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 ٩١٠٢/٠٢٠٢ لوأل اإعالن للطلبة بخصوص الدفع والتسجیل للفصل الدراسي 
 ٨١/٨٠/٢٠١٩اعتبارًا من تاریخ  

 یرجى من جمیع الطلبة االنتباه إلى المالحظات المهمة التالیة قبل قراءة اإلعالن  
 .١٨/٨/٢٠١٩ مو ی نم اً ر ابتعا ٢٠١٩/٢٠٢٠ لو ألا يسار دلا لصفلل عفدلا أدبی -1
 .٢٥/٨/٢٠١٩حسب التقویم الجامعي اعتبارًا من یوم  ٢٠١٩/٢٠٢٠ لو ألایبدأ التسجیل للفصل الدراسي  -2
 .٢٢/٩/٢٠١٩یوم  ٢٠١٩/٢٠٢٠ لو ألا تبدأ الدراسة للفصل الدراسي -3
 .٢٧/٩/٢٠١٩یوم  ٢٠١٩/٢٠٢٠ لو ألاتبدأ غرامة التأخیر للفصل الدراسي  -4
حتى تاریخه فإنهم لن یتمكنوا من التسجیل للفصل الدراسي  ٢٠١٨/٢٠١٩ يفیصلابخصوص الطلبة الذین لم یسددوا رسوم الفصل الدراسي  -5

عن طریق خدمة الدفع  إال بعد تسدید ما یستحق علیهم من رسوم جامعیة سابقة او أیة مبالغ مالیة مترتبة علیهم ٢٠١٩/٢٠٢٠ لو ألا
 .)رصید على الطالب(تحت بند ) إي فواتیركم(اإللكتروني 

 .ات الدفعالطلبة الذین سیدفعون رسومهم من خالل شیك بنكي مراجعة وحدة الشؤون المالیة الستكمال إجراء -6
 .من خالل بوابة الطالب اإللكترونیة االیصال الصفري ضبقالطلبة الذین لدیهم أرصدة تغطي مبلغ الرسوم المطلوبة منهم ما علیهم سوى  -7
 مهیلع )اینار  ةكلملا ةز ئاج حنم-ةبلطلا قودنص /يكلملا ناو یدلا حنم /نیباصملاو  ءادهشلا ءانبأ حنم( باسح ىلع نو سر دی نیذلا ةبلطلا -8

 ةدام ةسار د ةداعإ بلاطلا دار أ اذإ الإ ،ير فصلا لاصیإلا ضبق اهدعب ير فصلا لاصیإلا ةعابط مث ةیلاملا تامدخلا نمض تاعاسلا ددع دیدحت
 .ةدمتعملا عفدلا طاقن لالخ نم بلاطلل  رهظی يذلا غلبملا عفد مث كلذل ةصصخملا ةناخلا يف اهتداعإ متیس يتلا تاعاسلا ددع ةئبعت هیلع
 نم اً ر ابتعاعملیة التسجیل للمواد اتباع الخطوات التالیة قبل بدء  ٢٠١٩/٢٠٢٠ لو ألابالتسجیل للفصل الدراسي  لى جمیع الطلبة الراغبینع
 - :٥٢/٨/٢٠١٩ مو ی

 -:الطلبة الذین یدفعون ثم یسجلون وعلى نفقتهم الخاصة
الدخول إلى البوابة اإللكترونیة وتحدید عدد الساعات المنوي  -1

 .واستعالم المبلغ المطلوب/ تسجیلها
الدفع مباشرة من خالل نقاط الدفع المحددة أدناه باستخدام الرقم  -2

 .الجامعي فقط
الدخول إلى البوابة اإللكترونیة والتأكد من وجود إیصال مالي   -3

 .بالمبلغ المدفوع
 .تسجیل المواد بالمواعید المحددة للتسجیل -4

 -:الطلبة الذین یسجلون ثم یدفعون وعلى نفقتهم الخاصة
 .الدخول إلى البوابة اإللكترونیة وتسجیل المواد -1
دناه باستخدام الرقم الدفع مباشرًة من خالل نقاط الدفع المحددة أ -2

 .الجامعي فقط
الدخول إلى البوابة اإللكترونیة والتأكد من وجود إیصال مالي بالمبلغ  -3

 .المدفوع
 

الطلبة الذین یدفعون ثم یسجلون وعلى نفقة الجهات الباعثة 
 -:والمانحة

اعتماد عدد الساعات المنوي تسجیلها من الجهات التي تتطلب   -1
 .اعتماد

البوابة اإللكترونیة وتحدید عدد الساعات المنوي الدخول إلى  -2
 .واستعالم المبلغ المطلوب/ تسجیلها

الدفع مباشرًة من خالل نقاط الدفع المحددة أدناه باستخدام الرقم  -3
 .الجامعي فقط

الدخول إلى البوابة االلكترونیة والتأكد من وجود إیصال مالي بالمبلغ  -4
 .المدفوع

 .حددة للتسجیلتسجیل المواد بالمواعید الم -5

 -:الطلبة الذین یسجلون ثم یدفعون وعلى نفقة الجهات الباعثة والمانحة
اعتماد عدد الساعات المنوي تسجیلها من الجهات التي تتطلب  -1

 .اعتماد
 .الدخول إلى البوابة اإللكترونیة وتسجیل المواد -2
الدفع مباشرة من خالل نقاط الدفع المحددة أدناه باستخدام الرقم  -3

 .الجامعي فقط
الدخول إلى البوابة االلكترونیة والتأكد من وجود إیصال مالي بالمبلغ  -4

 .المدفوع
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 نقاط الدفع المعتمدة

 . المملكة مباشرة حتى لو لم یكن لك حساب في ذلك البنكالعاملة في بنوك الأي فرع ألي بنك من  .١
 . ونقاط بیع إي فواتیركم المعتمدةمن خالل محالت الصرافة  .٢
 .لعمالء البنوك األردنیة on-lineالدفع من خالل خدمة  .٣
 .بطاقة الصراف اآللیة للبنوك األردنیة .٤
 ).ماستركارد /فیزا (باستخدام البطاقات اإلئتمانیة  www.efawateercom.joمن خالل موقع  .٥

- :الدفع من خالل خدمة أي فواتیركم وعبر أي من نقاط الدفع السابقة اختر :مالحظة

 تعلیم: فئة المفوتر
 الجامعة الهاشمیة: اسم المفوتر
 الرسوم الجامعیة: نوع الخدمة

 استخدم الرقم الجامعي: رقم االشتراك

 :كاالتيسیتم إضافة عمولة من قبل إي فواتیركم على المبلغ المطلوب حسب الشریحة  :مالحظة

  دینار تكون العمولة نصف دینار لكل دفعة ٥٠٠ – ١من. 
  دینار لكل دفعة ١دینار تكون العمولة  ١٠٠٠ – ٥٠١من. 
  دینار لكل دفعة ٢دینار تكون العمولة  ١٠٠٠ما زاد عن. 

 
 .)٠٦٥٥٠٤١٤٢(على الرقم  مكر یتاو ف يإ /في حال وجود اي مشكلة عند عملیة الدفع ُیرجى االتصال مع خدمة العمالء 

 

 

 


