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 الجامعة الهاشمية

 كلية الدراسات العليا

الدبلوم العالي( للفصل الدراسي  -إعالن بدء التقدم بطلبات االلتحاق ببرامج الدراسات العليا )ماجستير
 (www.apl.hu.edu.joالكترونيًا حسب الرابط اآلتي )( 2021/2022) الثاني

لتحاق ببرامج الدراساااااات بدء تقديم طلبات اال جامعة الهاشااااامية عن اليعلن عميد كلية الدراساااااات العليا  ي 
من العام  الثانيالماجسااااااااتير والدبلوم العالي( للطلبة اورينيين ونير اورينيين للفصاااااااال الدراسااااااااي العليا )

الموا ق  الساااااااااباا ( ولغااايااة موم 4/1/2022) الثالثاااء( اعتبااارًا من موم 2021/2022الجااامعي )
أي طلب نير مسااااتول  لل ااااروب المطلوقة وحسااااب  رارات  ( ، علمًا بأنه لن متم يراسااااة15/1/2022)

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي . 

 

للعام الجامعي  الثانيشروب التقدم لطلبات االلتحاق  ى 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 

 ق أن تكون لبكا اليكالوب وا في دوضوع يؤهل الطالب لةنباسا الربخصصا في اليالادج الذي ياغب في االلبحا
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.
 ،لغا الرالتا،  ان يكون الطالب قن اكباز اع ترنا ألحن ادبحالا  الرنبا  لةغا اكنيتا )البوفل، االيةبس، لغا فالمتا

 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

عدةحرتاتقم اذا كالت تشباط الروافرا ادا بالنميا لةطةيا غتا االبللتتر فتب تر جةتقم ابفاق دوافرا  سفاباتقم 
 الرميرا. كرا يطةب در دوظفي الجاد ا القاشرتا ابااز دوافرا بئاسا الجاد ا جة  النباسا.
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 ال روب العامة لاللتحاق ببرامج الدبلوم:
  الجاد ا يشباط في قيول الطالب في باادج النبةوا أن يكون حاص د جة  لبكا اليكالوب وا در كاد ه ت با  بقا

 القاشرتا.
 .يركر  قيول الطةيا الحاصةتر جة  لبكا اليكالوب وا بااللبماب في باادج النبةوا 

 
 (2021/2022للعام الجامعي ) الثانيبرامج الدراسات العليا المطروحة  ي الفصل الدراسي 

 
 

 ساعة معتمدة( 33. برامج الماجستير )أ
 كلية اآلياب: ) رسالة(

 :السالم والنزاعاتيراسات ماجستير  -1
 النعلتا ال  قا  ي اللقا، دا أع المالالالالالالالتاسالالالالالالالتا ال ةوا في اليكالوب وا لبكا جة  الحاصالالالالالالالةون  الطةيا اليالادج هذا في يريل

 .عاليتئا الرتاه إلابة أع عاالكبراجتا، اإللمالتا ال ةوا تخصصا  احن أع الرالون، أع اإلسبااتتجتا، عالنباسا 
 
 : ) رسالة أو امتحان شامل(:االياريةاال تصاي والعلوم كلية 
 االستثمار والتمويل: ماجستير  -1

الرحاسالالالاليا اع الرحاسالالالاليا عالرالون البجابي اع ال ةوا  يريل في هذا اليالادج الطةيا الحاصالالالالةون جة  لبكا اليكالوب وا في
  .قبصال الرالي اع الرخاطا عالبأدتراع اال أع إلابة األجرال أع لظم الر ةودا  اإللاب ا الرالتا عالرصافتا اع االقبصال 

 : ماجستير ايارة اعمال / انتاج وعمليات -2
يريل في هذا اليالادج الطةيا الحاصالالالالةون جة  لبكا اليكالوب وا في االقبصالالالالال أع الرحاسالالالاليا أع إلابة األجرال أع ال ةوا 

ةتا القننسالالالالا أع تخصالالالالصالالالالا  تكنولوكتا أع تخصالالالالصالالالالا  ك الرالتا عالرصالالالالافتا أع إلابة الينو  أع لظم الر ةودا  اإللاب ا
 .الر ةودا 

  ماجستير المحاسبة والتمويل: -3
لظم  االقبصالالالالالالالال أع إلابة األجرال أعالرحاسالالالالالالاليا اع  يريل في هذا اليالادج الطةيا الحاصالالالالالالالةون جة  لبكا اليكالوب وا في

اع الرحاسالالالالالالالالالالالالاليا عالرالون ال ةوا الرالتا عالرصالالالالالالالالالالالالالافتا  الر ةودا  االلاب ا اع االقبصالالالالالالالالالالالالالال الرالي اع الرخاطا عالبأدتر اع 
 البجابي.
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 )رسالة(: االمير الحسن بن طالل للمواري الطبيعية والبيئةكلية 
  :التغيرات المناخية واستدامة االراضي الجا ة ماجستير  -1

 الرتاه عإلابةعاليتئا  األبضيريل في هذا اليالادج الطةيا الحاصةون جة  لبكا اليكالوب وا تخصصا  الزباجا،جةوا 
 عاليتئا، عتخصص القننسا الرنلتا أع دا يناظاها.

 ماجستير الجيولوجيا التطبيقية:  -2
يريل في هذا اليالادج الطةيا الحاصالالالالالةون جة  لبكا اليكالوب وا في الجتولوكتا عاليتئا أع دا ي اللقا أع هننسالالالالالا الب نير 

 أع دا ي اللقا.
 

 ال امل(:او امتحان عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات )الرسالة  كلية االمير الحسين بن
 ماجستير هندسة البرمجيات  -1

تخصالالالالصالالالالا  هننسالالالالا اليادجتا  اع جةم الحاسالالالالوب يريل في هذا اليالادج الطةيا الحاصالالالالةون جة  لبكا اليكالوب وا في 
 الصناجي عجةم اليتالا  ببرنيا كتن جة  االقل.عتطيتراته اع الظرا الر ةودا  الحاسوبتا، االدر المتياالي عالذكاء 

 
 شامل(:متحان ا الرسالة أو)  كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

 ماجستير ايارة وتطوير الموا ع السياحية والتراثية: -1
 اي تخصص اكاليري. يريل في هذا اليالادج الطةيا الحاصةون جة  لبكا اليكالوب وا في

 
 (:رسالة) الهندسةكلية 
 ماجستير الهندسة الميكانيكية / أنظمة الطا ة: -1

 جة  لبكا اليكالوب وا في تخصص القننسا الرتكالتكتا.الحاصةون يريل في هذا اليالادج الطةيا 
 ماجستير ايارة الصيانة:  -2

 .القننسا فاعع أحن في اليكالوب وا لبكا جة  رتالحاصة الطةيا اليالادج هذا في يريل
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 العلوم الترقوية )رسالة أو امتحان شامل(:كلية 
  ضمن المسارات التالية: مناهج واساليب تدريسماجستير  -1

 اساليب تدريس الرياضيات:أ. 
 يريل في هذا اليالادج الطةيا الحاصةون جة  لبكا اليكالوب وا في الا اضتا  اع د ةم دجال ب اضتا .

 ب.اساليب تدريس العلوم:
اليالادج الطةيا الحاصةون جة  لبكا اليكالوب وا في الفتز اء اع الكترتاء اع ال ةوا الحتاتتا اع الجتولوكتا يريل في هذا 

 اع د ةم دجال جةوا.
 ج. اساليب تدريس اللغة االنجليزية:

 ز ا.يريل في هذا اليالادج الطةيا الحاصةون جة  لبكا اليكالوب وا في الةغا االلجةتز ا اع د ةم دجال لغا الجةت
 ي. اساليب تدريس اللغة العرقية:

 يريل في هذا اليالادج الطةيا الحاصةون جة  لبكا اليكالوب وا في الةغا ال ابتا اع د ةم دجال لغا جابتا.
 ماجستير علم نفس ترقوي: -2

ةم االكبراع أع يريل في هذا اليالادج الطةيا الحاصالالةون جة  لبكا اليكالوب وا في أحن فاعع جةم النفس أع البابتا أع ج
 اإلبشال أع بجايا الطفل أع البابتا الخاصا.

 ماجستير االرشاي النفسي ضمن المسارات االتية: -3
 أ. ارشاي اسري:

يريل في هذا اليالادج الطةيا الحاصةون جة  لبكا اليكالوب وا في االبشال اع جةم النفس اع تابتا خاصا اع ال ةوا 
 البابو ا اع اي تخصص آخا.

 ارشاي ترقوي:ب. 
يريل في هذا اليالادج الطةيا الحاصالالالالالالةون جة  لبكا اليكالوب وا في االبشالالالالالالال اع جةم النفس اع تابتا خاصالالالالالالا اع ال ةوا 

 البابو ا اع اي تخصص آخا.
 :يارة الترقوية ماجستير اإل -4

 . اكاليرييريل في هذا اليالادج الطةيا الحاصةون جة  لبكا اليكالوب وا في اي تخصص 
 
 ساعة معتمدة(. 30الدبلوم العالي ) -ب
 اإليارة المدرسية:يبلوم العالي / . 1

 يريل في هذا اليالادج الطةيا الحاصةون جة  لبكا اليكالوب وا في أي تخصص أكاليري.
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   رسوم الساعات:
 البرنامج الدولي للطلبة نير اورينيين البرنامج العايي للطلبة اورينيين الدرجة / ال هاية

داكمبتا البخصصا  
 اإللمالتا

 ليناب 170 ليناب  85

 ليناب 200 ليناب 100  داكمبتا البخصصالا  ال ةرتا
داكمبتا البخصصا  

 القننستا
 ليناب 250 ليناب 125

 ليناب  85 ليناب  50 النبةوا ال الي
 
 

 
 الرسوم اإلضا ية لبرامج الماجستير العايي والدولي:

  العاييالبرنامج  البرنامج الدولي
 

 الرسوم الجامعية
التخصصات 
 اإلنسانية

التخصصات 
العلمية 
 والهندسية

التخصصات 
 اإلنسانية

التخصصات 
العلمية 
 والهندسية 

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

 بسم تأدتنا  )داة عاحنة( (10) (10) (55) (55)
 بسوا أخاى لكل فصل لباسي (115) (65) (450) (300)

 
 الرسوم اإلضا ية لبرامج الدبلوم بالدمنار اوريني:

 الرسوم الجامعية البرنامج العايي البرنامج الدولي
 بسم قيول )داة عاحنة( (15) (80)
 بسم تأدتنا  )داة عاحنة( (10) (55)
 بسوا لشاطا  فصةتا  (30) (135)

 بسوا اسبخناا الحاسوب فصةتاد  (10) (35)
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 كتروني:لة عند تقديم الطلب اال الوثائق المطلوق
 .د ةودا  الطالب / تكون د ةودا  الطالب لقترا ع صحتحا ع دبطابرا دع الوثائق الرافرا •
 .لةوثائق الرطةوبا بحتث تكون عاضحا   (scanning) يجب جرل دمح ضوئي •
 pdf تكون كرتع الوثائق بصتغا •
 تحرتل الوثائق البالتا: •

 هو ا االحوال الرنلتا. -

 كواز المفا لغتا االبللتتر. -

 .كشف ج دا  الثالو ا ال ادا -

 اليكالوب وا.شقالة دصنقا  -

 .اكشف ج دا  اليكالوب و  -

مسترية  ي حال الوثائق التي يجب إر ا ها بعد  بول الطالب  ي البرنامج، علمًا بأن الوثائق ورسوم االلتحاق نير 
  بول الطالب او عدم  بوله:

 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. -
فرا ب ن، أع صوبة جر شقالة إلقاء  1989رطةوبتر لةخندا در دوالتن صوبة جر لفبا خندا ال ةم لةطةيا األبللتتر الذكوب ال -

 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. -
 صوبة دصنقا جر كشف ج دا  النبةوا لرر حصل جةته. -
يمبثن  الطةيا غتا االبللتتر در شاط د اللا  د اللا الشقالة در عزابة الب ةتم ال الي عاليحث ال ةري لةشقالا  غتا األبللتا. -

 شقالاتقم شا طا اجباا  لعلقم عدؤسماتقم الب ةترتا ببةك الجاد ا  عشقالاتقا.
 ل دبحان الوطني لةغا االلجةتز ا أع دا ي الله. دا يثيت ترنيره -
 األعباق عالوثائق الثيوتتا البي تثيت الخياا  ال رةتا عاألبحاث الرنشوبة البي قاا بقا الطالب عدماهربه في خندا الرجبرع. -
  الروافرا الرميرا ل لبحاق دوافرا الوزابا  عالرؤسما  عالنعائا عالجقا  عالرةحرتا  الثرافتا البي تشباط حصول الربرنا جة -

 بالنباسا.
 (.2( جنل )6×4صوبة شخصتا حنيثا قتاا ) -
 إالش اب الرالي در الينك جنن لفع بسم طةب االلبحاق. -


