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 2020/2021 الصيفيإعالن للطلبة بخصوص الدفع والتسجيل للفصل الدراسي 
 

 يرجى من جميع الطلبة االنتباه إلى المالحظات المهمة التالية قبل قراءة اإلعالن  
يترتب عليهم دفع الرسوم الجامعية عن الفصل الصيفي قبل  2020/2021كافة الطلبة المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي  -1
تسجيل أي أنه على الطالب الدخول الى بوابته /الخدمات المالية /تحديد الساعات / تحديد الساعات المطلوب تسجيلها و تسديد المبلغ ال

 المطلوب قبل عملية التسجيل.
ايات التسجيل في بقية الطلبة )غير المتوقع تخرجهم( سيطبق عليهم نظام التسجيل قبل الدفع أي أن الطالب يدخل فورًا على بوابته لغ -2

 وقت التسجيل المحدد دون ان يقوم بالدفع المسبق و لن يجد الطالب خانة تحديد الساعات مفعلة لديه.
 .2020/2021ال يوجد تقسيط للرسوم الجامعية على الفصل الصيفي  -3
 في جميع االحوال يتوجب تسديد اي مبالغ سابقة مترتبة على الطلبة قبل عملية التسجيل. -4
  .9/7/2021اعتبارًا من تاريخ بدأ غرامة التأخير للطلبة ت -5
حتى تاريخه فإنهم لن يتمكنوا من التسجيل للفصل  2020/2021 الثانيبخصوص الطلبة الذين لم يسددوا رسوم الفصل الدراسي  -6

عن طريق خدمة  الية مترتبة عليهمو أية مبالغ مأإال بعد تسديد ما يستحق عليهم من رسوم جامعية سابقة  2020/2021 الصيفيالدراسي 
 .)رصيد على الطالب(الدفع اإللكتروني )إي فواتيركم( تحت بند 

الستكمال  /الصندوق الرئيسي في الطابق األرضيالطلبة الذين سيدفعون رسومهم من خالل شيك بنكي مراجعة وحدة الشؤون المالية -7
 .ة اإللكترونيةثم قبض اإليصال الصفري من خالل البواب إجراءات الدفع

من خالل بوابة الطالب اإللكترونية بعد  قبض االيصال الصفري الطلبة الذين لديهم أرصدة تغطي مبلغ الرسوم المطلوبة منهم ما عليهم سوى 
 تحديد عدد الساعات المنوي تسجيلها.

و  منح جائزة الملكة رانيا(-ندوق الطلبة)منح أبناء الشهداء والمصابين/ منح الديوان الملكي/ صالطلبة الذين يدرسون على حساب -8
، إال إذا أراد الطالب إعادة دراسة مادة عليه قبض اإليصال الصفري عليهم تحديد عدد الساعات ضمن الخدمات المالية ثم متوقع تخرجهم 

ل نقا  الدفع المعتمدة أما الب من خالللط  تعبئة عدد الساعات التي سيتم إعادتها في الخانة المخصصة لذلك ثم دفع المبلغ الذي يظهر
الطلبة غير المتوقع تخرجهم و يدرسون على نفقة احدى هذه الجهات عليهم التسجيل اواًل و من ثم قبض االيصال الصفري اذا كان صفرا و 

 .اذا كانت هنالك مواد معادة سيقوم البرنامج بطلب رسومها بعد التسجيل و على الطلبة تسديدها من خالل خدمة فواتيركم
الطلبة الذين يودون الحصول على شهادة رسوم جامعية بالمبلغ المطلوب منهم لهذا الفصل عليهم قراءة اإلعالن الخاص بطباعة  -9

 الجامعية على موقع بوابة الطالب اإللكترونية أو موقع وحدة الشؤون المالية. شهادة الرسوم
 نقاط الدفع المعتمدة

 المملكة مباشرة حتى لو لم يكن لك حساب في ذلك البنك. في  العاملةبنوك الأي فرع ألي بنك من  .1
 مكاتب البريد األردني. .2
 ونقا  بيع إي فواتيركم.  من خالل محالت الصرافة المعتمدة .3
 لعمالء البنوك األردنية. on-lineالدفع من خالل خدمة  .4
 بطاقة الصراف اآللية للبنوك األردنية. .5
 ماستركارد(. /باستخدام البطاقات اإلئتمانية )فيزا  www.efawateercom.joمن خالل موقع  .6

 -الدفع من خالل خدمة أي فواتيركم وعبر أي من نقا  الدفع السابقة اختر: مالحظة:
 فئة المفوتر: تعليم

 اسم المفوتر: الجامعة الهاشمية
 نوع الخدمة: الرسوم الجامعية

 رقم االشتراك: استخدم الرقم الجامعي
 عمولة من قبل إي فواتيركم على المبلغ المطلوب حسب الشريحة كاالتي: سيتم إضافة مالحظة:
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  دينار تكون العمولة نصف دينار لكل دفعة 500 – 1من. 
  دينار لكل دفعة 1دينار تكون العمولة  1000 – 501من. 
  دينار لكل دفعة 2دينار تكون العمولة  1000ما زاد عن. 

 
 .(065504142على الرقم )/ إي فواتيركم ُيرجى االتصال مع خدمة العمالء في حال وجود اي مشكلة عند عملية الدفع 

 

 اعتبارًا منعملية التسجيل للمواد اتباع الخطوات التالية قبل بدء  2020/2021 الصيفيبالتسجيل للفصل الدراسي  لى جميع الطلبة الراغبينع
 - :27/06/2021يوم 

 -الخاصة:الطلبة الذين يدفعون ثم يسجلون وعلى نفقتهم 
الدخول إلى البوابة اإللكترونية وتحديد عدد الساعات المنوي  -1

 تسجيلها/ واستعالم المبلغ المطلوب.

الدفع مباشرة من خالل نقا  الدفع المحددة أدناه باستخدام الرقم  -2
 .رسوم جامعيةتحت بند  الجامعي فقط

الدخول إلى البوابة اإللكترونية والتأكد من وجود إيصال مالي   -3
 مبلغ المدفوع.بال

 تسجيل المواد بالمواعيد المحددة للتسجيل. -4

 -الطلبة الذين يسجلون ثم يدفعون وعلى نفقتهم الخاصة:
 الدخول إلى البوابة اإللكترونية وتسجيل المواد. -1

 

الدفع مباشرًة من خالل نقا  الدفع المحددة أدناه باستخدام الرقم  -2
 .رسوم جامعيةتحت بند  الجامعي فقط

ى البوابة اإللكترونية والتأكد من وجود إيصال مالي بالمبلغ الدخول إل -3
 المدفوع.

 

الطلبة الذين يدفعون ثم يسجلون وعلى نفقة الجهات الباعثة 
 -والمانحة:

لها من الجهات التي اعتماد عدد الساعات المنوي تسجيالتأكد من   -1
عن طريق بوابة الطالب الخدمات المالية تحديد  تتطلب اعتماد

 ت )عدد الساعات المعتمدة من جهة االنفاق(.الساعا

الدخول إلى البوابة اإللكترونية وتحديد عدد الساعات المنوي  -2
 تسجيلها/ واستعالم المبلغ المطلوب.

الدفع مباشرًة من خالل نقا  الدفع المحددة أدناه باستخدام الرقم  -3
 .رسوم جامعيةتحت بند  الجامعي فقط

ة والتأكد من وجود إيصال مالي الدخول إلى البوابة االلكتروني -4
 بالمبلغ المدفوع.

 تسجيل المواد بالمواعيد المحددة للتسجيل. -5

الطلبة الذين يسجلون ثم يدفعون وعلى نفقة الجهات الباعثة 
 -والمانحة:

لها من الجهات التي اعتماد عدد الساعات المنوي تسجيالتأكد من  -1
الية تحديد عن طريق بوابة الطالب الخدمات الم تتطلب اعتماد

 الساعات )عدد الساعات المعتمدة من جهة االنفاق(.

 الدخول إلى البوابة اإللكترونية وتسجيل المواد. -2

 

الدفع مباشرة من خالل نقا  الدفع المحددة أدناه باستخدام الرقم  -3
 .رسوم جامعيةتحت بند  الجامعي فقط

 الدخول إلى البوابة االلكترونية والتأكد من وجود إيصال مالي -4
 بالمبلغ المدفوع.

 

 


