصــة  .3
 في التخصص الذي تقدم له. أو البورد العربي األردني

الفرع  %85أن ال يقل معدل الثانوية العامة عن الحد األدنى لدراسة التخصص في الجامعات األردنية الرسمية ) .4
 العلمي(.

 .التأجيلجهة عند تقديم الطلب وال يقبل  أليأن ال يكون ملتزمًا بالعمل  .5

 به. آخر مكان عملشخصين عمل معهما في ك توصية من ن تكون هناأ .6

 يفضل من لديه خبرة في المجاالت التعليمية واألكاديمية. .7

 .مجاالت التعليميةالإلمام في استخدام الحاسوب في  لدى المتقدمأن يكون  .8

 .اللغة اإلنجليزية "قراءة وكتابة ومحادثة" المتقدم أن يتقن .9
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 اآلدابكليـــــة 
 

في قسم للعمل / دراسات في الترجمة في الترجمة من حملة درجة الدكتوراهتعيين محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد 
 -:التالية، ووفقًا للشروط اللغة اإلنجليزية وآدابها

 أن يكون المتقدم أردني الجنسية. .1
 حاصاًل على درجة الدكتوراه في التخصص المطلوب )الترجمة /دراسات في الترجمة ( من جامعة المتقدمأن يكون  .2

من دولة ناطقة باللغة اإلنجليزية )المملكة المتحدة، الواليات المتحدة  تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة
 األمريكية، نيوزلندا، كندا، أستراليا، ايرلندا(.

بتقدير ال  الماجستير في التخصص المطلوب )الترجمة /دراسات في الترجمة( حاصاًل على درجة مأن يكون المتقد .3
 من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة يقل عن جيد جداً 

من  بتقدير ال يقل عن جيد وآدابها أو الترجمة اإلنجليزيةاللغة  في حاصاًل على درجة البكالوريوس أن يكون المتقدم .4
 جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

 حاصاًل على وثيقة معادلة الشهادات العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي. أن يكون المتقدم  .5
 .األردنيةرسمية أن ال يقل معدل المتقدم في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدخول التخصص في الجامعات ال .6
 يفضل من لديه خبرة تدريسية في جامعات مماثلة.  .7
 عاما. 45عن  المتقدم/يزيد عمر  ان ال .8

 .يفضل من لديه أبحاث منشورة أو قبل له بحوث للنشر في مجالت معتمدة لدى الجامعة الهاشمية.10
 

  -:اإليفاد -:ثانياً 
 الطب البشري كليـــــة 

 
 -الطب البشري وعلى النحو التالي:إيفاد أردنيين لصالح كلية 

 
، كندا، الواليات المتحدة االمريكية )-يري من إحدى الدول التالية:اإليفاد لغايات الحصول على تدريب سر   -أ

 -في االختصاصات السريرية التالية: (استراليا، نيوزيلندا، دول أوروبا الغربية، بريطانيا
 

 وبـــــــــــــــص المطلـــــــــــــــالتخص القســـــــــــــــــم الرقم
 
 األطفالطب  .1

 األطفالالدم عند  أمراض
 األمراض الوراثية عند األطفال
 أمراض القلب عند األطفال

2. 
 الجراحة العامة والخاصة

جراحة األعصاب بـ)األطفال أو أورام أو قاع 
 الجمجمة أو أوعية دموية أو عمود فقري (

 جراحة القدم والكاحل (جراحة العظام بـ)
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 -ووفقًا للشروط التالية:
كليات الطب في االختصاصات المذكورة من إحدى العالي  شهادة االختصاص المتقدم قد أنهىأن يكون  .1

 .األردنية بتقدير ال يقل عن جيد
بتقدير  و تعتمدها الجامعة الهاشميةأن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة  .2

 وبالدراسة المنتظمة. ال يقل عن جيد 
الحد األدنى لدراسة التخصص في الجامعات الرسمية األردنية أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن  .3

 ( الفرع العلمي.85%)
 أن يكون حاصاًل على رخصة مزاولة المهنة. .4
 أن يكون حاصاًل على البورد األردني. .5
على قبول من إحدى المستشفيات أو المراكز المرموقة والتي تعتمدها الجامعة تعطى األفضلية للحاصلين  .6

 الهاشمية.
 قبول من الجامعات التي تدرس باللغة اإلنجليزية.تعطى مدة أقصاها عام للمرشحين للحصول على  .7
 ( عامًا.35أن يكون أردني الجنسية وال يتجاوز عمره ) .8

 
، الواليـات المتحـدة االمريكيـة) إحـدى الـدول التاليـة مـن نتـدريبيتي سـنتيناإليفاد للحصـول علـى تـدريب سـريري لمـدة  -ب

 .األمراضوروبا الغربية، بريطانيا( في تخصص علم أنيوزيلندا، دول  ،كندا، استراليا

 وبـــــــــــــــص المطلـــــــــــــــالتخص القســـــــــــــــــم الرقم
 المرضية "  األنسجة" األمراضعلم  العلوم الطبية األساسية .1

 
 -:التالية لشروطوفقًا ل
فــي علــم  األردنيــةيكــون المتقــدم حاصــاًل علــى درجــة االختصــاص العــالي/ الماجســتير مــن إحــدى الجامعــات  أن -1

 المرضية "  بتقدير ال يقل عن جيد  األنسجة" األمراض

تعتمـدها الجامعـة الهاشـمية مـن جامعـة  أن يكون المتقدم حاصاًل علـى درجـة البكـالوريوس فـي الطـب والجراحـة -2
 المنتظمة. ةبتقدير ال يقل عن جيد، وبالدراسو 

ـــة العامـــة عـــن الحـــد  -3 ـــي الثانوي ـــه ف ـــىال يقـــل معدل ـــات الرســـمية  األدن ـــي الجامع ـــةلدراســـة التخصـــص ف                األردني
 الفرع العلمي( % 85)

 رخصة مزاولة مهنة .ان يكون حاصاًل على  -4

 األردنيالمرضية " من المجلس الطبي  األنسجة"  األمراضبتخصص علم  األردنيى البورد ان يكون حاصاًل عل -5
 او على البورد العربي

 عامًا. (35)يتجاوز عمره  الجنسية وال أردنيأن يكون  -6

والتــي تعتمــدها الجامعــة المستشــفيات او المراكــز المرموقــة  إحــدىمــن تعطــى األفضــلية للحاصــلين علــى قبــول  -7
 الهاشمية

 للمرشحين للحصول على قبوالت من الجامعات التي تدرس باللغة اإلنجليزية.عام تعطى مدة  -8

 



5 
 

 
 
 
 
 
 

 التربية البدنية وعلوم الرياضةكليـــــة 
 

إيفاد أردنيين لصالح قسم التأهيل الرياضي من حملة درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير و/أو درجة 
 -ووفقًا للشروط التالية:(، كا الحيوية، فسيولوجيا نشاط بدنيالرياضي، الميكاني الطب)الدكتوراه في تخصصات 

 
/ التأهيل الرياضي/ الطب/ العالج الطبيعي)تخصصات حاصاًل على درجة البكالوريوس في المتقدم أن يكون  .1

جدًا في التخصصات  تقدير ال يقل عن جيدوبتقدير ال يقل عن جيد في تخصص الطب و  علوم الرياضة(
 األخرى.

 .للقبول في التخصصات المطلوبةالحد األدنى أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن  .2
في حال كان أي منها  العاليأن تكون جميع شهاداته العلمية بالدراسة المنتظمة ومعادلة من وزارة التعليم  .3

 غير أردنية.
على مقاعد الدراسة أو الحاصلين على قبول رسمي معتمد من تعطى األولوية للمتقدمين الموجودين حاليًا  .4

 جامعات عالمية مرموقة.
 يمنح المرشح مدة )ستة شهور( للحصول على قبول من الجامعات األجنبية. .5

 
 -وط العامة:الشر 
 أن يكون أردني الجنسية. .1
أية اختبارات معتمدة لدى يخضع المتقدم ألسس االختيار والمفاضلة والتي منها إجراء المقابلة الشخصية أو  .2

 الجامعة لهذه الغاية.
 تحتفظ الجامعة بحقها في عدم التعيين أو عدم الرد على أي طلب أو عدم ملء الشاغر دون إبداء األسباب. .3
 يشترط في المتقدم أن يكون غير ملتزم بالخدمة لدى المؤسسات أو الجامعات أو الدوائر الحكومية أو الخاصة. .4
 اصاًل على وثيقة معادلة الشهادات العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي.أن يكون المتقدم ح .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
 .ومحادثة أن يتقن اللغة االنجليزية "قراءة وكتابة .8
 شهاداته العلمية بالدراسة المنتظمة.أن تكون جميع  .9

 -:أي وثيقة(ئته )سيتم استبعاد الطلب في حال نقص تحميلها في الطلب اإللكتروني المراد تعب الوثائق المطلوب
 صورة عن الشهادات العلمية وكشوف العالمات بما فيها كشف عالمات الثانوية العامة. .1
 صادرة عن وزارة التعليم العالي إن وجدت. ردنيةاأل عن وثيقة معادلة الشهادات غير  صورة .2
 صورة عن هوية األحوال المدنية. .3
 السيرة الذاتية. .4
 .)كلية الطب( صورة عن رخصة مزاولة المهنة .5
 .)كلية الطب( صورة عن البورد األردني .6
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على الراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم الشروط أعاله تعبئة الطلب إلكترونيًا على خانة طلبات 

، مرفقًا بالطلب اإللكتروني صورًا عن عشرة أيامالتعيين اعتبارًا من تاريخ صدور اإلعالن ولمدة 
ان مخالفًا لشروط الشهادات العلمية والوثائق المطلوبة، علمًا بأن الجامعة لن تنظر في الطلب إذا ك

اإلعالن أو غير مستوف لجميع الوثائق المطلوبة، ويعتبر الطلب ملغى حكمًا وتعتبر جميع الطلبات 
وعلى أصحابها التقدم بطلبات جديدة وفي حال وجود أي  ةً المقدمة قبل تاريخ نشر هذا اإلعالن الغي

 -مشاكل أو استفسارات يرجى االتصال على األرقام الفرعية التالية:
 

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

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

 (.4255اإليفاد / فرعي )شؤون شعبة  -3

 

 
 

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

 ةــــة الهاشميــــــالجامع
 


