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 ـــةــــــــة الهاشميــــــــالجــــــامعـــ

 ةدائـــــرة المــــــوارد البشريــــ

 إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية 

 كليــة الطــب البشـري

 وحــــم ومفتـــــدائتعيين إعالن 

 

 -ما يلي : لكلية الطب البشري وكمااعضاء هيئة تدريس لتعيين تعلن الجامعة الهاشمية عن حاجتها 

مساعد في  أستاذمشارك /  أستاذ/  أستاذبراتب حسب الرتبة األكاديمية  ينمتفرغ ينمحاضرتعيين  :اولا 

 -:اآلتيةمختلف التخصصات الطبية األساسية والتعليم الطبي وضمن الشروط 

بالدراسة  األساسيةأن يكون المتقدم حاصالا على درجة الدكتوراه في احد تخصصات العلوم الطبية  .1

المنتظمة من جامعة مرموقة تعترف بها الجامعة الهاشمية وان يكون نظام الدراسة فيها باللغة 

 النجليزية 

بتقدير ل يقل عن جيد  األسنانطب  أوأن يكون حاصالا على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة  .2

 .لهاشميةو بالدراسة المنتظمة من جامعة معترف بها ومعتمدة لدى الجامعة ا

جامعات األردنية الرسمية أن ل يقل معدل الثانوية العامة عن الحد األدنى لدراسة التخصص في ال .3

 الفرع العلمي(. 85%)

 

ا  مساعد في مختلف التخصصات  أستاذمشارك /  أستاذ/  أستاذ براتب ينمتفرغ ينمحاضرتعيين  :ثانيا

 -:اآلتيةالطبية السريرية وضمن الشروط 

) البووورد  أحوود التخصصووات الطبيووة السووريريةأن يكووون المتقوودم حاصووالا علووى شووهادة ال تصووا  فووي  .1

األمريكووويل الكنوووديل البوووورد السوووترالي أو شوووهادة الزمالوووة البريطانيوووة أو موووا يعادلهوووا ( أو شوووهادة 

ا   ال تصا  العوالي مون الجامعوات األردنيوة شوريطة أن يكوون قود تودرت مودة سونتين علوى األقول تودريبا

ا في حقل ال تصا  بعد الحصول على الشهادة في مستشفى أو مركوز عوالمي متخصوص  وار   وثيقا

 المملكة.

أن يكون حاصالا على درجة البكالوريوس فوي الطوب والجراحوة أو موا يعادلهوا مون جامعوة معتورف بهوا  .2

 بتقدير ل يقل عن جيد .

أن يكوون حاصوالا علوى  أوأن يكون حاصوالا علوى ر صوة دائموة لمزاولوة المهنوة فوي حقول ال تصوا   .3

 في التخصص الذي تقدم له. أو البورد العربي األردنيالبورد 

أن ل يقل معدل الثانوية العامة عن الحد األدنى لدراسة التخصص في الجامعات األردنية الرسمية  .4

 الفرع العلمي(. 85%)

 هناك توصية من شخصين عمل معهما في آ ر مكان عمل به.أن تكون  .5

 يفضل من لديه  برة في المجالت التعليمية واألكاديمية. .6
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 -وط العامة:الشر

 أن يكون أردني الجنسية. .1

منها إجراء المقابلة الشخصية أو أية ا تبارات معتمدة لدى ويخضع المتقدم ألسس ال تيار والمفاضلة  .2

 الغاية.الجامعة لهذه 

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

 األسبات.

ت أو الدوائر الحكومية أو يشترط في المتقدم أن يكون غير ملتزم بالخدمة لدى المؤسسات أو الجامعا .4

 ول يقبل التاجيل. الخاصة

 معادلة الشهادات العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي.أن يكون المتقدم حاصالا على وثيقة  .5

 أن ل يكون محكوم ألي سبب كان أو مطلوت ألية جهة أمنية. .6

 أن يكون لديه إلمام في استخدام الحاسوت في المجالت التعليمية. .7

 ومحادثة. أن يتقن اللغة النجليزية "قراءة وكتابة .8

 لدراسة المنتظمة.أن تكون جميع شهاداته العلمية با .9

 

أي ئته )سيتم استبعاد الطلب في حال نقص الوثائق المطلوت تحميلها في الطلب اإللكتروني المراد تعب

 -وثيقة(:

 صورة عن الشهادات العلمية وكشوف العالمات بما فيها كشف عالمات الثانوية العامة. .1

 التعليم العالي إن وجدت.ردنية صادرة عن وزارة األصورة عن وثيقة معادلة الشهادات غير  .2

 صورة عن هوية األحوال المدنية. .3

 السيرة الذاتية. .4

 .)كلية الطب( صورة عن ر صة مزاولة المهنة .5

 .)كلية الطب( صورة عن البورد األردني .6
 

 

ً على خانة طلبات  على الراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم الشروط أعاله تعبئة الطلب إلكترونيا

ً بالطلب اإللكتروني صوراً عن عشرة أيامالتعيين اعتباراً من تاريخ صدور اإلعالن ولمدة  ، مرفقا

ً بأن الجامعة لن تنظر في الطلب إذا ك ً لشروط الشهادات العلمية والوثائق المطلوبة، علما ان مخالفا

ً وتعتبر جميع الطلبات  اإلعالن أو غير مستوف لجميع الوثائق المطلوبة، ويعتبر الطلب ملغى حكما

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:

 

 ( 4750ديوان دائرة الموارد البشرية / فرعي.) 

  (.5045/ فرعي )ية هيئة التدريسشؤون الشعبة 

 

 (3903333/05علماً بأن هاتف الجامعة الهاشمية هو )

 

 / دائرة الموارد البشريةةــــة الهاشميــــــالجامع

 


