االشتراك في خدمة المواصالت
طلبة كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية –جبل عمان
الفصل الدراسي الثاني 5102/5102
االحد  5102/15/50وحتى الخميس 5102/12/02

يرجى العلم بان دفع االشتراك الفصلي للمواصالت والبالغ ( )180دينار اردني
سيكون لدى مندوب الدائرة المالية المتواجد في الكلية /جبل عمان
ولن يتم قبول الدفع لدى بنك القاهرة عمان او فروعه نهائيا
سيتم اعادة دراسة خط سير الباص في ضوء اعداد المشاركين في خدمة المواصالت
خالل الشهر األول من بداية الفصل الدراسي
سيتم إيقاف خط الباص الذي ال يكتمل فيه عدد المشاركين

يرجى من الطلبة الراغبين باالشتراك في خدمة المواصالت للفصل الدراسي الثاني
5102/5102
 -0تبدأ فترة التسجيل اعتبارا من صباح يوم األحد الموافق  5102/15/50وتنتهي يوم
الخميس الموافق .5102/15/52

 -5دفع االشتراك الفصلي والبالغ ( )081دينار اردني لدى محاسب الدائرة المالية /
مبنى الكلية  /جبل عمان .

 -3تسليم وصل االشتراك الصادر من محاسب الدائرة المالية مثبت عليه اسم الطالب(
باللغة العربية من ثالث مقاطع ) وتخصصه ورقمه الجامعي ورقم هاتفه وخط سير
الباص الذي يرغب الطالب باستخدامه ( مع مراعاة الشروط الموجودة في اإلعالن )
باالضافة الى صورة شخصية ( يكتب االسم خلف الصورة ) الى عمادة كلية هندسة
العمارة والبيئة المبنية –جبل عمان -والحصول على بطاقة االشتراك في المواصالت
 28-52ساعة .
 -2لن يسمح الي طالب باستخدام الباصات اال بعد ابراز بطاقة المواصالت وذلك اعتبارا
من صباح يوم االحد الموافق 5102/15/58

خط سير الباص :
نقطة االنطالق  2521( :الجولة االولى – الجولة الثانية ) 8552
الخط األول :الجبيهة مبنى االستشارات بعد اشارة البوابة الشمالية للجامعة االردنية 011م
على اليمين باتجاه الجمعية العلمية الملكية باتجاه شارع الجامعة االردنية امام مستشفى
االسراء  /باتجاه دوار المدينة الرياضية باتجاه الشميساني باتجاه وادي صقرة باتجاه دارة
عثمان بدير والعودة بالعكس .
الخط الثاني :مرج الحمام بعد اإلشارة باتجاه عمان 011م الشارع الفرعي –شارع المطار
باتجاه جسر عبدون تاج مول – الدوار الرابع باتجاه دارة عثمان بدير والعودة بالعكس.
الخط الثالث :دوار الواحة قبل الدوار 011م باتجاه خلدا باتجاه الحدائق دوار المخابرات
باتجاه الكلية ( مرورا من الدوار الثامن الى الدوار األول وصوال الى الكلية ) .
مالحظة :
سيتم تحديد جوالت الباصات حسب االتي:
·

القدوم الى الدارة :

·

الجولة االولى الساعة 2521صباحا مع مراعاة نقاط االنطالق والتجمع

·

الجولة الثانية الساعة  8552صباحا مع مراعاة نقاط االنطالق والتجمع
·

العودة من الدارة وبنفس خطوط السير المبينة اعاله:
-الجولة االولى :الساعة  3:31بعد الظهر

·
·
·
·

الجولة الثانية  :الساعة  2502مساء

في حال وجود اي مالحظات او استفسارات يرجى االتصال على رقم :
 1432050323السيد باسم الجماعين او ارسال رسالة الكترونية على
العنوان التالي
Fawwaz.alsaqqar@gju.edu.jo

