The Hashemite University announces its need for the following job vacancies

Job Title

The Hashemite University

Source

13/ 9 /2017

Start Date

21/9/2017

End Date

إعلن دائم ومفتوح للتعيين واإليفاد لكلية الهندسة

Extension Date

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

أ -التعييـن
تعيين أعضااااي ةيتة تسري بوظيفة "محاضااات متفتب" بتاتس أذاااتاد م ااااعس من حملة درجة السكتوراة
ح س األق ام والتخصصات المبينة على النحو التالي-:
التقم

الق ـــــــــم

-1

الهنسذة المسنية

-2

الهنسذة الميكانيكية

-3

الهنسذة الصناعية

-4

ةنسذة العمارة

التخصص المطلوب
إنشايات
طتق ومواصالت
إدارة مشاريع
مياه وبيتة
حتاريات
ميكانيكا تطبيقية
تصنيع وخواص مواد
إدارة ةنسذية
مختلف تخصصات ةنسذة العمارة

ووفقاً للشتوط التالية-:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في التخصصات المشار إليها أعله من جامعة تعتمدها الجامعة
الهاشمية وبالدراسة المنتظمة ،وأن تكون لغة الدراسة هي اللغة اإلنجليزية.
يفضل أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في التخصص المطلوب أو تخصص هندسي موائم للتخصص
المطلوب وبتقدير ال يقل عن جيد جدا ا ومن جامعة تعتمدها الجامعة الهاشمية وبالدراسة المنتظمة.
أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب أو تخصص هندسي موائم للتخصص
المطلوب 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
(الفرع العلمي).
يفضل من لديه خبرة في المجاالت التعليمية واألكاديمية في جامعات مماثلة.
يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة أو مقبولة للنشر في مجال تخصصه في مجلت علمية محكمة
تعتمدها الجامعة الهاشمية.
أن ال تزيد الرتبة األكاديمية عن "أستاذ مساعد".

ب -اإليفـاد
إيفاد عسد من الطلبة األردنيين الملتحقين حالياً بالسراذااااة في إحسج الجامعات العالمية المتموقة المعتمسة
لسج الجامعة الهاشاامية في لالوايات المتحسة األمتيكيةك كنساك بتيطانياك اذااتتاليال للحصااوى على درجة
السكتوراة في التخصصات المبينة تالياً-:
التقم

الق ـــــــــم

-1

الهنسذة المسنية

-2

الهنسذة الميكانيكية

-3

الهنسذة الصناعية

-4

ةنسذة العمارة

التخصص المطلوب
إنشايات
طتق ومواصالت
إدارة مشاريع
مياه وبيتة
حتاريات
ميكانيكا تطبيقية
تصنيع وخواص مواد
إدارة ةنسذية
مختلف تخصصات ةنسذة العمارة

ووفقاً للشتوط التالية-:
 .1أن يكون أردني الجنسية.
 .2أن يكون حاصلا على درجتي البكالوريوس والماجستير في التخصص المطلوب.
 .3أن اليقل تقدير درجة البكالوريوس عن (جيد) ،ودرجة الماجستير عن (جيد جداا).
 .4أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى لدخول التخصص في الجامعات الرسمية األردنية (الفرع
العلمي).
 .5أن تكون جميع شهاداته العلمية بالدراسة المنتظمة ،ومعادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حال
كانت أي منها غير أردنية.
 .6أن تكون لديه القدرة على تقديم الضمانات المالية المطلوبة منه لقاء إيفاده وذلك بتقديم رهن عقاري بقيمة
( )35000خمسة وثلثون ألف دينارا ا عن كل سنة إيفاد.
 .7تعطى األفضلية بالمفاضلة لمن هم على مقاعد الدراسة حاليا ا أو لديهم قبول في جامعات عالمية مرموقة في
التخصص المطلوب.
 .8أن يلتزم المتقدم لإليفاد بالعمل لدى الجامعة الهاشمية ضعفي مدة اإليفاد المتبقية عليه للحصول على درجة
الدكتوراه.
ا
 9.أن ال يزيد عمر المتقدم عن ( )35عاما عند تقديم الطلب.

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.
أن يكون حاصلا على وثيقة معادلة الشهادات العلمية غير األردنية من وزارة التعليم العالي في
التخصص المطلوب.
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".

الوثائق المطلوب تحميلها في الطلب االلكتروني المراد تعبئته (سيتم استبعاد الطلب في حال النقص بأي
وثيقة):
 .1صورة عن الشهادات العلمية وشهادة الثانوية العامة.
 .2صورة عن وثيقة معادلة الشهادات غير األردنية صادرة عن وزارة التعليم العالي.
 .3صورة عن هوية األحوال المدنية.
 .4السيرة الذاتية.
على الراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم الشروط أعله ،تعبئة الطلب الكترونيا ا على خانة
طلبات التعيين واإليفاد ،اعتبارا ا من تاريخ صدور اإلعلن وحتى نهاية العام الجامعي ()2017/2016
بتاريخ  ،2017/9/21مرفقا ا بالطلب االلكتروني صورا ا عن الشهادات العلمية والوثائق المطلوبة ،علما ا
بأن الجامعة لن تنظر في الطلب إذا كان مخالفا ا لشروط اإلعلن أو غير مستوف لجميع الوثائق المطلوبة،
ويعتبر الطلب ملغى حكما ا وتعتبر جميع الطلبات المقدمة قبل تاريخ نشر هذا اإلعلن 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 الهيئة التدريسية فرعي (.)5045
د -اآلنسة الرا عمرو /شعبة الهيئة التدريسية فرعي (.)5165
علما ا بأن هاتف الجامعة الهاشمية هو(.)05/3903333

الجامعة الهاشمية

