The Hashemite University announces its need for the following job vacancies

Job Title

The Hashemite University

Source

21 / 8 /2017

Start Date

30/8 / 2017

End Date

30/8/2017

Extension Date

إعالن صادر عن الجامعة الهاشمية
تعلن الجامعة الهاشمية عن حاجتها إلى ما يلي-:
التعيين

أ-

كليـــــة الطب البشري
أوالً :تعيين أعضاء هيئة تدريس بوظيفة "محاضر متفرغ" براتب أستاذ مساعد من حملة درجة الدكتوراة في
كلية الطب البشري وعلى النحو التالي ووفقا ً للشروط التالية-:
-1

التخصصات الطبية السريرية
الرقم
.1
.2
.3

القســـــــــــــــــم
األمراض الباطنية وطب األسرة
الجراحة العامة والخاصة
النسائية والتوليد

.4

طب األطفال

التخصص المطلوب
األمراض الباطنية
الجراحة العامة
النسائية والتوليد
أمراض الدم عند األطفال
أمراض الحساسية والمناعة عند األطفال
الخداج وحديثي الوالدة
أمراض الروماتيزم عند األطفال
أمراض غدد األطفال

الشروط المطلوبة-:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو ما يعادلها من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية
وبالدراسة المنتظمة وبتقدير ال يقل عن جيد.
أن يكون حاصالً على رخصة دائمة لمزاولة المهنة وشهادة المجلس الطبي األردني.
أن يكون حاصالً على شهادة االختصاص في المجاالت المذكورة أعاله (البورد األمريكي ،البورد الكندي ،البورد
االسترالي ،أو شهادة الزمالة البريطانية أو ما يعادلها) أو شهادة االختصاص العالي من الجامعات األردنية شريطة أن
يكون قد تدرب مدة سنتين على االقل تدريبا ً وثيقا ً في حقل االختصاص بعد الحصول على الشهادة في مستشفى أو مركز
عالمي متخصص خارج المملكة.
أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدخول التخصص في الجامعات الرسمية األردنية (الفرع العلمي).
أن ال يكون ملتزما ً بالعمل ألي جهة وال يقبل التأجيل.
يفضل من لديه خبرة في المجاالت التعليمية واألكاديمية.
أن ال تزيد الرتبة االكاديمية للمتقدم عن "أستاذ مساعد".
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-2

التخصصات الطبية األساسية-:
الرقم
.1
.2
.3
.4

التخصص المطلوب
علم األمراض
علم وظائف األعضاء
علم التشريح
الكيمياء الحيوية

القســـــــــــــــــم
العلوم الطبية األساسية

الشروط المطلوبة- :
 .1أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو طب األسنان من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية
وبالدراسة المنتظمة وبتقدير ال يقل عن جيد.
 .2أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه في أحد تخصصات العلوم الطبية األساسية المذكورة أعاله بالدراسة المنتظمة من
جامعة مرموقة تعتمدها الجامعة الهاشمية وأن يكون نظام الدراسة فيها باللغة االنجليزية.
 .3أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدخول التخصص في الجامعات الرسمية األردنية (الفرع العلمي).
 .4أن يكون حاصالً على شهادة عضوية الكلية الملكية البريطانية ألطباء علم األمراض (الباثولوجي) أو البورد األمريكي
في علم األمراض أو حاصالً على شهادة االختصاص العالي من إحدى الجامعات األردنية في علم األمراض شريطة أن
يكون قد تدرب تدريبا ً مبرمجا ً ووثيقا ً لمدة سنتين على األقل في حقل االختصاص بعد الحصول على الشهادة في مستشفى
أو مركز عالمي متخصص خارج المملكة تعتمده الجامعة الهاشمية للمتقدمين لتخصص علم األمراض.
 .5أن يكون حاصالً على رخصة دائمة لمزاولة مهنة وشهادة المجلس الطبي األردني في علم الباثولوجي (األنسجة المرضية).
 .6أن ال يكون ملتزما ً بالعمل ألي جهة وال يقبل التأجيل.
 .7يفضل من لديه خبرة في المجاالت التعليمية واألكاديمية.
 .8أن ال تزيد الرتبة االكاديمية للمتقدم عن "أستاذ مساعد".

كليـــــة الطب البشري
ثانياً :التعيين لغايات اإليفاد
تعيين أعضاء هيئة تدريس بوظيفة "محاضر متفرغ" براتب مدرس مساعد في كلية الطب البشري من
حملة االختصاص العالي لغايات اإليفاد "لسنتين تدريبيتين" في (أميركا الشمالية ،واستراليا ،ونيوزيلندا،
دول أوروبا الغربية) وعلى النحو التالي ووفقا ً للشروط التالية-:
التخصصات الطبية السريرية
الرقم
.1
.2
.3

القســـــــــــــــــم
األمراض الباطنية وطب األسرة
الجراحة العامة والخاصة
النسائية والتوليد

.4

طب األطفال

التخصص المطلوب
األمراض الباطنية
الجراحة العامة
النسائية والتوليد وفروعها
أمراض الدم عند األطفال
أمراض الحساسية والمناعة عند األطفال
الخداج وحديثي الوالدة
أمراض الروماتيزم عند األطفال
أمراض غدد األطفال

الشروط المطلوبة-:
 .1أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو ما يعادلها من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية
وبالدراسة المنتظمة وبتقدير ال يقل عن جيد.
 .2أن يكون قد أنهى شهادة االختصاص العالي من إحدى كليات الطب األردنية بتقدير ال يقل عن جيد.
 .3أن يكون حاصالً على البورد األردني.
 .4أن يكون حاصالً على رخصة دائمة لمزاولة المهنة.
 .5أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدخول التخصص في الجامعات الرسمية األردنية (الفرع العلمي).
 .6أن ال يكون ملتزما ً بالعمل ألي جهة وال يقبل التأجيل.
 .7أن يكون أردني الجنسية وال يتجاوز عمره ( )35عاماً.
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.8
.9

تعطى األفضلية للحاصلين على قبول من إحدى المستشفيات أو المعاهد أو المراكز المرموقة والتي تعتمدها الجامعة
الهاشمية.
أن يعين الموفد في القسم التابع له بوظيفة "محاضر متفرغ" براتب مدرس مساعد ،ويقوم أثناء عمله بإجراء المراسالت
المطلوبة منه للحصول على قبول معتمد من إحدى المستشفيات أو المراكز أو المعاهد العالمية أو الجامعات المعتمدة لدى
الجامعة الهاشمية.

كليـــــة األمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا
المعلومات
ثالثاً :تعيين أعضاء هيئة تدريس بوظيفة "محاضر متفرغ" براتب أستاذ مساعد من حملة درجة الدكتوراة في
كلية األمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات وعلى النحو التالي ووفقا ً للشروط التالية-:
الرقم
.1
.2
.3
.4

التخصص المطلوب
البرمجيات
الذكاء االصطناعي
معمارية الحاسوب
تصميم جرافيكي ووسائط متعددة

القســـــــــــــــــم
علم الحاسوب وتطبيقاته

الشروط المطلوبة-:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراة في التخصصات المطلوبة من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.
يفضل أن يكون حاصالً على درجة الماجستير في تخصصات تكنولوجيا المعلومات وبتقدير ال يقل عن جيد جدا ً ومن
جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.
أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس في تخصصات تكنولوجيا المعلومات وبتقدير ال يقل عن جيد ومن جامعة
تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.
أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدخول التخصص في الجامعات الرسمية األردنية.
يفضل من لديه خبرة في المجاالت التعليمية واألكاديمية.
أن ال تزيد الرتبة االكاديمية للمتقدم عن "أستاذ مساعد".

كليـــــة التربية البدنية وعلوم الرياضة
رابعاً :تعيين أعضاء هيئة تدريس بوظيفة "محاضر متفرغ" براتب أستاذ مساعد من حملة درجة الدكتوراة
للعمل في قسم اإلدارة والتدريب الرياضي في تخصص (سباحة /ذكور) وفقا ً للشروط التالية-:
الشروط المطلوبة-:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراة في التخصص المطلوب من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.
أن يكون حاصالً على درجة الماجستير في التخصص المطلوب وبتقدير ال يقل عن جيد جدا ً ومن جامعة تعتمدها الجامعة
الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.
أن يكون حاصالً على درجة البكالوريو س بتقدير ال يقل عن جيد ومن جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة
المنتظمة.
أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدخول التخصص في الجامعات الرسمية األردنية.
أن يكون حاصل على رخصة االنقاذ من مركز إعداد القيادات الشبابية.
أن ال تزيد الرتبة االكاديمية للمتقدم عن "أستاذ مساعد".
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كليـــــة العلوم
خامساً :تعيين أعضاء هيئة تدريس بوظيفة "محاضر متفرغ" براتب أستاذ مساعد من حملة درجة الدكتوراة
للعمل في قسم الكيمياء في تخصصي (الكيمياء غير العضوية /الكيمياء العضوية) وفقا ً للشروط التالية-:
.1
.2
.3
.4
.5

أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراة في التخصص المطلوب من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.
أن يكون حاصالً على درجة الماجستير في التخصص المطلوب وبتقدير ال يقل عن جيد جدا ً ومن جامعة تعتمدها الجامعة
الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.
أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد ومن جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة
المنتظمة.
أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدخول التخصص في الجامعات الرسمية األردنية.
أن ال تزيد الرتبة االكاديمية للمتقدم عن "أستاذ مساعد".

كليـــــة اآلداب
سادساً :تعيين أعضاء هيئة تدريس بوظيفة "محاضر متفرغ" براتب أستاذ مساعد من حملة درجة الدكتوراة
للعمل في قسم اللغة االنجليزية وآدابها في تخصص (الترجمة /األدب) ووفقا ً للشروط التالية-:
الشروط المطلوبة-:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراة في التخصص المطلوب (الترجمة /األدب) من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية
وبالدراسة المنتظمة.
أن يكون حاصالً على درجة الماجستير في التخصص المطلوب (الترجمة /األدب) وبتقدير ال يقل عن جيد جداً ومن
جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.
أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب (الترجمة /األدب) بتقدير ال يقل عن جيد ومن جامعة
تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.
أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى للدخول في التخصص في الجامعات الرسمية األردنية.
أن يكون حاصالً على التخصص المطلوب (الترجمة /األدب) من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية من دولة ناطقة باللغة
اإلنجليزية (المملكة المتحدة ،الواليات المتحدة األمريكية ،نيوزيلندا ،كندا ،استراليا).
يفضل من لديه خبرة في المجاالت التعليمية واألكاديمية.
يفضل من لديه بحث منشور أو قبل له بحوث للنشر في مجالت معتمدة لدى الجامعة الهاشمية.
أن ال تزيد الرتبة االكاديمية للمتقدم عن "أستاذ مساعد".

كليـــــة االقتصاد والعلوم اإلدارية
سابعا ً :تعيين أعضاء هيئة تدريس بوظيفة "محاضر متفرغ" براتب أستاذ مساعد في كل من التخصصات
التالية( :االقتصاد المالي ،إدارة األعمال ،المحاسبة ،العلوم المالية والمصرفية) ،وفقا ً للشروط التالية-:
الشروط المطلوبة-:
.1
.2
.3
.4

أن يكون المتقدم حاصالً على درجة الدكتوراه في إحدى تخصصات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية (االقتصاد المالي،
إدارة األعمال ،المحاسبة ،العلوم المالية والمصرفية) وبالدراسة المنتظمة ومن جامعات عالمية تعتمدها الجامعة الهاشمية.
أن يكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستير في إحدى تخصصات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية المذكورة أعاله
وبتقدير ال يقل عن جيد جدا وبالدراسة المنتظمة من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.
أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية المذكورة أعاله
بتقدير ال يقل عن جيد وبالدراسة المنتظمة من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية.
أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدخول التخصص في الجامعات الرسمية األردنية.
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.5
.6
.7
.8
.9

أن يتقن اللغة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.
أن يكون المتقدم حاصالً على وثيقة معادلة شهاداته غير األردنية من وزارة التعليم العالي.
يفضل من لديه خبرة تدريسية في جامعات مماثلة.
يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة أو مقبولة للنشر في مجال تخصصه في مجالت علمية محكمة تعتمدها الجامعة
الهاشمية.
أن ال تزيد الرتبة األكاديمية للمتقدم عن "أستاذ مساعد".

ب -اإليفاد
كليـــــة الطب البشري
أوالً :ايفاد للحصول على درجة الدكتوراه في التخصصات التالية ووفقا ً للشروط المذكورة أدناه-:
الرقم
.1
.2
.3

التخصص المطلوب
علم األدوية
علم التشريح
علم وظائف األعضاء

القســـــــــــــــــم
العلوم الطبية األساسية

الشروط المطلوبة- :
 .1أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو طب األسنان من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية
وبالدراسة المنتظمة وبتقدير ال يقل عن جيد.
 .2أن يكون حاصالً على رخصة دائمة لمزاولة المهنة.
 .3أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدخول التخصص في الجامعات الرسمية األردنية (الفرع العلمي).
 .4أن يكون أردني الجنسية وال يتجاوز عمره ( )35عاماً.
 .5تعطى األفضلية للحاصلين على قبول لدرجة الدكتوراه في إحدى الجامعات العالمية المرموقة والتي تعتمدها الجامعة
الهاشمية.
 .6تعطى مدة ( )6ستة أشهر للمرشحين للحصول على قبوالت من الجامعات التي تدرس باللغة اإلنجليزية.
 .7أن ال يكون ملتزما ً بالعمل ألي جهة وال يقبل التأجيل.

ثانياً :اإليفاد لسنتين تدريبيتين في (أميركا الشمالية ،واستراليا ،ونيوزيلندا ،ودول أوروبا الغربية) في أحد
التخصصات الفرعية في علم األمراض ،ووفقا ً للشروط المذكورة أدناه-:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو طب األسنان من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية
وبالدراسة المنتظمة وبتقدير ال يقل عن جيد.
أن يكون قد أنهى شهادة االختصاص العالي من إحدى كليات الطب األردنية بتقدير ال يقل عن جيد.
أن يكون حاصالً على البورد األردني.
أن يكون حاصالً على رخصة دائمة لمزاولة المهنة.
أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدخول التخصص في الجامعات الرسمية األردنية (الفرع العلمي).
أن يكون أردني الجنسية وال يتجاوز عمره ( )35عاماً.
تعطى األفضلية للحاصلين على قبول من إحدى المستشفيات أو المراكز أو المعاهد العالمية المرموقة والتي تعتمدها
الجامعة الهاشمية.
تعطى مدة ( )6ستة أشهر للمرشحين للحصول على قبوالت من الجامعات التي تدرس باللغة اإلنجليزية.
أن ال يكون ملتزما ً بالعمل ألي جهة وال يقبل التأجيل.
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كليـــــة العلوم التربوية
ثالثا ً :ايفاد للحصول على درجة الدكتوراه في تخصص (تكنولوجيا التعليم) ووفقا ً للشروط المذكورة أدناه-:
الشروط المطلوبة- :
 .1أن يكون حاصالً على درجة الماجستير في تخصص تكنولوجيا التعليم من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة
المنتظمة وبتقدير ال يقل عن جيد جداً.
 .2أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس في تخصصات معلم صف أو لغة إنجليزية أو رياضيات أو تكنولوجيا المعلومات
من جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة وبتقدير ال يقل عن جيد.
 .3أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدخول التخصص في الجامعات الرسمية األردنية.
 .4أن يكون أردني الجنسية وال يتجاوز عمره ( )35عاماً.
 .5أن يكون مسجالً أو على مقاعد الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه في تخصص تكنولوجيا التعليم من جامعات عالمية
مرموقة والتي تعتمدها الجامعة الهاشمية.
 .6أن يلتزم بدراسة المساقات التي تحددها الكلية.
 .7أن ال يكون ملتزما ً بالعمل ألي جهة وال يقبل التأجيل.

الشروط العامة-:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

يخضع المتقدم ألسس االختيار والمفاضلة والتي منها إجراء المقابلة الشخصية أو أية اختبارات معتمدة لدى الجامعة
لهذه الغاية.
تحتفظ الجامعة بحقها في عدم التعيين /اإليفاد أو عدم الرد على أي طلب أو عدم ملء الشاغر دون إبداء األسباب.
يشترط في المتقدم أن يكون غير ملتزم بالخدمة لدى المؤسسات أو الجامعات أو الدوائر الحكومية أو الخاصة.
أن ال يكون محكوم ألي سبب كان أو مطلوب ألية جهة أمنية.
أن يكون لديه إلمام في استخدام الحاسوب في المجاالت التعليمية.
أن يتقن اللغة االنجليزية "قراءة وكتابة ومحادثة".
تعطى األولوية لألردنيين في التعيين كعضو هيئة تدريس.

الوثائق المطلوب تحميلها في الطلب االلكتروني المراد تعبئته (سيتم استبعاد الطلب في حال النقص بأي وثيقة):
 .1صورة عن الشهادات العلمية وكشوف العالمات بما فيها كشف عالمات الثانوية العامة.
 .2صورة عن وثيقة معادلة الشهادات غير األردنية صادرة عن وزارة التعليم العالي.
 .3صورة عن هوية األحوال المدنية.
 .4السيرة الذاتية.
 .5صورة عن رخصة دائمة لمزاولة المهنة.
 .6صورة عن شهادة المجلس الطبي األردني للمتقدمين للتعيين في التخصصات السريرية.
على الراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم الشروط أعاله ،تعبئة الطلب الكترونيا ً على خانة طلبات التعيين
واإليفاد ،ولمدة ( )10عشرة أيام اعتبارا ً من تاريخ صدور اإلعالن ،مرفقا ً بالطلب االلكتروني صورا ً عن الشهادات
العلمية والوثائق المطلوبة ،علما ً بأن الجامعة لن تنظر في الطلب إذا كان مخالفا ً لشروط اإلعالن أو غير مستوف لجميع
الوثائق المطلوبة ،ويعتبر الطلب ملغى حكما ً وتعتبر جميع الطلبات المقدمة قبل تاريخ نشر هذا اإلعالن الغية وعلى
أصحابها التقدم بطلبات جديدة وفي حال وجود أي استفسار يرجى االتصال على الهواتف الفرعية التالية:
أ -السيد خليل الحسبان /رئيس ديوان دائرة الموارد البشرية فرعي (.)4750
ب -السيد ابراهيم المعمار /رئيس شعبة اإليفاد فرعي (.)4255 /4476
ج -السيدة وئام الهزايمة /شعبة أعضاء هيئة التدريس فرعي (.)5045
د -اآلنسة الرا عمرو /شعبة أعضاء هيئة التدريس فرعي (.)5165
علما ً بأن هاتف الجامعة الهاشمية هو(.)05/3903333

الجامعة الهاشمية
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