إعالن صادر عن الجامعة األلمانية األردنية
تعلن عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة األلمانية األردنية ،عن بدء
استقبال طلبات االلتحاق ببرامج الماجستير المطروحة على الفصل الدراسي األول من
العام الجامعي ( )2019/2018اعتبارا من  2018/8/5وحتى تاريخ  2018/8/29على
النحو التالي:

الكلية

كلية إدارة األعمال/
الدراسات العليا

البرنامج
ماجستير إدارة األعمال /
التسويق
Master of Business
Administration / Marketing

الشروط العامة للقبول
-

أن يكون المتقدم حاصالً على شهادة البكالوريوس وبتقدير ال يقل عن
جيد في أي تخصص.
اثبات مقدرة اللغة اإلنجليزية.
خبرة عملية ال تقل عن سنتين واجتياز المقابلة الشخصية.
تعطى المحاضرات في مبنى الكلية في مجمع الملك الحسين لألعمال
في عمان.
رسوم الساعة المعتمدة 250 :دينار أردني.
عدد ساعات البرنامج 42 :ساعة معتمدة.

-

أن يكون المتقدم حاصالُ على درجة البكالوريوس وبتقدير ال يقل عن
جيد في إحدى التخصصات التالية:
العمل االجتماعي ،علم االجتماع ،األنثروبولوجيا ،الطب ،التمريض،
العالج الطبيعي ،العالج المهني ،علم النفس ،التربية الخاصة.
ينظر في إمكانية قبول الطالب من حملة درجة البكالوريوس في
التخصصات غير المذكورة أعاله من قبل الكلية وعمادة الدراسات
العليا.
اثبات مقدرة اللغة اإلنجليزية.
تعطى المحاضرات في موقع الجامعة األلمانية األردنية في كلية هندسة
العمارة في جبل عمان – دارة عثمان بدير – المحاضرات مسائية.
رسوم الساعة المعتمدة 120 :دينار أردني.
عدد ساعات البرنامج 36 :ساعة معتمدة.

-

مسار الدراسة :الرسالة أو االمتحان الشامل -
-

ماجستير العمل االجتماعي /
الهجرة والالجئين

-

Master of Social Work /
Migration and Refugees

كلية اإلنسانيات
التطبيقية واللغات

مسار الدراسة :الرسالة أو االمتحان الشامل -
-

- BA degree or equivalent in German language,
ماجستير اللغة األلمانية كلغة
German as a Foreign Language, Germanistik or related
subjects, minimum rating “good”.
أجنبية
- German Language level TestDaF 3 or B2
Ma DAF
 تعطى المحاضرات في مبنى الجامعة األلمانية في المشقر-مأدبا. رسوم الساعة المعتمدة 120 :دينار أردني.مسار الدراسة :الرسالة أو االمتحان الشامل
 -عدد ساعات البرنامج 40 :ساعة معتمدة.

-

ماجستير التخطيط المكاني
Master of Science in Spatial
Planning

-

مسار الدراسة :الرسالة أو االمتحان الشامل
-

كلية هندسة العمارة
والبيئة المبنية
ماجستير الحفاظ المعماري
Master of Science in
Architectural Conservation
مسار الدراسة :الرسالة

 أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس وبتقدير ال يقل عنجيد في أحد التخصصات التالية:
العمارة ،الهندسة المدنية ،اآلثار ،ترميم ،حفاظ معماري ،تنسيق
المواقع.
 اثبات مقدرة اللغة اإلنجليزية. شهادة الثانوية العامة (المسار العلمي) تعطى المحاضرات في موقع الجامعة األلمانية األردنية في دارة عثمانبدير/جبل عمان.
 رسوم الساعة المعتمدة 120 :دينار أردني. عدد ساعات البرنامج 40 :ساعة معتمدة.-

ماجستير هندسة الحاسوب
Master of Science in Computer
Engineering

-

مسار الدراسة :الرسالة أو االمتحان الشامل

كلية الهندسة الكهربائية
وتكنولوجيا المعلومات

-

ماجستير هندسة البيئة والطاقة
المتجددة
Master of Science in
Environmental and Renewable
Energy Engineering

-

مسار الدراسة :الرسالة أو االمتحان الشامل -
-

كلية العلوم اإلدارية
واللوجستية

أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس وبتقدير ال يقل عن
جيد في أحد التخصصات التالية:
هندسة الحاسوب ،هندسة الكهرباء ،هندسة االتصاالت ،هندسة
الميكاترونكس.
اثبات مقدرة اللغة اإلنجليزية.
تعطى المحاضرات في موقع الجامعة األلمانية األردنية في المشقر/
مأدبا.
رسوم الساعة المعتمدة 120 :دينار أردني
عدد ساعات التخصص 33 :ساعة معتمدة.

 أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس وبتقدير ال يقل عنجيد في التخصصات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واألعمال.
ماجستير هندسة نظم
 اثبات مقدرة اللغة اإلنجليزية.المؤسسات
 تعطى المحاضرات في جامعة األميرة سمية لتكنولوجيا ،فيMaster
of Science in
الجبيهة/عمان.
Enterprise
Systems
Engineering
 رسوم الساعة المعتمدة 120 :دينار أردني(بالتعاون مع جامعة األميرة سمية
 عدد ساعات التخصص 33 :ساعة معتمدة.للتكنولوجيا)
مسار الدراسة :الرسالة أو االمتحان الشامل - .يتم تقديم طلبات الدراسة والوثائق المطلوبة في دائرة القبول والتسجيل
في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.
-

كلية هندسة الموارد
الطبيعية وإدارتها

أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس وبتقدير ال يقل عن
جيد في أحد التخصصات التالية:
هندسة العمارة ،الهندسة المدنية ،التخطيط ،تنسيق المواقع ،الجغرافيا.
اثبات مقدرة اللغة اإلنجليزية.
شهادة الثانوية العامة (المسار العلمي)
تعطى المحاضرات في موقع الجامعة األلمانية األردنية في كلية هندسة
العمارة في جبل عمان – دارة عثمان بدير.
رسوم الساعة المعتمدة 120 :دينار أردني.
عدد ساعات التخصص 36 :ساعة معتمدة.

ان يكون المتقدم حاصالً على شهادة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن
جيد في أي من التخصصات التالية:
الهندسة المدنية ،الهندسة الميكانيكية ،هندسة العمارة ،الهندسة
الكهربائية ،هندسة الطاقة المتجددة ،الهندسة الصناعية ،الهندسة
الكيماوية ،هندسة الطيران ،الهندسة النووية.
أن يكون للمتقدم خبرة اساسية في علوم الموائع والحراريات (Fluid
)Mechanics and Thermodynamics
اثبات مقدرة اللغة اإلنجليزية.
تعطى المحاضرات في موقع الجامعة األلمانية األردنية في عمان.
رسوم الساعة المعتمدة 120 :دينار أردني
عدد ساعات التخصص 34:ساعة معتمدة.

 أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس وبتقدير ال يقل عنماجستير إدارة اللوجستيات
جيد.
Master
of Science in Logistics
 تعطى األولوية لحملة درجة البكالوريوس في التخصصات التيManagement
تطرحها كليات اإلدارة والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والصيدلة.
 تعطى األولوية للمتقدمين الذين تتوفر لديهم خبرة عملية في مجال ذيمسار الدراسة :الرسالة أو االمتحان الشامل صلة .ويشترط ارفاق شهادات الخبرة مع طلب االلتحاق.

 اثبات مقدرة اللغة اإلنجليزية. تعطى المحاضرات في مبنى مركز االستشارات والتدريب التابعللجامعة في مجمع الملك الحسين لألعمال في عمان.
 رسوم الساعة المعتمدة 200 :دينار أردني عدد ساعات التخصص 36:ساعة معتمدة.-

كلية العلوم التقنية
التطبيقية

ماجستير اإلدارة الهندسية
مسار الدراسة :الرسالة أو االمتحان الشامل -
-

ان يكون المتقدم حاصالً على شهادة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن
جيد في أي من التخصصات الهندسية.
اثبات مقدرة اللغة اإلنجليزية.
تعطى المحاضرات في موقع الجامعة األلمانية األردنية في عمان.
رسوم الساعة المعتمدة 200 :دينار أردني
عدد ساعات التخصص 34:ساعة معتمدة.

الوثائق المطلوبة للتقديم عند فتح باب استقبال طلبات القبول:


صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة.



مصدقة وثيقة التخرج أو (صورة مصدقة عنها).



كشف عالمات البكالوريوس أو صورة مصدقة عنه.



معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية لخريجي الجامعات غير األردنية (صورة مصدقة).



صورة مصدقة عن هوية األحوال المدنية أو جواز السفر.



صورة شخصية عدد (.)2



رسوم تقديم طلب االلتحاق ( )25دينار غير مستردة.



من أجل اثبات مقدرة اللغة األجنبية :أن يكون المتقدم حاصالً على العالمة المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
في أحد امتحانات القدرات في اللغة األجنبية (اإلنجليزية ،األلمانية) ،وذلك على النحو اآلتي:

*مالحظة :يتم تقديم النسخة االصلية لهذه االمتحانات وفي حال تم تسليم صورة مصدقة عنها يجب ختمها من عمادة الدراسات
العليا بشكل رسمي:
عالمة التوفل iBT
من مركز AMIDEAST
فرع األردن فقط

عالمة IELTS
من المجلس الثقافي
البريطاني British
Council
فرع األردن فقط

عالمة االمتحان الوطني أو
االمتحان المكافئ لالمتحانات
العالمية أو اجتياز البرنامج
التأهيلي في اللغة االنجليزية

 إدارة األعمال -هندسة نظم المؤسسات

ال تقل عن 69

ال تقل عن 5.5

ال تقل عن %65

 إدارة اللوجستياتماجستير العملاالجتماعي/الهجرة والالجئين

ال تقل عن 59

ال تقل عن 5

ال تقل عن %50

هندسة البيئة والطاقة المتجددةهندسة الحاسوبالتخطيط المكانيالحفاظ المعماري -اإلدارة الهندسية

ال تقل عن 90

تخصص الماجستير

-اللغة األلمانية كلغة اجنبية

ال تقل عن 6.5

ال تقل عن %75

عالمة امتحان اللغة األلمانية  B2من مركز معتمد كما ذكر بالشروط العامة في الجدول السابق

باإلضافة إلى الشروط التالية الخاصة بمقدرة اللغة االنجليزية:
 .1أال يكون قد مضى على تاريخ تقديم امتحان القدرات في اللغة األجنبية أكثر من سنتين.
 .2يحق للمتقدمين الراغبين بدراسة الماجستير في الجامعة األلمانية األردنية التقدم المتحان اللغة اإلنجليزية المكافئ لالمتحانات
العالمية في الجامعة (الذي سيعلن عن مكان وزمان عقده).
 .3يجوز للطلبة الذين لم يحققوا عالمة النجاح المطلوبة بأحد امتحانات القدرات في اللغة األجنبية دراسة برنامج تأهيلي في
اللغة اإلنجليزية في الجامعة حال قبوله في برنامج الماجستير.




لمزيد من المعلومات عن البرامج يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني الخاص بعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي وعلى
موقع الجامعة  www.gju.edu.joأو االتصال هاتفيا ً على عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي ( )06 429 4800أو
على رقم الكلية المعنية الظاهر أعاله.
يتم قبول الطلبات حسب التخصص لغاية تاريخ ( ،)2018/8/29وعلى النحو التالي:
 .1في دائرة القبول والتسجيل في موقع الجامعة الدائم المشقر-ناعور-طريق مأدبا الغربي لجميع التخصصات.
 .2في مبنى كلية إدارة األعمال/الدراسات العليا في مجمع الملك الحسين لألعمال – بناية رقم ( )1الطابق الثاني لتخصص
الماجستير في إدارة األعمال.

