رحلة التمي ّز تبدأ عند قبول ك
في الجامعة األلمانية
األردنية

خطوات القبول في الجامعة 1 -
 .1تقديم الطلب بشكل مباشرمن خالل زيارة الجامعة – أو باستخدام المنصة الخاصة لتقديم الطلبات هنا:
https://guests.gju.edu.jo/faces/index.xhtml

 .2متابعة قوائم الطالب المقبولين التي يتم نشرها على موقع الجامعة و/او منصات التواصل االجتماعي
 .3الحصول على الرقم الجامعي وإشعار القبول – إما من خالل زيارة الجامعة أو من خالل تعبئة
النموذج والموافقة على اإلقرارات الموجودة به هناhttps://forms.gle/Wfzjat8fvJUjdW4QA :

يُتبع

خطوات القبول في الجامعة 2 -
 .4دفع رسوم الفصل الدراسي كاملة (رسوم  15ساعة معتمدة  +الرسوم األخرى) .وذلك إما عن طريق
زيارة الجامعة أو عبر الموقع االلكتروني  www.efawateercom.joأو من خالل زيارة أي بنك من
البنوك الموجود في المملكة.
◦ في حال وجود مشكلة في الدفع ،يُمكن االتصال بالدعم الفني لمزودي خدمة مدفوعاتكم على الرقم065504141 :

 .5متابعة موقع الجامعة واإليميل وصفحات التواصل االجتماعي لمعرفة مواعيد كل من:
 دورة اللغة األلمانية المكثفة (وهي دورة إجبارية ومجانية ،في حال انسحاب الطالب بعد الدورة وقبلبدء الفصل الدراسي يتم خصم رسوم دورة اللغة من رصيده)

 مواعيد امتحانات المستوى -مواعيد تسجيل المواد وبدء الدراسة في الجامعة

تفاصيل الرسوم األخرى
 .1رسوم تدفع لمرة واحدة ،بما مجموعه  170دينار أردني

(رسم القبول  + 120رسم امتحانات المستوى )50

 .2رسوم تأمينات مستردة  150دينار أردني (تدفع لمرة احدة)
رسوم متكررة (كل فصل) ومجموعها  230دينار أردني مقسمة كاآلتي:

 .3رسم تسجيل  120دينار أردني (كل فصل)
 .4رسم استخدام الحاسوب  60دينار أردني (كل فصل)
 .5يحصل الطالب في الجامعة على تأمين صحي خاص بهم مقابل  50دينار أردني (كل فصل)
مجموع الرسوم المذكورة هو  550دينار أردني وهي ال تشمل رسوم الساعات المعتمدة

رسوم الساعات المعتمدة
البرنامج الدولي  +و برنامج الشهادات األجنبية
(موازي)

البرنامج العادي
الرسوم

رسم الساعة المعتمدة

كلية اللغات

كلية تكنولوجيا
المعلومات

الكليات
األخرى

كلية اللغات
وكلية تكنولوجيا
المعلومات

كلية هندسة
العمارة وكلية
العلوم اإلدارية
واللوجستية

الكليات
الهندسية
األخرى

JOD 70

JOD 100

JOD 110

JOD 110

JOD 150

JOD 130

إرشادات عامة
❖ يجب على جميع الطلبة الجدد حضور دورة اللغة األلمانية المكثفة .
❖ سيكون تسجيل المواد الدراسية للفصل الدراسي األول للطلبة الجدد خالل دورة اللغة األلمانية
❖ سيكون موعد تقديم امتحان المستوى في اللغة العربية خالل دورة اللغة األلمانية وسيتم االعالن عنه في حينه.
❖ سيتم االعالن عن موعد تقديم امتحان المستوى في اللغة األلمانية (للطلبة الذين لديهم معرفة مسبقة باللغة األلمانيةة)
في حينه.

❖ يبدأ دوام الفصل الدراسي األول لجميع الطلبة يوم االحد الموافق .4/10/2020

في حال وجود أي استفسار
❖ يمكن االتصال بالجامعة من خالل األرقام واإليميالت وصفحة فيسبوك وعن طريق واتساب كما يلي:
+962-6-429-4444 / +962-79-5577447

+962-79-5577447
https://www.facebook.com/GJUniversity/

info@gju.edu.jo

