
 الجامعة الهاشمية

 كلية الدراسات العليا

الدبلوم العالي( للفصل  –ماجستير –الدكتوراة إعالن بدء التقدم بطلبات االلتحاق ببرامج الدراسات العليا )
 (www.apl.hu.edu.jo) الكترونيًا حسب الرابط اآلتي( 2020/2021) الثانيالدراسي 

جامعة الهاشااااامية عن بدء تقديا  لبات االلتحاق ببرامج الدراساااااات اليعلن عميد كلية الدراساااااات العليا  ي 
من  الثانيالعليا )الدكتوراة والماجساااتير والدبلوم العالي( للطلبة انرينيين و ير انرينيين للفصااال الدراساااي 

 الساااااااااباا ( ولغااايااة موم 30/12/2020) االربعاااء( اعتبااارًا من موم 2020/2021العااام الجااامعي )
، علمًا بأنه لن متا يراساااة طل  لب  ير مساااتور  لللاااروة المطلوبة وحساااب (30/1/2021الموا ق )

 قرارات وزارة التعليا العالي و البحث العلمي . 

للعام الجامعي  الثانيشروة التقدم لطلبات االلتحاق  ى برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي 
(2020/2021) 

  ةيوس أو ما يعاجلها ل تقدم لارنامج الما سالالت ر والدوتوةاو ومج  امعا  أن يكون الطالب حاصالال ع ى د جة ا الاكالو
 .االنتظامالما ست ر وفق أس وب و معترف بها و أن تكون جةاسته في مرح ا الاكالوةيوس 

  أن تكون جة ا الاكالوةيوس في موضوع يؤهل الطالب ل دةاسا المتخصصا في الارنامج الذي يرغب في االلتحاق
ل خطا الدةاس ا لذلك الارنامج وفي حاال  استثنائ ا تقدةها لجنا الدةاسا  الع  ا في القسم والك  ا يمكج به، وفقاع 

 قاول الطالب الذي يحمل الاكالوةيوس في تخصصا  أخرى.
 ان يكون الطالب قد ا تاز او تقدم ألحد امتحانا  القدةا  ل غا ا نا ا )التوفل، االي تس، لغا فرنس ا، لغا المان ا ،

 او امتحان مستوى ال غا االنج  زيا او امتحان المكافئ ل غا االنج  زيا(.
  .ان يكون الطالب حاص ع ى د موافقا الجها الموظفا مثل القوا  المس حا االةجن ا واألمج العام والدفاع المدني

ذا وانت تشترط الموافقا اما بالنساا ل ط اا غ ر االةجن  ج ف تع ج ى  هم اةفاق موافقا  سفاةاتهم وم حق اتهم ا
 المساقا. وما يط ب مج موظفي الجامعا الهاشم ا ابراز موافقا ةئاسا الجامعا ى د الدةاسا.

 
 
 



 اللروة العامة لاللتحاق ببرامج الدبلوم:
  يشترط في قاول الطالب في برامج الدب وم أن يكون حاص ع ى د جة ا الاكالوةيوس مج  امعه تعترف بها الجامعا

 الهاشم ا.
 .يمكج  قاول الط اا الحاص  ج ى د جة ا الاكالوةيوس باالنتساب في برامج الدب وم 

 
 (2020/2021للعام الجامعي ) لثانيبرامج الدراسات العليا المطروحة  ي الفصل الدراسي ا

 
 ساعة معتمدة(. 54) ةبرنامج الدكتورا ط.

 كلية اآلياب: 
 : اللغة العربيةيكتوراة . 1

 هذا الارنامج الط اا الحاص ون ى د جة ا الما ست ر في ال غا العرب ا وآجابها.يقال في 
  

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

 اللغة العربية وآيابها/ اللغويات:  ماجستير -1
 وآجابها أو مع م مجال ال غا العرب ا.يقال في هذا الارنامج الط اا الحاص ون ى د جة ا الاكالوةيوس في ال غا العرب ا 

 اللغة العربية وآيابها/ انيب والنقد:  ماجستير -2
 يقال في هذا الارنامج الط اا الحاص ون ى د جة ا الاكالوةيوس في ال غا العرب ا وآجابها أو مع م مجال ال غا العرب ا.

 اللغة االنجليزية: ماجستير -3
االنج  زيا وآجابها وأجب والدةاسالالالالالالالالالالا  الثقاف ا  اصالالالالالالالالالال ون ى د جة ا الاكالوةيوس في ال غايقال في هذا الارنامج الط اا الح

 بال غا االنج  زيا.
 

 كلية العلوم التربوية )رسالة طو امتحان شامل(:
 ماجستير علا نفس تربول: -1

الترب ا أو ى م اال تماع أو يقال في هذا الارنامج الط اا الحاصالال ون ى د جة ا الاكالوةيوس في أحد فروع ى م النفس أو 
 اإلةشاج أو ةىايا الطفل أو الترب ا الخاصا.

 :يارة التربوية ماجستير اإل -2
 . اكاجيمييقال في هذا الارنامج الط اا الحاص ون ى د جة ا الاكالوةيوس في اي تخصص 

 



 
  ماجستير المناهج و التدريس ضمن المسارات التالية: -3

 الرياضيات:اساليب تدريس أ. 
 يقال في هذا الارنامج الط اا الحاص ون ى د جة ا الاكالوةيوس في الرياض ا  او مع م مجال ةياض ا .

 ب.اساليب تدريس العلوم:
يقال في هذا الارنامج الط اا الحاص ون ى د جة ا الاكالوةيوس في الف زياء او الك م اء او الع وم الح ات ا او الج ولو  ا 

 ى وم.او مع م مجال 
 ج. اساليب تدريس اللغة االنجليزية:

 يقال في هذا الارنامج الط اا الحاص ون ى د جة ا الاكالوةيوس في ال غا االنج  زيا او مع م مجال لغا انج  زيا.
 ي. اساليب تدريس اللغة العربية:

 مع م مجال لغا ىرب ا.يقال في هذا الارنامج الط اا الحاص ون ى د جة ا الاكالوةيوس في ال غا العرب ا او 
 . ماجستير االرشاي النفسي ضمن المسارات االتية:4

 ط. ارشاي اسرل:
يقال في هذا الارنامج الط اا الحاص ون ى د جة ا الاكالوةيوس في االةشاج او ى م النفس او ترب ا خاصا او الع وم 

 التربويا او اي تخصص آخر.
 ب. ارشاي تربول:

ا الحاص ون ى د جة ا الاكالوةيوس في االةشاج او ى م النفس او ترب ا خاصا او الع وم يقال في هذا الارنامج الط ا
 التربويا او اي تخصص آخر.

 
 كلية االقتصاي والعلوم اإليارية: ) رسالة طو امتحان شامل(:

 االستثمار والتمويل: ماجستير  -1
االقتصالالاج أو الع وم المال ا والمصالالرف ا أو المحاسالالاا يقال في هذا الارنامج الط اا الحاصالال ون ى د جة ا الاكالوةيوس في 

  أو إجاةة األىمال أو نظم المع وما  اإلجاةيا.
 المحاسبة والتمويل: ماجستير  -2

يقال في هذا الارنامج الط اا الحاصالالالال ون ى د جة ا الاكالوةيوس في االقتصالالالالاج أو المحاسالالالالاا أو إجاةة األىمال أو الع وم 
 إجاةة الانوك أو نظم المع وما  اإلجاةيا.المال ا والمصرف ا أو 

 : ماجستير ايارة اعمال / انتاج وعمليات -3
يقال في هذا الارنامج الط اا الحاصالالالال ون ى د جة ا الاكالوةيوس في االقتصالالالالاج أو المحاسالالالالاا أو إجاةة األىمال أو الع وم 

 المال ا والمصرف ا أو إجاةة الانوك أو نظم المع وما  اإلجاةيا.
 



 )رسالة(: االمير الحسن بن  الل للمواري الطبيعية والبيئةكلية 
 ماجستير الجيولوجيا التطبيقية:  -1

يقال في هذا الارنامج الط اا الحاصالالالالال ون ى د جة ا الاكالوةيوس في الج ولو  ا والا  ا أو ما يعاجلها أو هندسالالالالالا التعديج 
 أو ما يعاجلها.

  ا:علوم البيئة وإيارته ماجستير  -2
يقال في هذا الارنامج الط اا الحاصالالالالالالالالالالالال ون ى د جة ا الاكالوةيوس في إجاةة األةاضالالالالالالالالالالالالي والم او،إجاةة الم او والا  ا، ى وم 

 اةض وب  ا، تربا وةي، هندسا ،ى وم ب   ا، هندسا زةاى ا أو ما يعاجل أي تخصص منها.
 

 كلية الهندسة )رسالة( :
 قة:ماجستير الهندسة الميكانيكية / طنظمة الطا -1

 ى د جة ا الاكالوةيوس في تخصص الهندسا الم كان ك ا.الحاص ون يقال في هذا الارنامج الط اا 
 ماجستير ايارة االزمات والكوارث: -2

 يقال في هذا الارنامج الط اا الحاص ون ى د جة ا الاكالوةيوس في أي تخصص اكاجيمي.
 ماجستير ايارة الصيانة: -3

 .الهندسا فروع أحد في الاكالوةيوس جة ا ى د ج الحاص  الط اا الارنامج هذا في يقال
 

 كلية العلوم )رسالة(:
 :الكيمياءماجستير  -1

 .الفرى ا تخصصاتها أحد أو الك م اء تخصص في الاكالوةيوس جة ا ى د ج الحاص  الط اا الارنامج هذا في يقال
 ماجستير العلوم الحياتية: -2

الحاصالال ون ى د جة ا الاكالوةيوس في الع وم الح ات ا أو أحد فروىها أو الك م اء أو الع وم  يقال في هذا الارنامج الط اا
 الزةاى ا أو الع وم الطا ا أو الع وم الا طريا.

 
 كلية الملكة رانيا للطفولة )رسالة(:

 تربية خاصة للطفولة:ماجستير  -1
ترب ا الطفولا الماكرة ،ةىايا الطفولا الترب ا الخاصا، يقال في هذا الارنامج الط اا الحاص ون ى د جة ا الاكالوةيوس في 

الماكرة، االةشاج والصحا النفس ا، وى م النفس ،ى وم السمع والنطق، الع ج الطا عي، الع ج الوظ في، الع وم التربويا، 
 ما اال تماى ا، الرياضا.التمريض، ى م اال تماع او الخد

 
 



 شامل(:متحان ا الرسالة طو)  كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث
 ماجستير ايارة وتطوير المواقع السياحية والتراثية: -1

 اي تخصص اكاجيمي. يقال في هذا الارنامج الط اا الحاص ون ى د جة ا الاكالوةيوس في
 

 شامل(:متحان ا )الرسالة طو لتكنولوجيا المعلوماتكلية االمير الحسين بن عبدهللا الثاني 
 :ماجستير هندسة البرمجيات  -1

تخصالالالالصالالالالا  هندسالالالالا الارمج ا  او ى م الحاسالالالالوب يقال في هذا الارنامج الط اا الحاصالالالال ون ى د جة ا الاكالوةيوس في 
او  هندسالالالالا الحاسالالالالوبالا انا  اووتطا قاته او انظما المع وما  الحاسالالالالوب ا او االمج السالالالال اراني اوالذواء الصالالالالناىي اوى م 

نظم او  م ع تخصصا  تكنولو  ا المع وما  او ى م الا انا او نظم مع وما  االىمالاو  هندسا الكهرباءاو هندسا االتصاال 
 .(ع مي او فرع االجاةة المع ومات االمع وما  االجاةيا )شريطا ان يكون الطالب حاص ع ى د شهاجة الثانويا العاما مج الفرع ال

  ماجستير االمن السيبراني : -2
تخصالالالالصالالالالا  هندسالالالالا الارمج ا  او ى م الحاسالالالالوب يقال في هذا الارنامج الط اا الحاصالالالال ون ى د جة ا الاكالوةيوس في 

هندسا او  هندسا الحاسوباووتطا قاته او انظما المع وما  الحاسوب ا، االمج الس اراني والذواء الصناىي وى م الا انا  
)شالالالالريطا ان او هندسالالالالا الم كاترون كس او هندسالالالالا االل كترون ا  او نظم مع وما  االىمال  هندسالالالالا الكهرباءاو االتصالالالالاال 

)شالالالريطا او اجاةة نظم المع وما   ع مي او فرع االجاةة المع ومات ا(يكون الطالب حاصالالال ع ى د شالالالهاجة الثانويا العاما مج الفرع ال
او ى م الا انا  والذواء   ع مي او فرع االجاةة المع ومات ا(عاما مج الفرع الان يكون الطالب حاصالالالالالالالالالالالالالال ع ى د شالالالالالالالالالالالالالالهاجة الثانويا ال

 .ع مي او فرع االجاةة المع ومات ا()شريطا ان يكون الطالب حاص ع ى د شهاجة الثانويا العاما مج الفرع الاالصطناىي 
 
 ساعة معتمدة(. 30الدبلوم العالي ) -ج
 اإليارة المدرسية:يبلوم العالي / . 1

 يقال في هذا الارنامج الط اا الحاص ون ى د جة ا الاكالوةيوس في أي تخصص أكاجيمي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   رسوم الساعات:
 البرنامج الدولي للطلبة  ير انرينيين البرنامج العايل للطلبة انرينيين الدرجة / اللهاية

 جيناة 120 جيناة 120 الدوتوةاو 
ما ست ر التخصصا  

 اإلنسان ا
 جيناة 170 جيناة  85

 جيناة 200 جيناة 100  ما ست ر التخصصالا  الع م ا
ما ست ر التخصصا  

 الهندس ا
 جيناة 250 جيناة 125

 جيناة 100 جيناة 75 ما ست ر االمج الساراني 
 جيناة  85 جيناة  50 الدب وم العالي

 
 

 الرسوم اإلضا ية لبرنامج الدكتوراه بالدمنار انريني:
 الرسوم الجامعية البرنامج العايل الدوليالبرنامج 

 ةسم قاول )مرة واحدة( (150) (525)
 ةسم التحاق )مرة واحدة( (20) (105)
 ةسم تأم نا  )مرة واحدة( (30) (105)
 ةسوم أخرى لكل فصل جةاسي (110) (475)

 
 الرسوم اإلضا ية لبرامج الماجستير العايل والدولي:

  العايل البرنامج البرنامج الدولي
 

 الرسوم الجامعية
التخصصات 
 اإلنسانية

التخصصات 
العلمية 
 والهندسية

التخصصات 
 اإلنسانية

التخصصات 
العلمية 
 والهندسية 

 ةسم قاول )مرة واحدة( (15) (15) (80) (80)
 ةسم التحاق )مرة واحدة( (150) (150) (320) (320)

 ةسم تأم نا  )مرة واحدة( (10) (10) (55) (55)
 ةسوم أخرى لكل فصل جةاسي (115) (65) (450) (300)

 
 



 الرسوم اإلضا ية لبرامج الدبلوم بالدمنار انريني:
 الرسوم الجامعية البرنامج العايل البرنامج الدولي

 ةسم قاول )مرة واحدة( (15) (80)
 ةسم تأم نا  )مرة واحدة( (10) (55)
 ةسوم نشاطا  فص  ا  (30) (135)

 ةسوم استخدام الحاسوب فص  اع  (10) (35)
الوثائق التي يجب إر اقها بعد قبول الطالب  ي البرنامج، علمًا بأن الوثائق ورسوم االلتحاق  ير مسترية  ي حال 

 قبول الطالب او عدم قبوله:
 صوةة مصدقا ىج هويا األحوال المدن ا. -
 أو صوةة مصدقا ىنها.شهاجة الوالجة األص  ا الصاجةة ىج جائرة األحوال المدن ا  -
 صوةة مصدقا ىج  واز السفر ل ط اا غ ر األةجن  ج. -
فما بعد، أو صوةة ىج  1989صوةة ىج جفتر خدما الع م ل ط اا األةجن  ج الذووة المط وب ج ل خدما مج موال د  -

 شهاجة إنهاء الخدما، أو شهاجة اإلىفاء مج الخدما، أو شهاجة جفع بدل أجاء الخدما.
 مج وشف ى ما  الثانويا العاما. االصل -
 .والدب وم العالي صوةة مصدقا ىج وشف ى ما  ومصدقا التخرج في الاكالوةيوس ل متقدم ج لارامج الما ست ر -
 صوةة مصدقا ىج وشف ى ما  ومصدقا التخرج في الاكالوةيوس والما ست ر ل متقدم ج لارنامج الدوتوةاو. -
 لارنامج الدوتوةاو ى د أن تشمل األبحاث التي أنجزها الطالب خ ل جةاسته وأسماء المشرف ج.الس رة الذات ا ل متقدم ج  -
 لمج حصل ى  ه. العالي صوةة مصدقا ىج وشف ى ما  الدب وم -
 معاجلا شهاجة معتمدة مج وزاةة التع  م العالي والاحث الع مي الصاجةة ىج الجامعا  اال نا ا والعرب ا الرسم ا. -
تقدير مج وزاةة التع  م العالي والاحث الع مي لخريجي الجامعا  اال نا ا أو الجامعا  التي ال يو د ى  ها  تحديد -

 تقدير.

ان يكون الطالب قد ا تاز او تقدم ألحد امتحانا  القدةا  ل غا ا نا ا )التوفل، االي تس، لغا فرنس ا، لغا المان ا،  -
 امتحان المكافئ ل غا االنج  زيا(.او امتحان مستوى ال غا االنج  زيا او 

موافقا الوزاةا  والمؤسسا  والدوائر والجها  والم حق ا  الثقاف ا التي تشترط حصول المتقدم ى د الموافقا المساقا  -
 ل لتحاق بالدةاسا.

 (.2( ىدج )6×4صوةة شخص ا حديثا ق اس ) -
 نظام ى ما  الجامعا التي تخرج منها. -
 
 


