إعالن بخصوص االشتراك في خدمة المواصالت
للدورة التحضيرية في اللغة األلمانية 7102
الطالبات والطلبة األعزاء الجدد .
نبارك لكم قبولكم في الجامعة األلمانية األردنية ،ويسرنا إعالمكم بأن خدمة االشتراك
بالمواصالت لحضور الدورة التحضيرية في اللغة األلمانية ستبدا اعتبارا من صباح
يوم االحد الموافق  2017/ 09 / 10عن طريق الشراء المباشر للبطاقة
من سائق الباص او من مكتب خدمة الباصات الموجود في موقف الباصات

ثمن البطاقة سيكون  25دينار
وحسب التفاصيل التالية :
البطاقة صالـــــــحة لالستخدام حتى نهاية دورة اللـــــــــغة االلمـــانية في

 ،7102/ 9 / 21وال يمكن استخدامها او استعادة الرصيد المتبقي فيها بعد
هذا التاريخ.
 لن يسمح ألي طالب باستخدام الباصات اال بعد ابراز بطاقة االشتراك
علما بأن تفاصيل اماكن تواجد الباصات ومواعيد انطالقها ستكون حسب االتي:
.1

مبنى الجامعة ( )Eالجبيهة االستشارات (  2:4:صباحا ) باتجاه الجامعة
االردنية مقابل مسجد الجامعة امام مستشفى االسراء.

.2

دوار المدينة الرياضية  /امام المختار مول (  2:4:صباحا ) باتجاه دوار
الواحة باتجاه الجامعة.

.3

دوار الواحة /بعد دوار الواحة امام مطعم ابو جبارة (  8:11صباحا )

.4

الدوار السابع/بعد الدوار على الشارع الرئيسي بعد مدخل الملكية االردنية حوال
011م ( 8:0:صباحا) باتجاه الجامعة

.5

دوار الداخلية /امام مجمع بنك االسكان (  2:4:صباحا ) باتجاه:
الدوار الرابع/بعد الدوار جهة اليمين قبل جسر عبدون المعلق ( 2::1صباحا)

باتجاه
عبدون  /امام تاج مول ( 2:::صباحا)


.6

اشارة مرج الحمام الرئيسية /بعد االشارة  8:71صباحا -باتجاه الجامعة .

.7

صويلح بعد اشارة الدوريات مباشرة على اليمين حوالي  :1م ( 2:4:صباحا)
باتجاه
دوار صويلح/بعد الدوار على اليمين قرب مركز الدفاع المدني ( 2::1صباحا)

.8
.9

دوار خلدا /امام حدائق الحسين ( 8:11صباحا) باتجاه:
 بعد دوار االمير حسين (دوار المخابرات) ( 8:1:صباحا ) باتجاه
 الدوار الثامن /بعد الدوار :1م امام جسر المشاة قبل محطة النادي للمحروقات
باتجاه الدوار السابع ( 8:01صباحا) باتجاه الجامعة.
* العودة من الجامعة وبنفس خطوط السير المبينة اعاله:
 الساعة  0:01بعد الظهرمالحظات مهمة:
في حال وجود اي مالحظات او استفسارات يرجى االتصال على رقم :
 1231070040السيد باسم الجماعين

