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 الدخول الى البوابة

 

يقوووووووم الطالووووووب بالوووووودخول الووووووى مو ووووووع طلبووووووات االلتحوووووواق بتخصصووووووات الجامعووووووة      

 الدخول على الرابط التالي : طريقالهاشمية عن 

 

www.apl.hu.edu.jo 

  

http://www.apl.hu.edu.jo/


 انشاء مستخدم جديد

 

ديم طلوووووب حيوووود يبووووودب الطالووووب بانشووووواء مسووووتخدم جديووووود و لوووو  مووووون بجوووول البووووودء بتقوووو     

 . االلتحاق عن طريق الضغط على "انشاء حساب جديد لبوابة االلتحاق"

 

 

 

بعوووووود الوووووودخول الووووووى انشوووووواء الحسوووووواب يبوووووودب الطالووووووب بادخووووووال البيانووووووات المطلوبووووووة      

السووووووتلمال الخطوووووووب اذولووووووى للطلووووووب و لوووووو  بادخووووووال جنسووووووية الطالووووووب وفووووووي حووووووال 

يقووووووووم  وطني حيووووووودتظهووووووور خانوووووووة الدخوووووووال الووووووور م الووووووو لانوووووووت الجنسوووووووية "اذردنيوووووووة"

بادخووووووال الوووووور م الوووووووطني فووووووي الملووووووان المخصوووووو  لوووووو ل  وموووووون  ووووووم الضووووووغط علووووووى 

"اسوووووتعران" ومووووون  وووووم ادخوووووال جنسوووووية الشوووووهادب وفوووووي حوووووال لانوووووت "اذردنيوووووة" يقووووووم 

الطالوووووب بادخوووووال ر وووووم الجلووووووو وسووووونة ال انويوووووة والووووودورب لل انويوووووة و يووووور  لووووو  يقووووووم 

 وووووم يقووووووم الطالوووووب  بادخوووووال سووووونة الشوووووهادب ومووووون  وووووم الضوووووغط علوووووى اسوووووتعران ومووووون

بادخوووووال بوووووا ي البيانوووووات ومووووون  وووووم الضوووووغط علوووووى "التعهووووود" لصوووووحة البيانوووووات ومووووون  وووووم 

 .والضغط على "خروج" الضغط على "انشاء مستخدم"

 



 

 

 

 

 

  



 ادخال معلومات الطلب

يبوووووودب الطالووووووب بادخووووووال معلومووووووات الطلووووووب و لوووووو  حسووووووب الترتيووووووب المرفووووووق مووووووع      

 . مراعاب الزامية االدخال عند الحقول المؤشر عليها " * "

 :مةةةةةةةا حمرةةةةةةةة  خا  ةةةةةةةهة   ل  هةةةةةةةة مالحظةةةةةةةة خريريةةةةةةةة الهاةةةةةةة   خا م ةةةةةةةة  خ   ةةةةةةةمهة

بشووووولل نلوووووي مووووون علوموووووات ال انويوووووة العاموووووة تعبئوووووة معلوموووووات الطالوووووب وم مسوووووو  يوووووت

 اعوووووودب بيانووووووات الجامعووووووة مووووووع مراعوووووواب الت لوووووود موووووون صووووووحة المعلومووووووات وتعبئووووووة ا  

 .اللمال االجراءات هاب  خحفظنق  ومن  م 

 

 



 

  



 طلبة الدراسات العليا

بعوووووود ادخووووووال المعلومووووووات يسووووووتلمل طالووووووب الدراسووووووات العليووووووا طلبووووووه و لوووووو       

السووووووابقة عوووووون طريووووووق الوووووودخول علووووووى "معلومووووووات الدراسووووووات العليووووووا" وتعبئووووووة 

لافوووووة الحقوووووول المطلوبوووووة حسوووووب الدرجوووووة الموووووراد التقووووودم لهوووووا ومووووون  وووووم تحميووووول 

اللشووووووو  المطلوبووووووة حسووووووب الدرجووووووة المطلوووووووب االلتحوووووواق بهووووووا عوووووون طريووووووق 

 الدخول على "تحميل لشو  العالمات".

 :مةةةةةةةا حمرةةةةةةةة  خا  ةةةةةةةهة   ل  هةةةةةةةة مالحظةةةةةةةة خريريةةةةةةةة الهاةةةةةةة   خا م ةةةةةةةة  خ   ةةةةةةةمهة

بشوووووولل نلووووووي موووووون  شووووووهادب البلووووووالوريوو والماجسووووووتيرتعبئووووووة معلومووووووات  مسووووووو  يووووووت

سووووابقا عنوووود انشوووواء  عوووون طريووووق ربووووط الوووور م الوووووطني الموووودخل  اعوووودب بيانووووات الجامعووووة

مووووووع   نليووووووااسووووووم المسووووووتخدم وجلووووووب الوووووور م الجووووووامعي والمعلومووووووات المطلوووووووب ادخالهووووووا 

 هاةةةةةةب  خحفةةةةةةظمراعووووواب الت لوووووود موووووون صوووووحة المعلومووووووات وتعبئووووووة ا  نقوووووو  ومووووون  ووووووم 

 .اللمال االجراءات

 

 



 تحميل اللشوفات

: مةةةةةةةا حمرةةةةةةةة  خا  ةةةةةةةهة   ل  هةةةةةةةة مالحظةةةةةةةة خريريةةةةةةةة الهاةةةةةةة   خا م ةةةةةةةة  خ   ةةةةةةةمهة

 ل  خم  هة. خميروب فقي تحمهل صولة عا هوهة   حو 

 

 اعتماد الطلب وارساله

  

 

 

  



 دفع رسوم طلب االلتحاق

بعووووود االعتمووووواد وارسوووووال الطلوووووب يظهووووور زر "طباعوووووة  سووووويمة البنووووو " و لووووو  مووووون      

البنوووووو   عووووون الطلوووووب ودفعوووووه لووووود القسووووويمة الماليوووووة بوووووالمبل  المطلووووووب  طباعوووووةاجووووول 

 المعتمدب للجامعة الهاشمية.

 

 

 


