Sobre a Jordânia
A Jordânia é um país conhecido internacionalmente por ser um
paraíso

turístico,

altamente

elogiado

por

suas

virtudes

de

hospitalidade e cortesia. Existem atualmente mais de 40 mil
estudantes internacionais, representando 107 nacionalidades em
todo o mundo e estudando em universidades públicas e privadas
da Jordânia.
Língua Árabe é a língua oficial da Jordânia. O inglês é amplamente
utilizado como segunda língua.
O país tem um clima de estilo mediterrânico. No verão, o clima na
Jordânia é semi-seco, com uma temperatura média em meados dos
30 °C e relativamente frio no inverno, em média, em torno de 13 °C.
A parte ocidental do país recebe maior precipitação durante o
inverno de novembro a março.
O país está localizado no coração do Oriente Médio, noroeste da
Arábia Saudita, sul da Síria, sudoeste do Iraque e leste da
Palestina.

O custo de vida na Jordânia é muito menor do que a maioria dos
países ocidentais. Sua moeda é o Dinar Jordaniano JOD, que é
subdividido em 100 Qirsh ou piastra. O dinar equivale a 1,41 US
Dólares.
Feriados nacionais são às sextas-feiras e sábados, bem como a
vários dias religiosos e nacionais.

Ensino superior na Jordânia
Existem 32 universidades na Jordânia; 10 Públicos, 19 Privados, 1
regional e 2 operando sob lei única.
Todas as universidades na Jordânia são distinguidas por aplicar os
padrões mais altos de ensino superior em seus currículos. Além
disso, os graduados da universidade jordaniana são conhecidos por
terem uma vantagem competitiva no mercado, em contraste com
graduados de outros países.
Várias universidades jordanianas estão trabalhando para alcançar
um ranking internacional e reconhecimento internacional. A
aceitação de candidatos a instituições de ensino superior depende
da instituição e dos requisitos do programa de estudo. O Ministério
do

Ensino

Superior

e

Investigação

Científica

credencia

os

programas.
Instituições de ensino superior na Jordânia têm parcerias, acordos
acadêmicos e projetos conjuntos de pesquisa com instituições e
centros científicos internacionais eminentes.
Vários estudantes e professores universitários obtiveram prêmios
regionais e internacionais em várias disciplinas.
O ano letivo na Jordânia é dividido em dois semestres letivos
obrigatórios. A duração de cada semestre é de dezesseis semanas.
Há ainda um semestre de verão opcional de oito semanas. A

Jordânia adota o sistema de horas de crédito do ensino em vez do
sistema de anos na maioria dos programas.
Os

membros

conhecimentos

do

corpo

superiores

docente
e

são

possuem
graduados

qualificações
em

e

prestigiadas

universidades europeias e americanas.
Alunos com um diploma do ensino médio ou equivalente de fora da
Jordânia podem se matricular em instituições de ensino superior
diretamente através de sites de universidades públicas e privadas
ou colégios comunitários intermediários com base em suas médias.
As universidades implementam o sistema de horas de crédito, que
permite aos estudantes escolher cursos de acordo com o plano de
estudos.
Os alunos que desejam se matricular em um programa de
mestrado devem possuir um diploma de bacharel. Além disso, os
estudantes que desejam se inscrever em programas de doutorado
devem possuir um mestrado.
Além disso, os alunos que desejam se inscrever em programas de
pós-graduação devem fornecer um certificado confirmando seu
nível de proficiência em inglês no TOEFL ou no exame IELTS. Eles
também podem demonstrar um certo nível de proficiência em
francês ou alemão. Por fim, eles poderiam fazer um exame de inglês
realizado

pela

instituição

de

ensino

superior

na

qual

se

candidatam.
Os estudantes podem solicitar admissão a uma instituição de
ensino superior na Jordânia através do seguinte:
Aplicando-se diretamente à instituição de ensino superior de sua
escolha. Muitas instituições de ensino superior na Jordânia têm
serviços de inscrição on-line ou através de escritórios de serviços
universitários; enquanto algumas instituições aceitam pedidos por
correio. Cada instituição de ensino superior determina seus

próprios requisitos de matrícula. Portanto, um aluno em potencial
deve se comunicar com a instituição à qual deseja se candidatar
para conhecer os requisitos e procedimentos específicos de
admissão.
Candidatura

directa

através

da

Direcção

dos

Assuntos

Internacionais dos Estudantes do Ministério do Ensino Superior e
Investigação Científica através dos seguintes contactos:

-

Website: www.studvinJordan.io

-

Telefone direto: +962 533 12 98

-

Email: ISA@mohe.gov.io

-

Facebook:

www.facebook.com/lnternational-Studtents-

affairs-Jordan
-

Twitter: Assuntos Internacionais dos Estudantes Jordan

Como o Ministério do Ensino Superior na Jordânia está interessado
em acompanhar os assuntos de todos os estudantes internacionais
que estudam nas instituições de ensino superior jordanianas, a
diretoria da ISA foi criada. O ISA é responsável por tudo
relacionado aos assuntos de todos os estudantes internacionais
desde o momento em que iniciam seus estudos e até se formarem.
E todos os alunos que tiverem dúvidas ou sugestões podem entrar
em contato diretamente com o ISA através dos detalhes de contato
ilustrados acima!

Website

University

#

Website

www.yu.edu.jo

Yarmouk University

2.

www.ju.edu.jo

www.just.edu.jo

Jordan University of
Science &
Technology

4.

www.mutah.edu.jo

University
The University
of Jordan
Mutah
University
The
Hashemite
University
AL-Balqa
Applied
University
Tafila
Technical
University

#
1.
3.

www.aabu.edu.jo

Al albayt University

6.

www.hu.edu.jo

www.ahu.edu.jo

AL-Hussein Bin Talal
University

8.

www.bau.edu.jo

10.

www.ttu.edu.jo

12.

www.aau.edu.jo

Amman Arab
University

11.

14.

www.meu.edu.jo

Middle East
University

13.

16.

www.jadara.edu.jo

Jadara
University

15.

www.ammanu.edu.jo

Al - Ahliyya
Amman
University

17.

www.gju.edu.jo
www.inu.edu.jo
www.jpu.edu.jo
www.psut.edu.jo

German Jordanian
University
Irbid National
University
Jerash University
Princess Sumaya
University for
Technology

www.jam.edu.jo

Jordan Academy of
Music

www.jau.edu.jo

Ammon Applied
University College

www.aum.edu.jo
www.anu.edu.jo
fesareg.unrwa.org

American University
of Madaba
Ajloun National
University
Faculty of
Educational Sciences
and Arts /UNRWA

18.

Applied
Science
University
Philadelphia
University

5.

7.

9.

20.

www.asu.edu.jo

22.

www.philadelphia.edu.jo

24.

www.iu.edu.jo

Isra University

23.

26.

www.uop.edu.jo

Petra
University

25.

27.
29.

www.aut.edu.jo

Aqaba university of
technology

28.

www.zuj.edu.jo

Al-Zaytoonah
University of
Jordan

www.htu.edu.j

Al Hussein Technical
University

30.

www.zu.edu.jo

Zarqa University

19.
21.

