أعزائي الطلبة المقبولين الجدد:
يسر الجامعة األلمانية األردنية اإلعالن عن قائمة أسماء الطلبة المقبولين في الجامعة
على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2022/2021وألف مبروك .
 نستتبقبل ط طيلة اي ط ابستتبو من ابلد الخ ال مي
الث نية ب د الظهر .

من الس ت عة الب س ت ة صتتب ل والخ الس ت ع

 يرجخ من الطلبة الذين بط قبولهط مراج ة دائرة القبول والتسجججيل في موقا الجامعة الرئيسججي في
مأدبا لللصتتتتوى علخ الرقط الج م ي واشتتتت ر القبوى (للطلبة الذين استتتتب ملوا الث نوية ال مة او
م ي دله ) مصطلبين م ط الوث ئق وابوراق المطلوبة :
 للطلبة األردنيين :
أ -ثالث صور صور شخصية والرجاء كتابة االسم خلف الصورة .
ب -صورة مصدقة (من دائرة األحوال المدنية) عن الهوية الشخصية.
ج -صورة عن صفحة المعلومات في جواز السفر.
د -صورة عن دفتر خدمة العلم -صفحة المعلومات وصفحة التأجيل (للطلبة الذكور فقط).
ج -كشفففففف عالمات الةااوية العامة اأصفففففلي قوصفففففورة مصفففففداة عجي للالرة ياملي التوجيهي االرداي وللالرة ال ين
يحملون ثااوية عربية قو ثااوية قججرية صورة مصداة عن معادلة الشهادة (مصداة من وزارة التربية والتعليم االرداية).

 للطلبة غير األردنيين :
أ -صورتان شخصيتان والرجاء كتابة االسم خلف الصورة .
ب -صورة مصداة عن جواز السفر (من سفارة الدولة ) في اأردن.
ج -صورة مصداة عن معادلة شهادة الدراسة الةااوية العربية قو االججرية قو صورة مصداة عن كشف عالمات الةااوية
لل ين يحملون التوجيهي االرداي (مصداة من وزارة التربية والتعليم االرداية ) .

 يتم بعد اللصتتوى علخ الرقط الج م ي واش ت ر القبوى ،دفا رسججوم الفصججل الدراسججي (املة رسججوم
التسجيل ورسوم  )15ساعة معتمدة) .
 يجب على الطالب الدفع عبر نظام  )efawateercomعلى اشعار القبول وت(ون طريقة الدفا
(االتي :
تسديد الرسوم ي(ون عبر نظام  )efawateercomومن خالل الجهات اآلتية :
 .1اي فرع ألي بنك من بنوك الممل(ة مباشرة حتى لو لم ي(ن له حساب في ذلك البنك.
 .2الدفا من خالل خدمة  E-Bankingلعمالء البنوك االردنية.
 .3بطاقة الصراف االلية للبنوك االردنية.
( .4ذلك يم(ن تسديد الرسوم من أي فرع للبريد األردني و(ارفور والسيفوي واسواق الفريد.
 .5في حال وجود اي مش(لة عند عملية الدفا "ال سمح هللا" يُرجى االتصال ما اي من االرقام
اآلتية لمزويدي خدمة مدفوعات(م :
أ -الدعم الفني 065504141 :
 .6في حال تسديد الرسوم من خارج األردن يرجى الدفا عبر الموقا اإلل(تروني
.www.efawateercom.jo
ماللظة  :بض ف ال موبت الب لية الخ المبلغ المدفو عن طريق  ( efawateercomمدفوع ب ط):

.i
.ii
.iii
.iv

من  500 – 1دين ر ب ون ال مولة  0.500دين ر ل ى دف ة.
من  1000 – 501دين ر ب ون ال مولة  1دين ر ل ى دف ة.
م زاد عن  1000دين ر ب ون ال مولة  2دين ر ل ى دف ة.
عمولة  %2.5علخ المبلغ المدفو من الى البط ق ت اإلئبم نية.

 سجججججججيتم االعالن عن موعد تقديم امتحان المسجججججججتو في اللغة ال ربية واللغة اإلنجليزية وم دة
الري ضي ت في حينه.
 يبدأ تسجيل المواد للفصل الدراسي الثاني  2022/2021يوم االحد بتاريخ  2022/2/6وينتهي
يوم االخميس الموافق .2022/2/8

ونتمنى التوفيق للجميا

