االشتراك في خدمة المواصالت
الفصل الدراسي الثاني 5102/5102
االحد  5102/15/50وحتى الخميس 5102/12/02

يرجى من الطلبة الراغبين باالشتراك في خدمة المواصالت للفصل الدراسي الثاني
5102/5102
اتباع الخطوات التالية للتسجيل:
التسجيل
فترة
تبدأ
-0
يوم االحد الموافق 5102/15 / 14
.5102/ 15 / 01

اعتبارا
وتنتهي يوم

صباح
من
الخميس الموافق

 -5دفع االشتراك الفصلي والبالغ ( )230دينار اردني لدى الدائرة المالية في الجامعة
خلف مبنى (  )Cولن يتم قبول الدفع لدى بنك القاهرة عمان او فروعه نهائيا
 -3تسليم وصل االشتراك الصادر من محاسب الدائرة المالية مثبت عليه اسم الطالب
وتخصصه ورقمه الجامعي ورقم هاتفه باالضافة الى صورة شخصية ( يكتب االسم
خلف الصورة ) الى عمادة شؤون الطلبة -مكتب  - B 100والحصول على بطاقة
االشتراك في المواصالت  01-50ساعة .
 -0لن يسمح ألي طالب باستخدام الباصات اال بعد ابراز بطاقة المواصالت وذلك اعتبارا
من صباح يوم االحد الموافق  5102/ 15 / 50ولن يتم اعتماد الوصل المالي
لغايات استخدام الباص نهائيا

.1

مقابل مبنى االستشارات والتدريب

(المبنى االستثماري للجامعة األردنية –

البوابة الشمالية للجامعة األردنية -الجبيهة (الجولة االولى  54:6صباحا -الجولة الثانية
 54:6صباحا) باتجاه الجامعة االردنية مقابل مسجد الجامعة امام مستشفى االسراء.

.2

دوار المدينة الرياضية  /امام المختار مول (الجولة االولى 54:6
صباحا -الجولة الثانية  54:6صباحا) باتجاه دوار الواحة باتجاه الجامعة.

.3

دوار الواحة /بعد دوار الواحة امام حلويات حبيبة (الجولة االولى 54:6
صباحا-الجولة الثانية  54:6صباحا)

.4

الدوار السابع( /الجولة االولى  54:6صباحا -الجولة الثانية :14:6
صباحا) باتجاه الجامعة

.5

دوار الداخلية /امام مجمع بنك االسكان (الجولة االولى  54:6صباحا-
الجولة الثانية  54:6صباحا)باتجاه4



الدوار الرابع/بعد الدوار جهة اليمين قبل جسر عبدون المعلق (الجولة االولى
 5461صباحا -الجولة الثانية  5466صباحا)باتجاه



عبدون  /امام تاج مول (الجولة االولى  5466صباحا-الجولة الثانية
 :1416صباحا)

اشارة مرج الحمام الرئيسية

.6

/بعد االشارة  54:1صباحا -باتجاه

الجامعة .
.7

صويلح بعد اشارة الدوريات مباشرة على اليمين حوالي 21
م (الجولة االولى  54:6صباحا -الجولة الثانية  54:6صباحا) باتجاه

.8

دوار صويلح/بعد الدوارعلى اليمين قرب مركز الدفاع المدني (الجولة
االولى  5461صباحا -الجولة الثانية  5461صباحا)

.9

دوار خلدا /امام حدائق الحسين (الجولة االولى  5411صباحا -الجولة الثانية
 :1411صباحا باتجاه:



بعد دوار الشعب (دوار المخابرات) (الجولة االولى  5416صباحا-الجولة الثانية
 :1416صباحا) ،باتجاه



الدوار الثامن /بعد الدوار باتجاه الدوار السابع بجانب جسر المشاة
(الجولة االولى  54:1صباحا-الجولة الثانية  :14:1صباحا) باتجاه الجامعة.

* سيتم تنظيم جولة إضافية للقدوم للجامعة الساعة
الثامنة  1:11صباحا انطالقا من امام مستشفى االسراء
مرورا بدوار الواحة والدوار السابع .
* العودة من الجامعة( من يوم االحد وحتى يوم الخميس ) وبنفس
خطوط السير المبينة اعاله:

الجولة األولى 00:01 :صـبـاحا*
الجولة الثانية 05:02 :ظـــهرا*
 االنطالق من الجامعة للجولة األولى والثانية:
-0
-5

(موقف الباصات) باتجاه الدوار السابع باتجاه دوار الواحة باتجاه
مسجد الجامعة االردنية باتجاه اشارة الدوريات باتجاه حدائق الحسين
باتجاه الدوار الثامن
(موقف الباصات) باتجاه تاج مول باتجاه الدوار الرابع باتجاه دوار
الداخلية باتجاه دوار المدينة الرياضية.

 -3االنطالق من الجامعة لباقي الجوالت
):

( بنفس الخطوط المعتمدة

 الجولة الثالثة :الساعة  5:11ظهراالجولة الرابعة :الساعة  3:31عصرا الجولة الخامسة :الساعة  2:11مساء* العودة من الجامعة( يوم السبت ) وبنفس خطوط السير
المبينة اعاله:

الجولة االولى05:02 :

ظـــهرا

 الجولة الثانية :الساعة  5:11ظهرا -الجولة الثالثة :الساعة  2:11مساء

