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 ة الهاشميـــــــــةــــــامعـــــــالجــ
 ـــةدائـــــرة المــــوارد البشريــ

 إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية للتعيين 
 2021/ 10/ 24  تاريخ بداية اإلعالن 
 2021/ 11/ 2  تاريخ نهاية اإلعالن

  

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

 العلوم الطبية التطبيقيةكليـــــة 
 
 

إلنسان ا وأنسجةعلم التشريح تخصص في  من حملة درجة الدكتوراهتعيين محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد  -أواًل:
 -:التالية، ووفقًا للشروط العلوم الطبية األساسية المساندةفي قسم للعمل 

 

 .وبالدراسة المنتظمة ات المرموقة جامعإحدى المن جة الدكتوراه في التخصص المطلوب أن يكون حاصاًل على در  .1
ا الجامعة تعتمده من جامعة وبتقدير ال يقل عن جيد جداً  التخصص المطلوبأن يكون حاصاًل على درجة الماجستير في  .2

 .الهاشمية وبالدراسة المنتظمة
الطب والجراحة العامة أو طب األسنان أو احد تخصصات س في تخصص إن يكون حاصاًل على درجة البكالوريو  .3

 .راسة المنتظمةوبالد لجامعة الهاشميةابتقدير ال يقل عن جيد من إحدى الجامعات التي تعتمدها  العلوم الطبية التطبيقية
 أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى للقبول في الجامعات الرسمية األردنية. .4

 

عمل في قسم للتخصص التغذية العالجية في  من حملة درجة الدكتوراهتعيين محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد  -ثانيًا:
 -:التالية، ووفقًا للشروط التغذية السريرية

 

 .ظمةوبالدراسة المنتات المرموقة جامعإحدى المن العالجية  التغذيةجة الدكتوراه في تخصص أن يكون حاصاًل على در  .1
 ن جامعةم وبتقدير ال يقل عن جيد جداً أن يكون حاصاًل على درجة الماجستير في تخصص التغذية أو تكنولوجيا الغذاء  .2

 .تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة
إن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس في تخصص التغذية أو تكنولوجيا الغذاء بتقدير ال يقل عن جيد من إحدى  .3

 معات التي تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.الجا
 أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى للقبول في الجامعات الرسمية األردنية. .4
يفضل من لديه خبرة في التدريس الجامعي ولديه أوراق علمية في تخصص التغذية منشورة في مجالت علمية عالمية   .5

 .محكمة ومتخصصة
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 بيئةوالاألمير الحسن بن طالل للموارد الطبيعية كليـــــة 
 

 
 

دارة المياه إللعمل في قسم  اإلدارة البيئيةتخصص في  من حملة درجة الدكتوراهتعيين محاضر متفرغ براتب أستاذ مساعد 
 -:التالية، ووفقًا للشروط والبيئة

 
المواضيع  أحدى تكون رسالة الدكتوراه تغطي علىة يفي تخصص اإلدارة البيئ درجة الدكتوراه على يكون حاصاًل . أن 1

 التفتيش والتدقيق البيئي. .ج إدارة تقييم المخاطر .بالصحة والسالمة المهنية والبيئة  أ.:  التالية
  /ائيةييمالهندسة الك /المدنية لهندسةافي أحدى التخصصات التالية ) ن يكون المتقدم حاصاًل على درجة الماجستيرأ. 2 

بتقدير ال يقل عن جيد جدًا من إحدى الجامعات التي تعتمدها  علوم البيئة أو ما يناظرها( /العلوم الحياتية /الكيمياء
 الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.

لكيمياء، ائية/ ايالهندسة الكيمالمدنية/  لهندسةاأحد التخصصات التالية )حاصالً على درجة البكالوريوس المتقدم إن يكون  .3
بتقدير ال يقل عن جيد من إحدى الجامعات التي تعتمدها الجامعة الهاشمية  العلوم الحياتية، علوم البيئة أو ما يناظرها(

 وبالدراسة المنتظمة.
 .أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدخول التخصص في الجامعات الرسمية األردنية .4
 . يفضل أن يكون المتقدم قد نشر أبحاثًا علمية في مجالت عالمية محكمة في مجال تخصصه.5
 البيئي. التفتيش. تعطى األولوية في التعيين لمن له خبرة صناعية في مجال الصحة والسالمة المهنية والتدقيق و 6
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 -وط العامة:لشر ا

 

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

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

 

 -:تحميلها في الطلب اإللكتروني المراد تعبئته )سيتم استبعاد الطلب في حال نقص أي وثيقة( الوثائق المطلوب
 

 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
 السيرة الذاتية. .4

 

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

الجامعة لن تنظر في الطلب إذا كان مخالفًا لشروط اإلعالن أو غير مستوف لجميع الوثائق المطلوبة، ويعتبر الطلب ملغى 
ذا اإلعالن الغيًة وعلى أصحابها التقدم بطلبات جديدة وفي حال حكمًا وتعتبر جميع الطلبات المقدمة قبل تاريخ نشر ه

 -وجود أي مشاكل أو استفسارات يرجى االتصال على األرقام الفرعية التالية:
 

  ( 4750ديوان دائرة الموارد البشرية / فرعي.) 

 (4393أو ) (5045/ فرعي )ية هيئة التدريسشؤون ال شعبة. 

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

 
 الجامعة الهاشمية

 


