إعالن الطلبة المقبولين في برامج الماجستير في الجامعة االلمانية االردنية على الفصل االول 2021/2020
تعلن عمادة الدراسات العليا في الجامعة األلمانية األردنية عن أسماء الطلبة المقبولين في برامج الماجستير
على الفصل الدراسي االول للعام الجامعي  ،2021/2020وتدعوكم الى:
أ .مراجعة عمادة الدراسات العليا في مبنى ) (Cمكتب رقم ( )a414الستالم رسالة القبول األصلية.
ب .ومن ثم مراجعة دائرة القبول والتسجيل في مبنى )( (Dرئيس شعبة القبول/األستاذة هيفاء الفايز)
الستكمال إجراءات القبول ابتدا ًء من يوم الثالثاء الموافق  2020/09/29وحتى يوم الخميس الموافق
 2020/10/01في الموقع الدائم للجامعة في منطقة المشقر -طريق مادبا الغربي ،ومن الساعة
 10:00الى الساعة  01:00ظهرا ً ،مصطحبين معكم نسخ مصدقة طبق األصل عن الوثائق التالية:
الوثائق المطلوبة:
 -1نسخة مصدقة طبق االصل عن كشف عالمات الثانوية العامة.
 - 2نسخة مصدقة طبق االصل عن مصدقة وثيقة التخرج.
 -3نسخة مصدقة طبق االصل عن كشف عالمات البكالوريوس.
 -4نظام عالمات الجامعة لخريجي الجامعات غير األردنية
 -5تحديد تقدير من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لخريجي الجامعات األجنبية او الجامعات التي ال
يوجد عليها تقدير.
 -6موافقة خطية صادرة عن الجهة المخولة تفيد بعدم ممانعة دراسة حاملها ،وذلك بالنسبة لمنتسبي القوات
المسلحة األردنية واألجهزة األمنية.
 -7نسخة مصدقة طبق االصل عن معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية لخريجي
الجامعات غير األردنية.
 -8نسخة مصدقة طبق االصل عن هوية األحوال المدنية أو جواز السفر.
 -9صورة شخصية عدد)(2
 -10الوصل المالي األصلي المدفوع مسبقا ً لطلب االلتحاق البالغ قيمته ( 25دينار).
 -11النسخة األصلية عن وثيقة اثبات مقدرة اللغة اإلنجليزية( التوفل ) iBTوامتحان (IELTS
))(Academic
 -12نسخة من وثيقة اثبات مقدرة اللغة اإلنجليزية (االمتحان المكافئ).

***يرجى العلم بأن فترة تسجيل المواد حسب التقويم الجامعي األكاديمي ستكون من تاريخ
 2020/10/04الى تاريخ  2020/10/06يرجى المراجعة خالل هذه الفترة من أجل التسجيل لطفا.
مالحظات:
يرجى العلم بأن الطلبة الذين تم قبولهم وبشرط تسجيل البرنامج التأهيلي للغة اإلنجليزية ( 6ساعات
مكثف) عليهم دراسته على الفصل األول من قبولكم أي على الفصل الدراسي االول من العام
الجامعي  2021/2020وبدون مواد أخرى حسب توصية مجلس الدراسات العليا في الجامعة.

الطلبة غير المقدمين ما يثبت اجتياز امتحان اللغة او من يرغب بإعادته للحصول على عالمة ناجح،
يرجى العلم بأن تاريخ  2020/10/11هو الموعد النهائي لتزويدنا بالنتيجة ،وارسال نسخة من
الحجز المالي لالمتحان على االيميل ) (DGS@gju.edu.joللمتابعة إلظهار النتيجة ،علما ً بأنه
يمكن التقدم لالمتحان المكافئ فقط من الجامعات التالية( :اليرموك ،الهاشمية ،األردنية ،مؤتة).

ألف مبارك للمقبولين ونشكر جميع المتقدمين على اختياركم الجامعة األلمانية االردنية.

