دليل السنفور

طلبة السنة األولى األعزاء ,
ترحيبًا منا بكم و ترحيبًا من زمالئكم في الجامعة األلمانية األردنية قررنا ان نقوم برفدكم و تزويدكم بكل ما هو مهم و مرشد لكم في الفصل الدراسي األول وعلى
ذلك قمنا بعمل نشرة دليل السنفور لمساعدتكم وإرشادكم على :

طريقة التسجيل :
أوال  :عندما تفتح موقع  MyGJUاذهب الى . Registration

ثانيآ  :عندما تبدأ فترة التسجيل اضغط على . +Offered Courses
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ثالثا  :سيظهر لديك الصورة التالية وهي عبارة عن الخطة الدراسة  ,كل ما عليك هو ان تحدد المادة التي تريد تسجليها وتضغط على  Courses Sectionsليظهر
لديك شعب المادة المتوفرة .
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رابعا  :عندما تظهر شعب المادة المتوفرة تأكد قبل اضافتها من الوقت واليوم والمكان .

المشاكل التي ممكن ان توجهها اثناء التسجيل :
-1تعارض المواد
Blocked … Blocked by Admin -2
في حال مواجهة هذه المشاكل عليك التوجه الى الجامعة ومراجعة التسجيل (.مبنى )D
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المواد المقترحة لكل تخصص  ,وفي الغالب بأن طالب جميع األقسام الهندسية في فصلهم األول يأخذون مواد تحضيرية أساسية مشتركة بين الكليات و األقسام
وعلى ذلك نبني العمل و نقدمه لكم وال ننسى أن موعد تسجيل أصدقاؤنا طالب السنة األولى هو يوم الثالثاء الموافق 2018/9/25
و لذلك نطرح في هذه الورقة المرفقة بين أيديكم طريقة تسجيل المواد من خالل موقع الجامعة الرسمي : MyGJU

 -أول ا  :طالب التخصصات الهندسية:( الهندسة الطبية و الهندسة الصيدالنية وهندسة الميكانيك والميكاترونيكس والصناعية و الحاسوب لهم إضافات أخرى في الصفحة الثانية ) .
في الفصل الدراسي األول ستكون المواد مشتركة حيث يحق لكم اختيار كل من المواد التالية على النظام التالي :
 -1مواد إجبارية مهمة
) ( (Pre mathو ذلك في حال عدم اجتياز إمتحان المستوى بنجاح يأخذ هذه مادة ).
Math101 … Calculus I
PHYS103 … Physics I
 -2مواد إجبارية عادية ( حتى لو لم تأخذها في الفصل األول هي متطلب سنة أولى ) :
CS116 ... Computing Fundamentals
(مختبر متزامن مع مساقCS1160 ... Computing Fundamentals Lab ( CS116
)خاص بهندسة الميكانيك والصناعية والميكاترونيكس وهام للسنة االولى ( IE 121 .. Engineering Workshop
CHEM103 … General Chemistry
) مختبر متزامن مع مساق CHEM106 … General Chemistry Lab (CHEM103

 ثانياا طالب ( الهندسة الطبية و الهندسة الصيدلنية ):يحق لهم أخذ ما سبق إضافة إلى مواد تخصص مهمة لهم في الفصلين األول و الثاني و هي :
) لها األولوية بالنسبة لطالب الهندسة الطبية) BIO111 .. Human Biology
) لها األولوية بالنسبة لطالب الهندسة الصيدالنية ) CHEM103 … General Chemistry
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CHEM106 … General Chemistry Lab

تخصصات كلية العلوم االدارية واللوجستية :

المواد المقترحة لتخصص العلوم االدارية والعلوم اللوجستية والمحاسبة الدولية في فصلهم الاول :

:
- MGT101 Principles of Management
-Logs101 introduction to logistics
-MGT126 Business Statistics
-ACC101 Principles of Accounting I
-MGT126 Fundamentals of Microeconomics

مواد إجبارية للجامعة لكافة التخصصات لكي تساعد طالب السنة األولى :
-GERL101 German I
( في حال عدم تجاوز امتحان المستوى الخاص باللغة العربية ) ARB099 ... Arabic 99
Arab100 … Arabic 100
)حسب المستوى الذي يحققه الطالب في االمتحان ) English-
المواد االختيارية ( و يحق للطالب أخذ مادتين إختياريات  6ساعات معتمدة في الجامعة فقط وينصح بأخذ هذه المواد بعد السنة االولى ) .
IC101 ... Intercultural Communications
SFTS101 ... Soft Skills
SE301 ... Social Entrepreneurship and Enterprises
EI101 ... Leadership and Emotional Intelligence
BE302 ... Business Entrepreneurship
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PE101 ... Sports and Health

* و بذلك نكون قد وضحنا بعض األمور المهمة التي تلزم و تساعد زمالئنا الجدد في تسجيلهم لمواد الفصل األول حيث نقترح للطالب بتسجيل  15ساعة في أول
فصل له في الجامعة (حيث ان الحد االدنى هو  12ساعة والحد االعلى  21ساعة ).
..............................................................................................

* لتجهيز جدول مسبق للمواد و األوقات التي تناسب الطالب يقوم الطالب بالذهاب لموقع الجامعة ثم لصفحة الطالب المذكورة طريقته أعاله و هي باستخدام الرمز
الخاص به و من ثم يضغط على خيار الشؤون األكاديمية ثم خيار شعب المواد و يقوم بالبحث عن كل مادة و تفصيالتها من مدرسين و من أوقات الشعب .
))MyGju >> academic affairs >>course sections
* بيوم التسجيل سيكون معكم فريق التسجيل لمساعدتكم حيث أنه سيتم اإلعالن عن هذا الفريق على مجموعة كلية الهندسة على الفيس بوك .
ألي استفسار أو معلومة راجعوا المجموعات التالية على الفيس بوك :
school of Engineering|GJU
او
GJU school of management and logistic sciences
أو صفحة الفيس بوك :
(لجميع تخصصات الهندسة ) Osama Ajarmah
(لتخصص العلوم اللوجستية والعلوم االدارية) Rashad Barakeh
(لتخصص المحاسبة الدولية ) Mohammad M. Samhan
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Done by : Osama Ajarmah & Rashad Barakeh

