أعزائي الطلبة المقبولين الجدد:
يسررا جامع ة جألامعنية جألردنية جإلعالن عن قعئمة أسررمع جاطلبة جامقبواين في جامع ة على جافصرر جادرجسرري
جاثعني ن جا عم جامع ي 2018/2019وأاف باوك .
 يرجى من الطلبة الذين تم قبولهم مراجعة دائرة القبول والتسججل ل م قو ا اللعق ا اليس سججم م
قأدبع للحصوووووى على الرقم الجامعي واشووووعار القبوى (للطلبة الذين اسووووتاملوا اليا وية العامة او
مايعادلها)
 نستقبلكم ط لا أ عم االسبوع قن الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة اليا ية من بعد الظهر.
 تم ب د الحصوووى على الرقم الجامعي واشووعار القبوى ،د ا يسججوم الل ججل الدياسججم كعقلا يسججوم
التسل ل ويسوم  )15سععا ق تقدة) .
 لب على الطعلب الدفع عبي نظعم  )efawateercomعلى اش عي القبول وتكون طي قا الد ا
كعالتم :
تسد د اليسوم كون عبي نظعم  )efawateercomوقن خالل اللهعت اآلت ا :
 .1اي يع ألي بنك قن بنوك الققلكا قبعشية حتى لو لم كن له حسعب م ذلك البنك.
 .2الد ا قن خالل خدقا  E-Bankingل قالء البنوك االيدن ا.
 .3بطع ا ال ياف االل ا للبنوك االيدن ا.
 .4كذلك قكن تسد د اليسوم قن أي يع للبي د األيدنم وكعي وي والس لوي واسواق اللي د.
 .5م حعل ولود اي قشكلا عند عقل ا الد ا "ال سقح هللا" ُيلى االت عل قا اي قن االي عم
اآلت ا لقزو دي خدقا قد وععتكم :
أ -الدعم اللنم 065504141 :
ب -حسعم0770700070 :
ت -لؤي0777005004 :
 .6م حعل تسد د اليسوم قن خعيج األيدن يلى الد ا عبي القو ا اإللكتيونم
.www.efawateercom.jo
مالحظة  :تضاف العموالت التالية الى المبلغ المدفوع عن طريق  ( efawateercomمدفوعاتام):
.i
.ii
.iii
.iv

من  500 – 1دي ار تاون العمولة  0.500دي ار لاى دفعة.
من  1000 – 501دي ار تاون العمولة  1دي ار لاى دفعة.
ما زاد عن  1000دي ار تاون العمولة  2دي ار لاى دفعة.
عمولة  %2.5على المبلغ المدفوع من خالى البطاقات اإلئتما ية.
م اللغة العربية واللغة اإل جليزية ومادة

 سججججججج تم االعالن عن قوعد تقد م اقتحعن القسجججججججتو
الرياضيات م ح نه.
 يبدأ دوام الفصووووووووى الدراسوووووووي اليا ي لل عم اللعق م  2018/2019للق ا الطلبا يوم االحد
الموافق .2019/2/17
و تم ى التوفيق للجميع

