إعالن صادر عن الجامعة األلمانية األردنية
تعلن عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة األلمانية األردنية ،عن بدء استقبال طلبات االلتحاق ببرامج الماجستير
المطروحة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ( )2019/2018اعتبارا من  2018/12/29وحتى تاريخ  2019/1/24على
النحو التالي:
البرنامج
ماجستير اإلدارة الهندسية
Master of Science in
Engineering Management
مسار الدراسة :الرسالة أو
االمتحان الشامل

الكلية

الشروط العامة للقبول

كلية العلوم التقنية
التطبيقية
064294444
Ext: 4502

 ان يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس بتقدير ال يقل عنجيد 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.-

ماجستير التخطيط المكاني
Master of Science in
Spatial Planning
مسار الدراسة :الرسالة أو
االمتحان الشامل

ماجستير الحفاظ المعماري
Master of Science in
Architectural
Conservation
مسار الدراسة :الرسالة

-

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.

كلية هندسة العمارة -
والبيئة المبنية
064294444
 أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس وبتقدير ال يقلExt: 4314
عن جيد 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 دارةعثمان بدير/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

ماجستير هندسة نظم المؤسسات
Master of Science in
Enterprise Systems
Engineering
(بالتعاون مع جامعة األميرة سمية
للتكنولوجيا)
مسار الدراسة :الرسالة أو
االمتحان الشامل.

كلية الهندسة
الكهربائية
وتكنولوجيا
المعلومات
064294444
Ext: 4100

-

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.
 اثبات مقدرة اللغة اإلنجليزية. تعطى المحاضرات في جامعة األميرة سمية لتكنولوجيا ،فيالجبيهة/عمان.
 رسوم الساعة المعتمدة 120 :دينار أردني عدد ساعات التخصص 33 :ساعة معتمدة. يتم تقديم طلبات الدراسة والوثائق المطلوبة في دائرة القبولوالتسجيل في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.

الوثائق المطلوبة مع طلب التقديم (نسخ إلكترونية):
 .1صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة.
 .2صورة عن مصدقة وثيقة التخرج.
 .3صورة عن كشف عالمات البكالوريوس.
 .4صورة عن معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية لخريجي الجامعات غير األردنية.
 .5صورة عن هوية األحوال المدنية أو جواز السفر.
 .6صورة شخصية عدد.
 .7يتم دفع رسوم طلب االلتحاق ( )25دينار (غير مستردة) في الدائرة المالية في حرم الجامعة أو إيداعها أو تحويلها إلى
الحساب البنكي التالي:
Bank Name: Cairo Amman Bank
Swift Code: CAABJOAM
Account Name: German Jordanian University
Account # JOD: 090003254231
)Account JOD IBAN: (JO53CAAB1750000000090003254231
Branch Name: German Jordanian University

*يجب إرفاق نسخة من مستند اإليداع المصرفي أو مستند التحويل اإللكتروني.

 .8صورة عن وثيقة اثبات مقدرة اللغة اإلنجليزية.
ا
ولغايات إثبات مقدرة اللغة االنجليزية :أن يكون المتقدم حاصل على العلمة المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي في أحد امتحان اللغة االنجليزية وذلك على النحو اآلتي:

التوفل iBT
من مركز AMIDEAST
فرع األردن فقط

IELTS
من المجلس الثقافي
البريطاني British
Council
فرع األردن فقط

االمتحان الذي تعقده
الجامعة األلمانية األردنية

 -هندسة نظم المؤسسات

ال تقل عن 69

ال تقل عن 5.5

ال تقل عن %65

هندسة الحاسوبالتخطيط المكانيالحفاظ المعماري -اإلدارة الهندسية

ال تقل عن 90

تخصص الماجستير

ال تقل عن 6.5

ال تقل عن %75

باإلضافة إلى الشروط التالية الخاصة بمقدرة اللغة االنجليزية:
 .1أال يكون قد مضى على تاريخ تقديم امتحان اللغة االنجليزية ( )TOEFL, IETLSفي اللغة األجنبية أكثر من سنتين.
 .2للطلبة غير الحاصلين على نتيجة مقبولة في امتحان اللغة االنجليزية ( ،)TOEFL, IETLSسيتم عقد امتحان مكافئ
لالمتحانات العالمية في الجامعة والذي سيعلن عن تاريخ ومكان عقده على موقع الجامعة االلكتروني.
 .3يسمح للطلبة الذين لم يحققوا شرط مقدرة اللغة االنجليزية دراسة برنامج تأهيلي في اللغة اإلنجليزية في الجامعة حال قبوله
في برنامج الماجستير ( 6ساعات معتمدة).


يتم قبول الطلبات حسب التخصص من تاريخ  2018/12/29وحتى تاريخ  2019/1/24وعلى النحو التالي:

 .1يتم التقديم عن طريق تعبئة النموذج الخاص بالتسجيل بدقة على موقع العمادة االلكتروني:
http://www.gju.edu.jo/content/admission-3367
وارفاق نسخ من الوثائق المطلوبة وإرسالها الى البريد االلكتروني التاليDGS@gju.edu.jo :
 .2التقديم لبرنامج الماجستير في هندسة نظم المؤسسات يتم في جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا مباشرة.



مالحظة :يتم تقديم نسخ من هذه الوثائق من ( )8-1إلكترونيا ً ويتم طلب نسخ أصلية أو مصدقة عند القبول الرسمي.



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.

