الجامعة الھاشمية
كلية الدراسات العليا
إعالن بدء التقدم بطلبات االلتحاق ببرامج الماجستير للفصل الدراسي االول للعام الجامعي
) (٢٠٢١/٢٠٢٠الكترونيا ً حسب الرابط اآلتي )(www.apl.hu.edu.jo
يعلن عميد كلية الدراس ات العليا في الجامعة الھاش مية عن بدء تقديم طلبات االلتحاق ببرنامج الماجس تير
في تخصص اإلدارة التربوية  /كلية العلوم التربوية للطلبة األردنيين وغير األردنيين للفصل الدراسي االول
من العام الجامعي ) (٢٠٢١/٢٠٢٠اعتباراً من يوم االثنين ) (٢٠٢٠/١٠/٥ولغاية يوم الس بت الموافق
) ، (٢٠٢٠/١٠/١٠علما ً بأنه لن يتم دراس ة أي طلب غير مس توف للش روط المطلوبة وحس ب قرارات
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي .






شروط التقدم لطلبات االلتحاق فى برامج الماجستير للفصل الدراسي االول من العام الجامعي
)(٢٠٢١/٢٠٢٠

أن يكون الطالب حاص الً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلھا للتقدم لبرنامج الماجس تير ومن جامعات معترف
بھا و أن تكون دراسته في مرحلة البكالوريوس وفق أسلوب االنتظام.
أن تكون درجة البكالوريوس في موضوع يؤھل الطالب للدراسة المتخصصة في البرنامج الذي يرغب في االلتحاق
به ،وفقا ً للخطة الدراسية لذلك البرنامج وفي حاالت استثنائية تقدرھا لجنة الدراسات العليا في القسم والكلية يمكن
قبول الطالب الذي يحمل البكالوريوس في تخصصات أخرى.
ان يكون الطالب قد اجتاز او تقدم ألحد امتحانات القدرات للغة اجنبية )التوفل ،االيلتس ،لغة فرنسية ،لغة المانية،
او امتحان مستوى اللغة االنجليزية او امتحان المكافئ للغة االنجليزية(.
ان يكون الطالب حاصالً على موافقة الجھة الموظفة مثل القوات المسلحة االردنية واألمن العام والدفاع المدني.
اما بالنسبة للطلبة غير االردنيين فيتعين عليھم ارفاق موافقات سفاراتھم وملحقياتھم اذا كانت تشترط الموافقة
المسبقة .كما يطلب من موظفي الجامعة الھاشمية ابراز موافقة رئاسة الجامعة على الدراسة.

كلية العلوم التربوية )امتحان شامل(:
 -١ماجستير اإلدارة التربوية
يقبل في ھذا البرنامج الطلبة الحاصلون على درجة البكالوريوس في اي تخصص .
رسوم الساعات:
الدرجة  /الشھادة
ماجستير التخصصـات
االنسانية

البرنامج العادي للطلبة األردنيين
 ٨٥دينار

الرسوم اإلضافية لبرامج الماجستير العادي والدولي:
البرنامج العادي
البرنامج الدولي
التخصصات االنسانية
التخصصات االنسانية
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البرنامج الدولي للطلبة غير األردنيين
 ١٧٠دينار

الرسوم الجامعية
رسم قبول )مرة واحدة(
رسم التحاق )مرة واحدة(
رسم تأمينات )مرة واحدة(
رسوم أخرى لكل فصل دراسي

الوثائق التي يجب إرفاقھا بعد قبول الطالب في البرنامج ،علما ً بأن الوثائق ورسوم االلتحاق غير مستردة في حال
قبول الطالب او عدم قبوله:
 صورة مصدقة عن ھوية األحوال المدنية. شھادة الوالدة األصلية الصادرة عن دائرة األحوال المدنية أو صورة مصدقة عنھا. صورة مصدقة عن جواز السفر للطلبة غير األردنيين. صورة عن دفتر خدمة العلم للطلبة األردنيين الذكور المطلوبين للخدمة من مواليد  ١٩٨٩فما بعد ،أو صورة عنشھادة إنھاء الخدمة ،أو شھادة اإلعفاء من الخدمة ،أو شھادة دفع بدل أداء الخدمة.
 االصل من كشف عالمات الثانوية العامة. صورة مصدقة عن كشف عالمات ومصدقة التخرج في البكالوريوس للمتقدمين لبرامج الماجستير. صورة مصدقة عن كشف عالمات الدبلوم لمن حصل عليه. معادلة الشھادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للشھادات غير األردنية .يستثنى الطلبة غير االردنيين منشرط معادلة شھاداتھم شريطة اعتراف دولھم ومؤسساتھم التعليمية بتلك الجامعات وشھاداتھا.
 ما يثبت تقديمه لالمتحان الوطني للغة االنجليزية أو ما يعادله. األوراق والوثائق الثبوتية التي تثبت الخبرات العملية واألبحاث المنشورة التي قام بھا الطالب ومساھمته في خدمةالمجتمع.
 موافقة الوزارات والمؤسسات والدوائر والجھات والملحقيات الثقافية التي تشترط حصول المتقدم على الموافقةالمسبقة لاللتحاق بالدراسة.
 صورة شخصية حديثة قياس ) (٦×٤عدد ).(٢ -إالشعار المالي من البنك عند دفع رسم طلب االلتحاق.

