
 الجامعة الهاشمية

 كلية الدراسات العليا

تخصصي ب كلية االقتصاد والعلوم االدارية  في ماجستيرالببرامج إعالن بدء التقدم بطلبات االلتحاق 
 االولللفصل الدراسي  ماجستير ادارة اعمال / انتاج وعمليات( -ماجستير االستثمار والتمويل )
 (www.apl.hu.edu.joاآلتي )الكترونيًا حسب الرابط ( 2021/2022)

 الماجساااتير ببرامججامعة الهاشااامية عن بدء تقديل البات االلتحاق اليعلن عميد كلية الدراساااات العليا في 
ام ااااااامن الع االولل الدراسي ااااااان للفصاااااااة األردنيين وغير األردنيياااااااللطلب في كلية االقتصاد والعلوم االدارية

ا( اعتب2021/2022عي )االجام ا ا ا امن يارًا ا ا ا ا ا امس( ولغاية 30/8/2021) االثنينوم ا  بتاالسيوم اء ا
، علمًا بأنه لن يتل دراسة أي الب غير مستوف  للشروط المطلوبة وحسب (11/9/2021وافق )اااااااااااالم

 قرارات وزارة التعليل العالي و البحث العلمي . 

للعام الجامعي  االولشروط التقدم لطلبات االلتحاق فى برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي 
(2021/2022) 

   أن يكون الطالب حاصالالالالالال د جة  لبكا اليكالوب وا أع دا ي اللقا لةبرنا ليالادج الراكمالالالالالالبتا عدر كاد ا  د با
 .االنتظامبقا ع أن تكون لباسبه في داحةا اليكالوب وا عفق أسةوب 

  في اليالادج الذي ياغب في االلبحاق أن تكون لبكا اليكالوب وا في دوضوع يؤهل الطالب لةنباسا الربخصصا
به، عفراد لةخطا النباستا لذلك اليالادج عفي حاال  اسبثنائتا ترنبها لجنا النباسا  ال ةتا في الرمم عالكةتا يركر 

 قيول الطالب الذي يحرل اليكالوب وا في تخصصا  أخاى.
 تا )البوفل، االيةبس، لغا فالمتا، لغا الرالتا، ان يكون الطالب قن اكباز اع ترنا ألحن ادبحالا  الرنبا  لةغا اكني

 اع ادبحان دمبوى الةغا االلجةتز ا اع ادبحان الركافئ لةغا االلجةتز ا(.
  .ان يكون الطالب حاص د جة  دوافرا الجقا الروظفا دثل الروا  الرمةحا االبللتا عاألدر ال اا عالنفاع الرنلي

تر جةتقم ابفاق دوافرا  سفاباتقم عدةحرتاتقم اذا كالت تشباط الروافرا ادا بالنميا لةطةيا غتا االبللتتر فتب 
 الرميرا. كرا يطةب در دوظفي الجاد ا القاشرتا ابااز دوافرا بئاسا الجاد ا جة  النباسا.

 
 
 



 (2021/2022للعام الجامعي ) االولالمطروحة في الفصل الدراسي  التخصصات
 ساعة معتمدة( 33برامج الماجستير )

 رسالة أو امتحان شامل(:: ) االقتصاد والعلوم االداريةكلية 
 االستثمار والتمويل: ماجستير  -1

الرحاسالالالاليا اع الرحاسالالالاليا عالرالون البجابي اع ال ةوا  يريل في هذا اليالادج الطةيا الحاصالالالالةون جة  لبكا اليكالوب وا في
  .اع االقبصال الرالي اع الرخاطا عالبأدتر أع إلابة األجرال أع لظم الر ةودا  اإللاب ا الرالتا عالرصافتا اع االقبصال 
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يريل في هذا اليالادج الطةيا الحاصالالالالةون جة  لبكا اليكالوب وا في االقبصالالالالال أع الرحاسالالالاليا أع إلابة األجرال أع ال ةوا 
أع تخصالالالالصالالالالا  كةتا القننسالالالالا أع تخصالالالالصالالالالا  تكنولوكتا  إلابة الينوك أع لظم الر ةودا  اإللاب ا الرالتا عالرصالالالالافتا أع

 .الر ةودا 
 

   رسوم الساعات:
 البرنامج الدولي للطلبة غير األردنيين البرنامج العادي للطلبة األردنيين الدرجة / الشهادة

 االسبثراب عالبرو لداكمبتا 
داكمبتا الابة اجرال / الباج 

 عجرةتا 

 ليناب 170 ليناب  85

 
 الرسوم اإلضافية لبرامج الماجستير العادي والدولي:

  البرنامج العادي  البرنامج الدولي
تخصصات كلية االقتصاد  الرسوم الجامعية

 والعلوم االدارية 
تخصصات كلية االقتصاد 

 والعلوم االدارية
 )داة عاحنة( بسم قيول (15) (80)
 بسم البحاق )داة عاحنة( (150) (320)

 بسم تأدتنا  )داة عاحنة( (10) (55)
 بسوا أخاى لكل فصل لباسي (65) (300)

 
 
 
 



الوثائق التي يجب إرفاقها بعد قبول الطالب في البرنامج، علمًا بأن الوثائق ورسوم االلتحاق غير مستردة في حال 
 قبول الطالب او عدم قبوله:

 صوبة دصنقا جر هو ا األحوال الرنلتا. -
 شقالة الواللة األصةتا الصالبة جر لائاة األحوال الرنلتا أع صوبة دصنقا جنقا. -
 صوبة دصنقا جر كواز المفا لةطةيا غتا األبللتتر. -
ع صوبة جر فرا ب ن، أ 1989صوبة جر لفبا خندا ال ةم لةطةيا األبللتتر الذكوب الرطةوبتر لةخندا در دوالتن  -

 شقالة إلقاء الخندا، أع شقالة اإلجفاء در الخندا، أع شقالة لفع بنل ألاء الخندا.
 االصل در كشف ج دا  الثالو ا ال ادا. -
 صوبة دصنقا جر كشف ج دا  عدصنقا البخاج في اليكالوب وا لةربرندتر لياادج الراكمبتا. -
 حصل جةته. لرر ال الي صوبة دصنقا جر كشف ج دا  النبةوا -
 د اللا شقالة د برنة در عزابة الب ةتم ال الي عاليحث ال ةري الصالبة جر الجاد ا  االكنيتا عال ابتا الاسرتا. -
تحنين ترنيا در عزابة الب ةتم ال الي عاليحث ال ةري لخا جي الجاد ا  االكنيتا أع الجاد ا  البي ال يوكن جةتقا  -

 ترنيا.

اكباز اع ترنا ألحن ادبحالا  الرنبا  لةغا اكنيتا )البوفل، االيةبس، لغا فالمتا، لغا الرالتا، ان يكون الطالب قن  -
 اع ادبحان دمبوى الةغا االلجةتز ا اع ادبحان الركافئ لةغا االلجةتز ا(.

وافرا الرميرا دوافرا الوزابا  عالرؤسما  عالنعائا عالجقا  عالرةحرتا  الثرافتا البي تشباط حصول الربرنا جة  الر -
 ل لبحاق بالنباسا.

 (.2( جنل )6×4صوبة شخصتا حنيثا قتاا ) -
 لظاا ج دا  الجاد ا البي تخاج دنقا. -
 
 


