Scholarship Oppurtinty
تعلن الجامعة األلمانية األردنية  /كلية العلوم اإلدارية و اللوجستية عن نيتها اليفاد عدد من
المتميزين من حملة درجة الماجستير (إيفادا خارجيا لقاء العمل في الجامعة) للحصول على درجة
الدكتوراه في تخصص العلوم اللوجستية وذلك وفقا ً للشروط و المعايير التالية :
 أن يكون أردني الجنسية.
 ان ال يزيد عمر المرشح لإليفاد لحملة الماجستير عن ( )33عاما ً .
 ان يكون المتقدم حاصال على شهادة الثانوية العامة بمعدل ال يقل عن ( )75%او ما يعادلها
.
 أن يكون متفوقا ً بدارسته ،وحاصالً على درجتي البكالوريوس والماجستير من الجامعة
األلمانية األردنية أو من جامعه تعترف بها الجامعة األلمانية األردنية ،واال يقل تقديره في كل
األحوال في درجتي البكالوريوس و الماجستير عن (جيد جداً) .
 أن يكون المتقدم حاصال على جميع شهاداته الجامعية بالدراسة المنتظمة .
 أن يكون تخصصي البكالوريوس والماجستير ضمن التخصصات اإلدارية او ما يعادلها وتعطى
األولوية لحملة الدرجات العلمية في مجاالت العلوم اللوجستية.
 يشترط في المرشح للبعثة اجتياز امتحان التوفل  )Paper Based Test( PBTبعالمة
( ،)550او  )Internet based Tofel( IBTبعالمة  %80فما فوق ،او امتحان
 IELTSبعالمة  6فما فوق او ما يعادلها.
 ان يكون المرشح او كفيله او كالهما قادرين على رهن عقار لدى الدوائر المختصة رهنا من
الدرجة األولى لمصلحة الجامعة على ان يغطي الرهن مخصصات االيفاد المقدرة .مضافا اليها
 %50من مقدار تلك المخصصات .
 تحتفظ الجامعة بحقها بعدم تعبئة الشواغر .
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الوثائق المطلوبة :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7


صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة( .مصدق من وزارة التربية والتعليم)
صورة مصدقة عن شهادات وكشوف عالمات البكالوريوس (مصدقة من وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي) .
صورة عن معادلة الشهادات.
صورة شخصية عدد .2
صورة مصدقة عن هوية االحوال المدنية.
صورة مصدقة عن دفتر العائلة (للمتزوجين).
السيرة الذاتية .
االوراق المقدمة غير مستردة .

44
مالحظات :
 ال يقبل اي طلب غير مكتمل الشروط والوثائق المبينة اعاله.
 تقدم الطلبات في حرم الجامعة الكائن في المشقر -ناعور – طريق مادبا الغربي في دائرة
وابتداء من صباح يوم الثالثاء الموافق  2019/6/11و لغاية انتهاء دوام
الموارد البشرية
ً
يوم الخميس الموافق . 2019/6/20
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