تعليمات القبول للطلبة الجدد في الجامعة األلمانية األردنية
للعام الجامعي 2021-2020
لدرجة البكالوريوس

أعزائي الطلبة الجدد
يسر الجامعة األلمانية األردنية أن تستقبل طلبات االلتحاق الخاصة بكم ونرجو منكم قراءة التعليمات التالية بانتباه ،وتطبيق كل
ما هو مطلوب بدقة قبل تقديم الطلب.
أولا-:

الوثائق المطلوبة عند تقديم الطلب:

 للطلبة األردنيين :
أ -صورتان شخصيتان والرجاء كتابة االسم خلف الصورة .
ب -صورة مصدقة (من دائرة األحوال المدنية) عن الهوية الشخصية.
ج -صورة عن صفحة المعلومات في جواز السفر.
د -صورة عن دفتر خدمة العلم -صفحة المعلومات وصفحة التأجيل (للطلبة الذكور فقط).
ج -كشفففففف عامات الةانوية العامة اأصفففففلي أوصفففففورة مصفففففدقة عنه للطلبة حاملي التوجيهي االردني ،وللطلبة الذين
يحملون ثانوية عربية أو ثانوية أجنبية صورة مصدقة عن معادلة الشهادة (مصدقة من وزارة التربية والتعليم االردنية).


رسفففففو طلب االلتحاق (غير مسفففففتردة) قيمتها ( )25خمسةةةةةة وعدةةةةةرو دينارا ا تدفع في الدائرة المالية في
الجامعة.

 للطلبة غير األردنيين :
أ -صورتان شخصيتان والرجاء كتابة االسم خلف الصورة .
ب -صورة مصدقة عن جواز السفر (من سفارة الدولة ) في اأردن.
ج -صورة مصدقة عن معادلة شهادة الدراسة الةانوية العربية أو االجنبية أو صورة مصدقة عن كشف عامات الةانوية
للذين يحملون التوجيهي االردني (مصدقة من وزارة التربية والتعليم االردنية ) .


رسفففففو طلب االلتحاق (غير مسفففففتردة) قيمتها ( )25خمسةةةةةة وعدةةةةةرو دينارا ا تدفع في الدائرة المالية في
الجامعة.

مالحظة :لن ينظر في أي طلب التحاق غير مكتمل وغير موقّع وال يحتوي على كافة الوثائق المطلوبة أعاه.
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ثانياا - :كليات الجامعة والتخصصات التي تقدمها وعدد الساعات المعتمدة المطلوبة لكل تخصص:
كلية الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات
كلية العلوم التقنية التطبيقية
هندسة الميكاترونكس
الهندسة الصناعية

179
179

الهندسة الكهربائية والتصالت
هندسة الحاسوب

175
175

هندسة الميكانيك والصيانة

179

علوم الحاسوب

145

كلية هندسة الموارد الطبيعية وإدارتها
الهندسة المدنية والبيئية
هندسة الطاقة

180
180

كلية العلوم اإلدارية واللوجستية
العلوم اإلدارية
العلوم اللوجستية

145
145

المحاسبة الدولية
كلية اإلنسانيات التطبيقية واللغات

كلية العلوم الطبية التطبيقية

145

الهندسة الصيدلنية والكيميائية

180

اللغةةة األلمةةانيةةة واللغةةة اإلنجليزيةةة لمعمةةال 145

الهندسة الطبية الحيوية

180

ترجمة :ألماني /انجليزي  /عربي

والتواصل

145

كلية العمارة والبيئة المبنية
هندسة العمارة

187

التصميم والتواصل البصري

169

ثالثا ا - :على كل الطلبة الملتحقين بالجامعة األلمانية األردنية قضةةةةاة سةةةةنة لغايات الدراسةةةةة والتدريب في ألمانيا وتحمل كافة
األعباة المالية المترتبة على اإلقامة في ألمانيا والتي تتراوح من ( 8000إلى  )10000دينار أردني.

رابعا ا :شروط القبول والمعدلت المطلوبة لكل تخصص
 يشففترط أال يقل معدا الطالب عن  %80في شففهادة الدراسففة الةانوية العامة لالتحاق بأي تخصففل من التخصففصففات
الهندسففففففية .كما يشففففففترط أال يقل معدا الطالب عن  %70لالتحاق بتخصففففففل اللغة األمانية واإلنجليزية لألعماا
والتواصل أو تخصل الترجمة أو تخصل التصميم والتواصل البصري ،ويشترط أال يقل معدا الطالب عن %75
لالتحاق بأي تخصل من التخصصات غير الهندسية اأخرى التي تقدمها الجامعة.


علما بأن نظا القبوا في الجامعة تنافسي ،فالطلبة الحاصلين على معدالت أعلى لهم فرصة أكبر في القبوا.
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يمكن للطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة  /الفرع العلمي أن يتقدموا بطلب التحاق في أي تخصل
من التخصصات التي تقدمها الجامعة األمانية اأردنية.



يمكن للطلبة الحاصففلين على شةةهادة الدراسةةة الثانوية العامة  /الفرع األدبي أو الدةةرعي أن يتقدموا بطلب التحاق في
تخصففصففاتع العلو اإلدارية ع العلو اللوجسففتية ع المحاسففبة الدولية ع اللغة األمانية واإلنجليزية لألعماا والتواصففل ع
الترجمةع ألماني -إنجليزي -عربيع التصميم والتواصل البصري.



يمكن للطلبة الحاصفففلين على شةةةهادة الدراسةةةة الثانوية العامة  /فرع اإلدارة المعلوماتية أن يتقدموا بطلب التحاق في
تخصففففصففففاتع العلو اإلدارية ع العلو اللوجسففففتية ع المحاسففففبة الدولية ع علو الحاسففففوب ع اللغة األمانية واإلنجليزية
لألعماا والتواصل ع الترجمةع ألماني -إنجليزي -عربيع التصميم والتواصل البصري.



يمكن للطلبة الحاصففلين على شةةهادة الدراسةةة الثانوية العامة  /فرع التعليم الصةةحي الدةةامل أن يتقدموا بطلب التحاق
في تخصففصففاتع العلو اإلدارية ع العلو اللوجسففتية ع المحاسففبة الدولية ع علو الحاسففوب ع اللغة األمانية واإلنجليزية
لألعماا والتواصل ع الترجمةع ألماني -إنجليزي -عربيعالتصميم والتواصل البصري.
يمكن للطلبة الحا صلين على شهادة الدرا سة الثانوية العامة  /الفرع ال صناعي أن يتقدموا بطلب التحاق في تخ صل
علو الحاسوب ،التصميم والتواصل البصري ع ولجميع التخصصات الهندسية في الجامعة.
يمكن للطلبة الحا صلين على شهادة الدرا سة الثانوية العامة  /الفرع الزراعي أن يتقدموا بطلب التحاق في تخ صلع
علو الحاسوب /التصميم والتواصل البصري .
يمكن للطلبة الحاصفففلين على شةةةهادة الدراسةةةة الثانوية العامة  /الفرع الفندقي والقتصةةةاد المنزلي أن يتقدموا بطلب
التحاق في تخصلع التصميم والتواصل البصريع اللغة األمانية واإلنجليزية لألعماا والتواصل ع الترجمةع ألماني-
إنجليزي -عربيع العلو اإلدارية ع العلو اللوجستية ع المحاسبة الدولية.





خامسا ا - :تسليم طلب اللتحاق:
بعد االنتهاء من تعبئة طلب االلتحاق وتوقيعه حسففففب التعليمات المرفقة ،يجب تقديمه شةةةةخصةةةةيا لدائرة القبول والتسةةةةجيل في
الجامعة.

لمزيد من المعلومات يرجى الطالع على موقع الجامعة اللكترونيwww.gju.edu.jo:

