
 

 

  

 يسرنا اهتمامكم في المركز. 

  

 يحصل الطالب على إذن دخول األردن على اسم المركز و لغايات تقديم االمتحان. 

يرجى   . كماللتصريح باإلضافة رسوم االمتحانلمسبق لتاريخ االمتحان والحجز يكون بالدفع الكامل  يكون لالمتحان الحجز

 يتم اغالقها(.    بمجرد اكتمال العدد لجلسة االمتحان أنه)العلم 

 

 بالدوالر رسوم االمتحان 

 يوم(  21)خالل  لنتيجة المستعجلةا

رسم النتيجة المستعجلة + تصريح  رسوم االمتحان +

 دخول عادي 

+  المستعجلةرسوم االمتحان + رسم النتجية 

 مستعجل دخول تصريح 

# 

490$ 590$ A1 

510$ 605$ A2 

530$ 635$ B1 

560$ 665$ B2 

  

 ( خمسة اسابيع) غير المستعجلة النتيجة العادية

رسوم االمتحان + رسم النتيجة العادية + تصريح  

 دخول عادي 

رسوم االمتحان + رسم النتجية العاديه + تصريح  

 دخول مستعجل 

# 

400$ 505$ A1 

415$ 520$ A2 

430$ 530$ B1 

460$ 560$ B2 

  

 



 

 

 

 طريقة الدفع : 

 دفع رسوم االمتحان يكون عن بطريقتين:

 تفويض خطي لشخص مقيم في االردن يقوم بدفع الرسوم  .1

 المرفق:    PayPalالدفع بالدوالر باستخدام رابط  .2

  https://www.paypal.com/paypalme/MLC171 

 00962770404023عمر الطحان عبر الواتساب:  المهندسمع و بمجرد اكمال عملية الدفع يرجى التواصل 

  

 أشهر:ربع مواعيد االمتحان أل

JAN. 19, 2023 

FEB. 16, 2023 

MARCH 16, 2023 

APRIL 13, 2023 

MAY 4, 25, 2023 

JUNE 8, 22, 2023 

JULY 20, 2023 

AUG. 17, 31, 2023 

SEPT. 14, 2023 

OCT. 5, 19, 2023 

NOV. 9, 2023 

DEC. 7, 2023 

 

 

 

 

https://www.paypal.com/paypalme/MLC171


 

 

 

  خطوات التسجيل المتحان تكون كاالتي:

 : الضرورية للتصريح والمتضمن على األوراق تعبئة الطلب الخاص باالمتحان  .1

https://mlc.edu.jo/en/osd-register / 

 الدفع ) التواصل مع استاذ عمر لهذه الغاية( .2

       ايام 4- 5قبل موعد االمتحان ب  يتم صدوره  ما ةوعاد انتظار تبليغ الطالب بصدور تصريحه األمني   .3

(mlc.edu.jo) -chprüfung ÖSD | Get your ÖSD Exam Buchung der zertifizierten Deuts 

    

  نتيجة االمتحان:  مدة صدور )مهم( 

وأول ما يصل للطالب هو كشف  أسابيع. 5المستعجله، صدور النتيجة بحاجه الى  في حال عدم تسجيل الطالب للنتيجة 

ايام  3االمتحان مدة كون ت  ةالخاص به وبعد ذلك باسبوع تصل الشهادة. وعاد والواتساب العالمات على البريد االلكتروني 

(. وفي حالة تسجيل  من قبل فريق متخصص االمتحان في النمسا اوراق يتم تصحيحو   OSD)المركز معتمد لعقد ال 

   يوم. 21المستعجلة فصدور النتيجة بحاجة إلى  الطالب للنتيجة

 

 تصريح الدخول  

يرجى العلم أنه بمجرد صدور التصريح بدخول االراضي االردنية، فإن صاللحية استخدامه شهرين من تاريخه ومجرد دخول  

، و تجدد االقامة  دوالر 70يوما قابلة للتجديد. كما و أنه رسوم تجديد االقامة هي   30ة تكون مدة االقامة االراضي االردني

 مرات بحد أقصى و في كل مرة لمدة شهر. 3

 

 

 

 

 

https://mlc.edu.jo/en/osd-register/
https://mlc.edu.jo/en/osd-register/


 

 

 

 موعد صدور التصريح  

 أسابيع من أيام العمل   4الصريح العادي  .1

 يوم عمل VIP14) الصريح السريع ) .2

 األردنية فوراً.الداخلية وزارة صدور تصريحه عن طريق المركز بمجرد صدوره من بويتم ابالغ الطالب 

 

 خطة االمتحان

بحسب   ثالثةما يكون االمتحان على يومين أو  ةللطالب خالل االسبوع ما قبل االمتحان، حيث عادتصل خطة االمتحان 

 المستوى أو االقسام التي تم التسجيل فيها. 

 

 عبر الواتساب عوض سكن للطالب بجانب المركز. لالستفسار تواصل مع االنسة ايه  نوفرلذلك  إضافة 

 00962770404089 

   


