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 الجــــــامعـــــــة الهاشميـــــــــة
 دائــــــــرة المــــــــوارد البشريــــــــــة

 إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية للتعيين 
 26/6/2022تاريخ بداية اإلعالن 

 6/7/2022تاريخ نهاية اإلعالن 
  

 أواًل: التعيين.

 -: كما يلي عدة كليات أعضاء هيئة تدريس للعمل فيتعيين تعلن الجامعة الهاشمية عن حاجتها إلى 

 االقتصاد والعلوم اإلداريةكليـــــة 
 

 

 

، المحاسبةللعمل في قسم  للعمل برتبة مدرس الماجستيرمن حملة درجة هيئة تدريس  عضو عيينت -أواًل:
 -:وفقًا للشروط التالية

 

وبتقدير ال يقل  المحاسبة والتمويل(المحاسبة أو )تخصص في . أن يكون حاصاًل على درجة الماجستير 1
 وبالدراسة المنتظمة من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية. جدا جيد عن

وبالدراسة  جداً وبتقدير ال يقل عن جيد )المحاسبة(تخصص في البكالوريوس  أن يكون حاصاًل على درجة. 2
 المنتظمة من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.

 .(%75)ال يقل معدل الثانوية العامة عن أن . 3
( سنوات في جامعات تعتمدها الجامعة الهاشمية وتدرس 5لديه خبرة في التدريس األكاديمي ال تقل عن ). 4

 باللغة االنجليزية.
 . أن يكون قد نشر أو قبل له للنشر بحث في مجالت تعتمدها الجامعة الهاشمية.5
 

 

 الماجستير في تخصص )التسويق أو التسويق الرقمي(من حملة درجة هيئة تدريس  عضو عيينت -ثانيًا:
 -:وفقًا للشروط التالية التسويق في كلية االقتصاد والعلوم اإلداريةللعمل في قسم 

 

 )التسويق أو التسويق الرقمي أو التجارة االلكترونية(تخصص في . أن يكون حاصاًل على درجة الماجستير 1
 وبالدراسة المنتظمة من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية. جداً جيدوبتقدير ال يقل عن 

تخصص )التسويق أو التسويق الرقمي أو التجارة االلكترونية( في البكالوريوس  أن يكون حاصالً على درجة. 2
 وبتقدير ال يقل عن جيد وبالدراسة المنتظمة من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.

 .(%75)أن ال يقل معدل الثانوية العامة عن . 3
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 كلية اآلداب
في قسم اللغة  هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه للعمل محاضرًا متفرغًا براتب أستاذ مساعد أعضاء تعيينأواًل: 

 -:العربية وآدابها، وفقًا للشروط التالية

 ( ،)األدب والنقد/ األدب األندلسي التخصصات التاليةإحدى حاصاًل على درجة الدكتوراه في المتقدم أن يكون  .1
بالدراسة المنتظمة و  ،)البالغة/ البالغة العربية(، ) اللغة والنحو/ النحو القديم(أدب الدول المتتابعة()األدب والنقد/ 

 ومن جامعات تعتمدها الجامعة الهاشمية.
وبتقدير ال يقل عن جيد لوب لدرجة الدكتوراه التخصص المطفي أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير  .2

 جدًا وبالدراسة المنتظمة من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.
في تخصص اللغة العربية وآدابها بتقدير ال يقل عن جيد جدًا وبالدراسة البكالوريوس  أن يكون حاصاًل على درجة .3

 المنتظمة من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.
 يقل معدل الثانوية العامة عن الحد األدنى للقبول في الجامعات األردنية الرسمية. أن ال .4
 يفضل من لديه خبرة تدريسية في جامعات مماثلة.  .5
 ( عامًا.45أن ال يزيد عمر المتقدم عن ) .6
 يفضل من لديه أبحاث منشورة أو قبل له بحوث للنشر في مجالت معتمدة لدى الجامعة الهاشمية. .7
 د رتبة المتقدم عن أستاذ مساعد.أن ال تزي  .8

أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه للعمل محاضرًا متفرغًا براتب أستاذ مساعد في قسم اللغة  تعيينثانيًا: 
 : ووفقًا للشروط أناه  التالياإلنجليزية وآدابها، ضمن التخصصات المبينة في الجدول 

 التخصص الدقيق  التخصص العام 
أي من تخصصات اللغويات النظرية )النحو ، الصرف ، اللغويات االجتماعية ،   اللغويات 

 اللغويات النفسية ، اللغويات الحاسوبية(
 )ترجمة / دراسات الترجمة( الترجمة

 األدب والدراسات الثقافية ، األدب المقارن  األدب والنقد
 

 . أن يكون المتقدم أردني الجنسية . 1
. أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الدكتوراة في التخصص المطلوب من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية 2

والدراسة المنتظمة ومن دولة ناطقة باللغة اإلنجليزية )المملكة المتحدة ، الواليات المتحدة األمريكية ، نيوزلندا ، كندا 
 ، استراليا ، ايرلندا(. 

اصاًل على درجة الماجستير في التخصص المطلوب بتقدير ال يقل عن جيد جدًا من جامعة . أن يكون المتقدم ح3
 تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة . 

في التخصص المطلوب بتقدير ال يقل عن جيد وبالدراسة المنتظمة من البكالوريوس  أن يكون حاصاًل على درجة. 4
 جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.

 أن ال يقل معدل الثانوية العامة عن الحد األدنى للقبول في الجامعات األردنية الرسمية.. 5
 يفضل من لديه خبرة تدريسية في جامعات مماثلة.. 6
 يفضل من لديه أبحاث منشورة أو قبل له بحوث للنشر في مجالت معتمدة لدى الجامعة الهاشمية.. 7
 ذ مساعد.أن ال تزيد رتبة المتقدم عن أستا. 8
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كلية األمير الحسين بن عبد هللا الثاني 
 لتكنولوجيا المعلومات

 
 

عضو هيئة تدريس بوظيفة محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد في تخصص )هندسة البرمجيات(  تعيين
 -:، وفقًا للشروط التاليةللعمل في قسم هندسة البرمجيات

تعتمدها الجامعة جامعة  المذكور أعاله منالتخصص حاصاًل على درجة الدكتوراه في المتقدم أن يكون . 1
 .و أن تكون رسالة الدكتوراه في تخصص هندسة البرمجياتوبالدراسة المنتظمة  الهاشمية

المذكور أعاله أو تخصصات ذات عالقة في التخصص أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير . 2
 بتقدير ال يقل عن جيد جدًا وبالدراسة المنتظمة من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.و  البرمجياتبهندسة 

تخصص المذكور أعاله أو تخصصات ذات عالقة بهندسة الفي البكالوريوس  أن يكون حاصاًل على درجة. 3
 الهاشمية.بتقدير ال يقل عن جيد وبالدراسة المنتظمة من جامعة تعتمدها الجامعة  البرمجيات

 أن ال يقل معدل الثانوية العامة عن الحد األدنى للقبول في الجامعات األردنية الرسمية.. 4

وفي مجال  مجالت معتمدة لدى الجامعة الهاشمية في مؤتمرات ومنشورة علمية ال هأبحاثكون تأن  . 5
 .التخصص المطلوب
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 كلية الطب البشري 
 
متفرغين حسب الرتبة األكاديمية براتب أستاذ /استاذ مشارك/ أستاذ مساعد في محاضرين تعيين  -أواًل:

 -التخصصات الطبية األساسية التالية:
 

 التخصص المطلوب القسم الرقم
1.  

 العلوم الطبية األساسية
 علم وظائف األعضاء

 كيمياء حيوية .2
 علم األدوية .3
 علم األحياء الدقيقة .4

 
 -المطلوبة:الشروط 

 
المذكورة أعاله الدكتوراه في أحد تخصصات العلوم الطبية األساسية  . أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة1

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

بتقدير ال يقل عن جيد  نانفي الطب والجراحة أو طب األس. أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس 2
درجة أو أن يكون حاصاًل على  وبالدراسة المنتظمة من جامعة معترف بها ومعتمدة لدى الجامعة الهاشمية

 (أحد التخصصات العلمية األخرى شريطة أن تكون لديه خبرة أكاديمية )تدريسية وبحثيةالبكالوريوس في 
 .قل في كلية الطب من جامعة مرموقة تعترف بها الجامعة الهاشمية( سنوات على األ5)
.  أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدراسة التخصص في الجامعة األردنية الرسمية 3

 الفرع العلمي(. 85%)
 . تعطى األفضلية لمن له سجل بحثي متميز في التخصصات المطلوبة أعاله.4
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كلية الطب البشري أعضاء هيئة تدريسية في االختصاصات السريرية التالية لغايات اإليفاد في تعيين  -:ثانياً 
 -وعلى النحو التالي:

 
 التخصص المطلوب القسم الرقم
 
 
1. 

 
 

 األمراض الباطنية وطب األسرة

 أمراض صدرية
 أمراض الدم
 أمراض القلب
 أمراض نفسية
 أمراض عصبية

 كلى أطفال األطفالطب  .2
 أمراض وجراحة العيون  الجراحة الخاصة .3

Ocalo Plastic and Orbital Surgery 
 طب الطوارئ  الجراحة العامة والتخذير .4

 -الشروط المطلوبة:
 يكون المتقدم قد أنهى شهادة االختصاص العالي من كليات الطب األردنية وبتقدير ال يقل عن جيد. أن. 1
المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة معترف بها ومعتمدة أن يكون . 2

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

 ( الفرع العلمي.85%)
 أن يكون حاصاًل على البورد األردني في التخصص الذي تقدم له. .4
 . أن يكون حاصاًل على رخصة مزاولة مهنة.5
 ( عامًا.35أن ال يتجاوز عمره عن ) .6
 ون ملتزمًا بالعمل ألي جهة وال يقبل التأجيل.. أن ال يك7
مدرس مساعد يقوم  براتب. أن يعين الموفد في القسم التابع له لمدة عام جامعي برتبة محاضر متفرغ 8

بإجراء المراسالت المطلوبة منه للحصول على قبول معتمد من إحدى الجامعات في إحدى الدول  أثناءها
 المعترف بها لدى الجامعة الهاشمية. الناطقة باللغة االنجليزية
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 :األساسية التالية هيئة تدريس من حملة درجة الماجستير في التخصصات أعضاءتعيين  -:الثاً ث
 

 التخصص المطلوب القسم الرقم
1.  

 
 العلوم الطبية األساسية

 علم وظائف األعضاء
 كيمياء حيوية .2
 تشريح وانسجة .3
 صحة عامةطب مجتمع أو  .4
 علم األحياء الدقيقة .5

 
 -الشروط المطلوبة:

 
أن يكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستير أو االختصاص العالي في أحد تخصصات العلوم الطبية . 1

األساسية المذكورة أعاله وبالدراسة المنتظمة وباللغة االنجليزية من جامعة مرموقة تعترف بها الجامعة 
 الهاشمية.

من أو طب األسنان أو الصيدلة  . أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة 2
 جامعة معترف بها ومعتمدة لدى الجامعة الهاشمية بتقدير ال يقل عن جيد وبالدراسة المنتظمة.

ت الرسمية األردنية . أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدراسة التخصص في الجامعا3
 ( الفرع العلمي.85%)
 . أن ال يكون ملتزمًا بالعمل ألي جهة وال يقبل التأجيل.4
 يفضل من لديه خبرة في التدريس الجامعي.. 5
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 كلية العلوم الطبية التطبيقية
 

 

التغذية تخصص التغذية العالجية للعمل في قسم ب من حملة درجة الدكتوراهعضو هيئة تدريس  تعيين
 -:، وفقًا للشروط التاليةالسريرية والحميات

 

تعتمدها الجامعة جامعة  المذكور أعاله منالتخصص حاصاًل على درجة الدكتوراه في المتقدم أن يكون . 1
( جامعة بحسب تصنيف 500ويفضل أن تكون الجامعة ضمن أفضل )وبالدراسة المنتظمة  الهاشمية

QS. 

بتقدير تكنولوجيا الغذاء و  التغذية العالجية /في تخصص أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستير . 2
 ال يقل عن جيد جدًا وبالدراسة المنتظمة من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.

ال يقل بتقدير كنولوجيا الغذاء تالتغذية العالجية /في تخصص البكالوريوس  أن يكون حاصاًل على درجة. 3
 عن جيد وبالدراسة المنتظمة من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.

  أن ال يقل معدل الثانوية العامة عن الحد األدنى للقبول في الجامعات األردنية الرسمية.. 4

. يفضل من لديه خبرة في التدريس الجامعي ومن لديه أوراق علمية في تخصص التغذية العالجية منشورة 5
 علمية عالمية محكمة ومتخصصة. في مجالت

 أن يتقن اللغة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة. .6
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 -اإليفـــــــــــــــــــاد: -ثانيًا:

إيفاد أردنيين لصالح قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية من حملة درجة  -أ
 -الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه في تخصص )إدارة المخاطر والتأمين( وفقاً للشروط التالية:

المصالالالالالروية أو إدارة أن يكون المتقدم حاصالالالالالاًل على درجة الماجسالالالالالتير في تخصالالالالالص  العلوم المالية و  .1
المخالالالاطر والتالالالأمين  بتقالالالدير ال يقالالالل عن جيالالالد جالالالدًا من إحالالالدى الجالالالامعالالالات التي تعتمالالالدهالالالا الجالالالامعالالالة 

 الهاشمية.
أن يكون المتقدم حاصالالالاًل على درجة البكالوريوس في تخصالالالص  العلوم المالية والمصالالالروية أو إدارة  .2

 ي تعتمدها الجامعة الهاشمية.المخاطر والتأمين  بتقدير ال يقل عن جيد من إحدى الجامعات الت
 (.%75أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن ) .3
أن تكون جميع شالالالهاداته العلمية بالدراسالالالة المنتظمة ومعادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  .4

 في حال كانت أي منها غير أردنية.
 أن يتقن اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة. .5
( فأعلى في امتحان %80( أو )IELTS( فأعلى في امتحان االيلتس )5,6عالمة ) أن يحصل على .6

( خالل مدة ترشالالالالالالالالالالاليحه ل يفاد أو أن يقدم ما يثبت حصالالالالالالالالالالالوله عليها على أن تكون TOEFLالتوفل )
 سارية المفعول خالل مدة الترشيح.

ن جامعات أن يحصالالل على قبول دكتوراه )غير مشالالروي( في تخصالالص  إدارة المخاطر والتأمين  وم .7
 عالمية مرموقة خالل ستة أشهر من تاريخ ترشيحه ومن جامعات تعتمدها الجامعة الهاشمية.

تعطى األولوية للمتقدمين الحاصالالالالالالالالالالالالاللين على قبول رسالالالالالالالالالالالالالمي معتمد في تخصالالالالالالالالالالالالالص  إدارة المخاطر  .8
 والتأمين  من إحدى الجامعات العالمية المرموقة التي تعتمدها الجامعة الهاشمية.

 القبول في دولة ناطقة باللغة اإلنجليزية.أن تكون جامعة  .9
 أن يكون هناك تجانس وتناسق بين تخصصات المتقدم ل يفاد. .10

 

 

 

 

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
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إيفاد أردنيين لصــــالح قســــم التســــويق بكلية االقتصــــاد والعلوم اإلدارية من حملة درجة الماجســــتير  -ب
 -للحصول على درجة الدكتوراه في تخصص )التسويق أو التسويق الرقمي( وفقًا للشروط التالية:

 

أن يكون المتقدم حاصالالالالالاًل على درجة الماجسالالالالالتير في تخصالالالالالص  التسالالالالالويق أو التسالالالالالويق الرقمي أو  .1
التجارة اإللكترونية أو هندسالالالالالالالالالالالالالالالة الكمبيوتر أو البرمجيات  بتقدير ال يقل عن جيد جدًا من إحدى 

 الجامعات التي تعتمدها الجامعة الهاشمية.
أن يكون المتقدم حاصالالالالالالالاًل على درجة البكالوريوس في تخصالالالالالالالص  التسالالالالالالالويق أو التسالالالالالالالويق الرقمي   .2

 تمدها الجامعة الهاشمية.بتقدير ال يقل عن جيدجدًا من إحدى الجامعات التي تع
 (.%75أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن ) .3
أن تكون جميع شهاداته العلمية بالدراسة المنتظمة ومعادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  .4

 في حال كانت أي منها غير أردنية.
 أن يتقن اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة. .5
( فالالأعلى في %80( أو )IELTSعلى في امتحالالان االيلتس )أ( فالال5,6مالالة )أن يحصالالالالالالالالالالالالالالالالل على عال .6

( خالل مدة ترشالالاليحه ل يفاد أو أن يقدم ما يثبت حصالالالوله عليهاأ على أن TOEFLامتحان التوفل )
 تكون سارية المفعول خالل مدة الترشيح.

التجارة أن يحصل على قبول دكتوراه )غير مشروي( في تخصص  التسويق أو التسويق الرقمي أو  .7
اإللكترونية  ومن جامعات عالمية مرموقة خالل سالالالالالالالالالتة أشالالالالالالالالالهر من تاريخ ترشالالالالالالالالاليحه ومن جامعات 

 تعتمدها الجامعة الهاشمية.
تعطى األولوية للمتقدمين الحاصالاللين على قبول رسالالمي معتمد في تخصالالص  التسالالويق أو التسالالويق  .8

وقالالة التي تعتمالالدهالالا الجالالامعالالة الرقمي أو التجالالارة اإللكترونيالالة  من إحالالدى الجالالامعالالات العالالالميالالة المرم
 الهاشمية.

 أن تكون جامعة القبول في دولة ناطقة باللغة اإلنجليزية. .9
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 )علم اإليفاد لصالح قسم العلوم الطبية األساسية للحصول على درجة الدكتوراه في كل من تخصص  -أ
األدوية، تشريح وأنسجة، علم وظائف األعضاء، كيمياء حيوية، طب مجتمع أو صحة عامة، التعليم 
الطبي( من إحدى الدول التالية  )الواليات المتحدة األمريكية، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، دول أوروبا 

 -الغربية، بريطانيا( وفقًا للشروط التالية:

ة البكالوريوس في الطب والجراحة أو طب األسالالالالالالالالنان بتقدير ال أن يكون المتقدم حاصالالالالالالالالاًل على درج .1
 يقل عن جيد من إحدى الجامعات التي تعتمدها الجامعة الهاشمية.

 الفرع العلمي(. %85أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن ) .2
 أن يكون حاصاًل على رخصة مزاولة مهنة. .3
في إحدى الجامعات المرموقة والتي تعتمدها  تعطى األفضاللية للحاصاللين على قبول لدرجة الدكتوراه  .4

 الجامعة الهاشمية.
 تعطى مدة عام للمرشحين للحصول على قبوالت من الجامعات التي تدرس باللغة اإلنجليزية. .5
 ( وبالدرجة التي يحددها القسم.TOEFL OR IELTSيشتري اجتياز امتحان اللغة اإلنجليزية ) .6
ل يفاد بتخصصين فقط من التخصصات األساسية وكل من  يجوز للمتقدمين ل عالن التقدم بطلب .7

 يتقدم بطلبات ألكثر من تخصصين سيتم استبعاد طلبه ولن يتم مفاضلته والنظر ويه.
 

 

 

 

 

 

 

 كليـــــــــــــــــة الطـــــــــــــب البشـــــــــــــــــــري 
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اإليفاد لسنتين تدريبيتين لصالح قسم العلوم الطبية األساسية لغايات الحصول على تدريب سريري  -ب
تدريبي وثيق ومبرمج بعد شهادة االختصاص العالي في كل من لمدة سنتين على األقل ضمن برنامج 

-تخصص )الطب الشرعي وعلم السموم، علم األحياء الدقيقة، علم األمراض( من إحدى الدول التالية:
)الواليات المتحدة األمريكية، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، دول أوروبا الغربية، بريطانيا( وفقًا للشروط 

 -التالية:

ون المتقدم حاصاًل على درجة االختصاص العالي/ الماجستير من  إحدى الجامعات األردنية أن يك .1
 بتقدير ال يقل عن جيد.

أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة معترف بها بتقدير  .2
 ال يقل عن جيد وبالدراسة المنتظمة.

 الفرع العلمي(. %85يقل معدله في الثانوية العامة عن ) أن ال .3
 أن يكون حاصاًل على رخصة مزاولة مهنة. .4
 أن يكون حاصاًل على البورد األردني من المجلس الطبي األردني أو على البورد العربي. .5
تعطى األفضالالالاللية للحاصالالالاللين على قبول من إحدى الجامعات أو المسالالالالتشالالالالايات أو المراكز المرموقة  .6

 تي تعتمدها الجامعة الهاشمية.وال
 تعطى مدة عام كاماًل للمرشحين للحصول على قبوالت من الجامعات التي تدرس باللغة اإلنجليزية. .7
يجوز للمتقدمين ل عالن التقدم بطلب ل يفاد بتخصصين فقط من التخصصات األساسية وكل من  .8

 مفاضلته والنظر ويه.يتقدم بطلبات ألكير من تخصصين سيتم استبعاد طلبه ولم يتم 
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إيفاد أردنيين لصالح قسم علوم األرض والبيئة من حملة درجة الماجستير للحصول على درجة 
 -الدكتوراه في تخصص "جيولوجيا البترول" وفقًا للشروط التالية:

أن يكون المتقدم حاصالالالالالالاًل على درجة البكالوريوس في تخصالالالالالالص  علوم األرض  بتقدير ال يقل عن  .1
 جيدجدًا من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.

أن يكون المتقدم حاصالالالالالاًل على درجة الماجسالالالالالتير في تخصالالالالالص  علوم األرض  وبتقدير ال يقل عن  .2
 جيد جدًا ومن جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.

ون جميع شالالالهاداته العلمية بالدراسالالالة المنتظمة ومعادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تك .3
 في حال كانت أي منها غير أردنية.

يفضالالالالالالالالل من لديه قبول في تخصالالالالالالالالص  جيولوجيا البترول  في إحدى الجامعات األمريكية أو الكندية  .4
 QS World University( خمسالالالالمائة جامعة حسالالالالب التصالالالالنيف العالمي 500التي ضالالالالمن أول )

Rankings. 
أن يحصالالالالالالالالالل على قبول من أحد الجامعات األمريكية أو الكندية في مجال جيولوجيا االبترول بحيث  .5

 QSالعالمي ( خمسالالالالالالالالمائة جامعة حسالالالالالالالالب التصالالالالالالالالنيف 500يكون تصالالالالالالالالنيف الجامعة ضالالالالالالالالمن أول )

World University Rankings .خالل عام واحد من قرار االبتعاث 
جيولوجيا البترولأ صالالالالالخور  -الماجسالالالالالتير للمتقدم ضالالالالالمن االختصالالالالالاصالالالالالات التالية: أن تكون رسالالالالالالة .6

 رسوبية وطبقاتأ جيوفيزياء تطبيقيةأ علم المتحجرات واألحياء القديمة وجيولوجيا تركيبية.
 

 

 

 

 

 

 كلية األمير الحسن بن طالل للموارد الطبيعية والبيئة
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اإليفاد للحصول على درجة الدكتوراه أو مايعادلها في كل من تخصص )علوم الفم أو بيولوجيا الفم،  -أ
 -علم مواد طب األسنان، الصحة السنية والتسوس( وفقًا للشروط التالية:

 

أن يكون المتقدم حاصالالالالالالالالالالاًل على درجة البكالوريوس في تخصالالالالالالالالالالص  طب األسالالالالالالالالالالنان  أو ما يعادلها  .1
 جيد جدًا من إحدى الجامعات التي تعتمدها الجامعة الهاشمية.بتقدير ال يقل عن 

 ( الفرع العلمي.%85أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن ) .2
 أن يكون حاصاًل على رخصة مزاولة المهنة. .3
 ( سنتين على األقل بعد التخرج.2أن يكون لديه خبرة عملية في طب األسنان ) .4
درجة الماجسالالالتير في التخصالالالص المطلوب وأن ال يقل تقديره  المفاضالالاللة لحملةاألولوية  في تعطى  .5

 عن جيد جدًا ويمكن قبول من تقديره جيد بشهادة البكالوريوس في هذه الحالة.

 تتم المفاضلة بين جامعات التخرج حسب تصنيف الجامعة العالمي. .6

تحان ( في ام%90إجادة اللغة اإلنجليزية ويفضالالالالالالالالالالالل أن يكون حاصالالالالالالالالالالالاًل على عالمة ال تقل عن ) .7
( فمالالالا فوق في 5,6( أو عالمالالالة )AMIDEAST( والالالالذي يعقالالالده مركز )TOEFL_IBTالتوفالالالل   )
علمالالالًا أن هالالالذه ( British Council( والالالالذي يعقالالالده المركز الثقالالالافي البريطالالالاني )IELTSامتحالالالان )

 االمتحانات شري ل يفاد وحسب متطلبات الجامعة التي يتم اإليفاد إليها.
 لمن لديه خبرة أكاديمية.تعطي األولوية في اإليفاد  .8
للحاصالالالالالالالالالالالالالاللين على قبول جامعي من إحدى الجامعات العالمية المرموقة تعطى األولوية في اإليفاد  .9

 .QSأو  Shanghai ( جامعة )طب أسنان( حسب تصنيف200ومن أفضل )
 يشتري في القبول أن يحتوي على تدريبًا عمليًا بمعالجة المرضى للتخصصات الكلينيكية. .10
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اإليفاد لغايات الحصـــــــول على درجة الدكتوراه أو البورد األمريكي أو الزمالة البريطانية وما يعادلها  -ب
باإلضـــافة إلى درجة الماجســـتير في كل من تخصـــص )المعالجة التحفظية، االســـتعاضـــات الســـنية، 

للثة(، وفقًا المعالجة اللبية، أمراض الفم، طب الفم، أشـــــــــعة الفم والوجه والفكين، أمراض وجراحة ا
 -للشروط التالية:

أن يكون المتقدم حاصالالالالالالالالالالاًل على درجة البكالوريوس في تخصالالالالالالالالالالص  طب األسالالالالالالالالالالنان  أو ما يعادلها  .1
 بتقدير ال يقل عن جيد جدًا من إحدى الجامعات التي تعتمدها الجامعة الهاشمية.

تقدير يفضل من يحمل درجة الماجستير أو شهادة االختصاص العالي في التخصص المطلوب وب .2
 ال يقل عن جيد جدًا من إحدى الجامعات التي تعتمدها الجامعة الهاشمية.

أن يكون حاصالالاًل على شالالهادة المجلس الطبي األردني في التخصالالص  المطلوب لمن يحمل درجة  .3
 أو درجة االختصاص العالي. الماجستير

 أن يكون حاصاًل على رخصة مزاولة المهنة. .4
( سالالالالنتين على األقل بعد التخرج لمن هم من حملة 2األسالالالالنان )أن يكون لديه خبرة عمليه في طب  .5

 درجة البكالوريوس فقط.
تعطى المفاضالالاللة لحملة درجة الماجسالالالتير في التخصالالالص المطلوب وأن ال يقل تقديره عن جيد جدًا  .6

 ويمكن قبول من تقديره جيد بشهادة البكالوريوس في هذه الحالة.

 يف الجامعة العالمي.تتم المفاضلة بين جامعات التخرج حسب تصن .7

( في امتحان %90إجادة اللغة اإلنجليزية ويفضالالالالالالالالالالالل أن يكون حاصالالالالالالالالالالالاًل على عالمة ال تقل عن ) .8
( فمالالالالا فوق في 5,6( أو عالمالالالالة )AMIDEAST( والالالالالذي يعقالالالالده مركز )TOEFL_IBTالتوفالالالالل  )
 علمالالالًا أن هالالالذه( British Council( والالالالذي يعقالالالده المركز الثقالالالافي البريطالالالاني )IELTSامتحالالالان )

 االمتحانات شري ل يفاد وحسب متطلبات الجامعة التي يتم اإليفاد إليها.
 تعطي األولوية في اإليفاد لمن لديه خبرة أكاديمية. .9
للحاصالالالالالالالالالالالالالاللين على قبول جامعي من إحدى الجامعات العالمية المرموقة تعطى األولوية في اإليفاد  .10

 .QSأو  Shanghai ( جامعة )طب أسنان( حسب تصنيف200ومن أفضل )
 يشتري في القبول أن يحتوي على تدريبًا عمليًا بمعالجة المرضى للتخصصات الكلينيكية.. 11
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 -وط العامة:لشر ا
 

 

 ( عامًا للمتقدمين ل يفاد من تاريخ تقديم الطلب.35أن يكون أردني الجنسيةأ وال يتجاوز عمره ) .1
المقابلة الشخصية أو أية اختبارات معتمدة يخضع المتقدم ألسس االختيار والمفاضلة والتي منها إجراء  .2

 لدى الجامعة لهذه الغاية.
 تحتفظ الجامعة بحقها في عدم التعيين أو عدم الرد على أي طلب أو عدم ملء الشاغر دون إبداء األسباب. .3
يشتري في المتقدم أن يكون غير ملتزم بالخدمة لدى المؤسسات أو الجامعات أو الدوائر الحكومية أو  .4

 الخاصة.
  أن يكون المتقدم حاصاًل على وثيقة معادلة الشهادات العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي. .5
 يفضل أن يكون المتقدم حاصاًل على شهادة ممارسة العمل األكاديمي. .6
 أن ال يكون محكوم ألي سبب كان أو مطلوب ألية جهة أمنية. .7
 الحاسوب في المجاالت التعليمية.أن يكون لديه إلمام في استخدام  .8

تحميلها في الطلب اإللكتروني المراد تعبئته )سيتم استبعاد الطلب في حال نقص أي  الوثائق المطلوب
 -: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
 شهادات الخبرة أن وجدت.صورة عن  .3
 صورة عن هوية األحوال المدنية. .4
 السيرة الذاتية. .5
 وامتحان فحص اللغة االنجليزية إن وجدت للمتقدمين ل يفاد.صورة عن القبول الرسمي  .6
 صورة عن رخصة مزاولة المهنة. .7
 صورة عن البورد األردني. .8
الراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم الشروي أعاله تعبئة الطلب إلكترونيًا على خانة طلبات التعيين على 

اعتبارًا من تاريخ صدور اإلعالن ولمدة عشرة أيامأ مرفقًا بالطلب اإللكتروني صورًا عن الشهادات العلمية 
خالفًا لشروي اإلعالن أو غير مستوف والوثائق المطلوبةأ علمًا بأن الجامعة لن تنظر في الطلب إذا كان م

لجميع الوثائق المطلوبةأ ويعتبر الطلب ملغى حكمًا وتعتبر جميع الطلبات المقدمة قبل تاريخ نشر هذا اإلعالن 
الغيًة وعلى أصحابها التقدم بطلبات جديدة وفي حال وجود أي مشاكل أو استفسارات يرجى االتصال على 

 -األرقام الفرعية التالية:
 (.4750يس ديوان دائرة الموارد البشرية / فرعي )رئ -1

 (.4393( أو )5045شعبة أعضاء هيئة التدريس/ فرعي ) -2

 (.4255شعبة اإليفاد/ فرعي )  -3
 (.3903333/05علمًا بأن هاتف الجامعة الهاشمية هو )

 الجامعة الهاشمية
 


