إعالن صادر عن الجامعة األلمانية األردنية
تعلن عمادة الدراسات العليا في الجامعة األلمانية األردنية للطلبة المتقدمين بطلبات لاللتحاق
ببرامج الماجستير في الجامعة على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي (،)2019/2018
عن بدء استقبال طلبات تقديم امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية المكافئ لالمتحانات العالمية ،وذلك
على النحو التالي:
أوالً :إجراءات تقديم الطلب لالمتحان:
أ .تعبئة نموذج طلب التقديم في عمادة الدراسات العليا في حرم الجامعة/المشقر طريق عمان
مأدبا الغربي-مكتب رقم ( ،)C 413لتوقيعه حسب األصول وختمه بختم العمادة.
ب .دفع رسوم االمتحان وقدرها  55دينار في الدائرة المالية.
ت .ارفاق طلب االمتحان مع الوصل المالي وتسليمها لعمادة الدراسات العليا.
ث .يُعطى الطالب نسخة من النموذج والوصل المالي إلرفاقه مع طلب القبول في دائرة القبول
والتسجيل.
ثانياً :موعد عقد االمتحان:
تاريخ عقد االمتحان
وقت االمتحان
مكان االمتحان
(الكتابي والمحادثة)

الجزء الكتابي :الخميس 2018/08/30
جزء مهارة المحادثة :السبت 2018/09/01
الجزء الكتابي :الرابعة عصرا ً (مدة االمتحان ساعتان).
جزء مهارة المحادثة :يبدأ من التاسعة والنصف صباحا ً ،وسيتم تأكيد مواعيد
االمتحان لكل طالب يوم الخميس الموافق  2018/08/30بعد جلسة االمتحان
الكتابي.
في مبنى كلية إدارة األعمال/الدراسات العليا في مجمع الملك الحسين لألعمال –
بناية رقم ( )1الطابق الثاني-قاعة رقم ( )4وقاعة رقم ( )5وقاعة رقم ( )8وقاعة
رقم (.)9

 الحضور قبل نصف ساعة من موعد االمتحان ويمنع دخول أي طالب بعد بدء.1
.االمتحان
. احضار هوية األحوال المدنية او اثبات شخصية ساري المفعول.2
. يمنع استخدام األجهزة الخلوية وااللكترونية أثناء االمتحان.3
 على الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة تقديم صورة عن هوية األحوال المدنية.4
.للشخص المرافق له في االمتحان لدى عمادة الدراسات العليا

تعليمات االمتحان

 من،)2018/08/29(  آخر موعد الستقبال طلبات التقديم لالمتحان يوم االربعاء الموافق.)15:00-08:00( الساعة

English Exam for Postgraduates
EEPG
-

-

-

All applicants to the Postgraduate Programs in the GJU must sit for the
English Language Proficiency Test (EEPG).
The exam tests all communicative skills:
Listening Comprehension
Reading Comprehension
Grammar and Structure
Vocabulary
Speaking
This exam tests all the accumulative English language skills of the
prospective student.
The Speaking skill will be tested for each student individually and
according to the announced schedule.
The first part of the exam will take place collectively according to the
announced dates.
It is a paper pencil test and no writing task is included.
No specific book is recommended.
It is recommended to visit English exam online websites for review.
According to the Ministry of Higher Education instructions, this exam is
equivalent to the accepted International Exams: TOEFL iBT and IELTS
Academic.
The EEPG is valid for 2 years.
For inquiries, please contact Ms. Fatimah Al-Masha’leh- Deanship of Post
Graduate Studies: fatima.almashaleh@gju.edu.jo

