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 عالن للطلبة بخصوص الخطوات التفصيلية للحصول على الوثائق والخدمات من الجامعةإ

 :ع الخطوات التاليةلخدمات المختلفة من الجامعة اتباو اذين يرغبون بالحصول على الوثائق أعلى جميع الطلبة ال

 .الخدمات المالية/ الدخول إلى البوابة اإللكترونية للطالب  -1
 (.الرسوم المتفرقةدفع )اختيار  -2
بعدها يتم  تحديد عدد النسخاختيار الوثيقة أو الخدمة التي يرغب بالحصول عليها من خالل القائمة الموجودة ثم  -3

بحيث عندها سيتم ترصيد مبلغ الوثيقة أو الخدمة على الطالب  حفظ اإليصالثم  إضافةالضغط على كبسة 
 .ةيمع رسومه الجامع هيلع قحتسملا غلبملا يستطيع دفع

 .ادناه هة صاحبة الصالحية بإصدار الوثيقة أو تقديم الخدمة وكما هو موضح أمام كل بندالتوجه إلى الج -4

 -:بإمكانه الحصول على الوثائق التالية يدرسإذا كانت حالة الطالب  -:أولا 

ثم التوجه إلى مكتب  الطالب اإللكترونية بوابةعلى بالخطوات أعاله يتم تنفيذ اإليصال آليًا ) شهادة رسوم جامعية -1
 (.القبول والتسجيل للحصول على شهادة الرسوم الجامعيةفي مبنى  (404)رقم 

ثم  الطالب اإللكترونية بوابةعلى يتم تنفيذ اإليصال آليًا بالخطوات أعاله ) أو كشف عالمات فرعي اثبات طالب -2
 .(إما باللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية للحصول على الوثائق (202)التوجه إلى مكتب رقم 

مسجل الكلية المعني ثم التوجه إلى  الطالب اإللكترونية بوابةعلى يتم تنفيذ اإليصال آليًا بالخطوات أعاله )معادلة مواد -3
 .(الستكمال إجراءات معادلة المواد في الطابق األول أو الثاني من مبنى القبول والتسجيل

استكمال تعبئة نموذج ثم  الطالب اإللكترونية بوابةعلى يتم تنفيذ اإليصال آليًا بالخطوات أعاله  )تحويل تخصص -4
 .(تحويل التخصص على خدمات التسجيل على البوابة اإللكترونية أيضاً 

استكمال اإلجراءات من قبل ثم  الطالب اإللكترونية بوابةعلى يتم تنفيذ اإليصال آليًا بالخطوات أعاله  )عة عالمةمراج -5
 (.عمادة الكلية المعنية حيث يظهر رقم إيصال مراجعة العالمة لدى عميد الكلية

دائرة ثم التوجه إلى  الطالب اإللكترونية بوابةعلى يتم تنفيذ اإليصال آليًا بالخطوات أعاله )حسن سيرة وسلوك -6
 .(حسن السيرة والسلوكللحصول على  في مبنى النشاط الثقافي واالجتماعي( 1)والرعاية الطالبية غرفة رقم الخدمات 

دائرة ثم التوجه إلى  الطالب اإللكترونية بوابةعلى يتم تنفيذ اإليصال آليًا بالخطوات أعاله )بدل هوية جامعية -7
 .(الهوية الجامعيةللحصول على  في مبنى النشاط الثقافي واالجتماعيوالرعاية الطالبية الخدمات 

عند  وضع اشارة صحو رسوم التخرج /الخدمات الماليةواختيار  الطالب اإللكترونية بوابةالدخول إلى )روب جامعي  -8
دنانير إلى رسوم التخرج  (10)خيار أرغب بالحصول على روب جامعي عندها يتم إضافة قيمة الروب الجامعي والبالغة 

أما  ،((10)ثمن الروب الجامعي+ (42)وتمثل رسوم التخرج) اردين (22)بكالوريوس /حيث يدفع طالب البرنامج العادي)
من  دنانير 8يتبقى للطالب حيث ) وتمثل رسوم التخرج)دينار  (2) بكالوريوس يدفع/الدولي وأطالب البرنامج الموازي 
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يتم  بعدها (من خالل قنوات الدفع المعتمدة على إي فواتيركم عفدلا متيو  ((10)ثمن الروب الجامعي+ (تالفرديات اال
ثم  (خريج مصدقة وكشف عالمات) ق التخرجوثائللحصول على  (202)رفة رقم القبول والتسجيل غ مبنىإلى  التوجه
 .الروب الجامعي مالستال (102)الرياضي غرفة رقم النشاط دائرة إلى  التوجه

يجب عليه مراجعة وحدة بعد استالم وثائق التخرج الحقًا و إذا رغب الطالب بالحصول على روب جامعي  أما 
وطلب ايصال للروب الجامعي ودفع  في الطابق األرضي من مبنى القبول والتسجيل (الصندوق الفرعي) الشؤون المالية

من  بو لطملا غلبملا وهو دينار  (2)دفع مبلغ أو  ،دنانير (10)وهو  العادي البرنامجالبكالوريوس من طلبة المبلغ المطلوب 
الروب  مالستال (102)الرياضي غرفة رقم النشاط دائرة ثم التوجه إلى  البرنامج الموازي أو الدولي،/ طلبة البكالوريوس

  .الجامعي
 (ق الفرعيالصندو ) يجب عليه مراجعة وحدة الشؤون المالية تخرج من الجامعةإذا كانت حالة الطالب  -:ثانياا 

ودفع  يهالحصول علالتي يرغب باوطلب اإليصال الذي يخص الوثيقة  في الطابق األرضي من مبنى القبول والتسجيل،
- :الموضحة تالياً و المبلغ المستحق نقدًا ثمنًا للوثيقة 

 بدل مصدقة -1
 كشف عالمات خريج -2
 مصدقة باللغة اإلنجليزية -3
 في مبنى القبول والتسجيل  (207)ثم مراجعة غرفة رقم    كشف عالمات باللغة اإلنجليزية -4
 للحصول على الوثائق     شهادة جدارية  -5
 لغة عربية/نسخة إضافية من الجدارية -6
 ب على الدفعةترتي -7

 

يجب عليه  (الخ...........منقطع بعذر، فصل من التخصص أكاديمياا، ،منسحب، مؤجل رسمياا )حالت الطلبة  -:ثالثاا 
وطلب اإليصال الذي  في الطابق األرضي من مبنى القبول والتسجيل، (ق الفرعيالصندو ) مراجعة وحدة الشؤون المالية

 .ودفع المبلغ المستحق نقدًا ثمنًا للوثيقة يهالحصول علالتي يرغب بايخص الوثيقة 
فيتم دفعها في وحدة  (الخ..... يدرس أو تخرج من الجامعة،)لجميع حالت الطلبة أما بخصوص غرامة المكتبة  -:رابعاا 

 .في الطابق األرضي من مبنى القبول والتسجيل (الصندوق الفرعي) الماليةالشؤون 

 اا دج ةمهم ةظحالم
 أوقات دوام الصناديق في وحدة الشؤون المالية

 أوقات دوام الصناديق أوقات دوام الموظفين
 2:30-8:30 الفصلين األول والثاني يف 8-4

 2:00-8:30 الفصول الصيفية يف 8-3
 1:00-9:30 شهر رمضان يف 9-2

 ةيلاملا نوؤ شلا ةدحو 

                                                                                                 23/9/2018 


