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 ٢٠٢٠/٢٠٢١ الثانيإعالن للطلبة بخصوص الدفع والتسجیل للفصل الدراسي 
 ٠١/٠٢/٢٠٢١اعتبارًا من تاریخ  

 یرجى من جمیع الطلبة االنتباه إلى المالحظات المهمة التالیة قبل قراءة اإلعالن  
 .٠١/٠٢/٢٠٢١ االثنین اعتبارًا من یوم ٢٠٢٠/٢٠٢١ الثانيیبدأ الدفع للفصل الدراسي  -1
 .٠٧/٠٢/٢٠٢١حسب التقویم الجامعي اعتبارًا من یوم  ٢٠٢٠/٢٠٢١ الثانيالتسجیل للفصل الدراسي  یبدأ -2
 .٢١/٠٢/٢٠٢١یوم  ٢٠٢١/ ٢٠٢٠ الثاني تبدأ الدراسة للفصل الدراسي -3
 .٢٦/٠٢/٢٠٢١یوم  ٢٠٢٠/٢٠٢١ الثانيتبدأ غرامة التأخیر للفصل الدراسي  -4
حتى تاریخه فإنهم لن یتمكنوا من التسجیل للفصل الدراسي  ٢٠٢٠/٢٠٢١ االوللدراسي بخصوص الطلبة الذین لم یسددوا رسوم الفصل ا -5

عن طریق خدمة الدفع  و أیة مبالغ مالیة مترتبة علیهمأتحق علیهم من رسوم جامعیة سابقة إال بعد تسدید ما یس ٢٠٢٠/٢٠٢١ الثاني
 .)رصید على الطالب(تحت بند ) إي فواتیركم(اإللكتروني 

الستكمال  الصندوق الرئیسي في الطابق األرضي/ین سیدفعون رسومهم من خالل شیك بنكي مراجعة وحدة الشؤون المالیةالطلبة الذ -6
 .ثم قبض اإلیصال الصفري من خالل البوابة اإللكترونیة إجراءات الدفع

من خالل بوابة الطالب اإللكترونیة  قبض االیصال الصفريالطلبة الذین لدیهم أرصدة تغطي مبلغ الرسوم المطلوبة منهم ما علیهم سوى  -7
 .بعد تحدید عدد الساعات المنوي تسجیلها

علیهم  )منح جائزة الملكة رانیا-صندوق الطلبة/ منح الدیوان الملكي/ منح أبناء الشهداء والمصابین(الطلبة الذین یدرسون على حساب  -8
ال إذا أراد الطالب إعادة دراسة مادة علیه تعبئة عدد الساعات ، إقبض اإلیصال الصفريتحدید عدد الساعات ضمن الخدمات المالیة ثم 

 .للطالب من خالل نقاط الدفع المعتمدة  التي سیتم إعادتها في الخانة المخصصة لذلك ثم دفع المبلغ الذي یظهر
عالن الخاص بطباعة شهادة رسوم جامعیة بالمبلغ المطلوب منهم لهذا الفصل علیهم قراءة اإلالطلبة الذین یودون الحصول على شهادة  -9

 .و موقع وحدة الشؤون المالیةموقع بوابة الطالب اإللكترونیة أ الجامعیة على الرسوم
 نقاط الدفع المعتمدة

 . المملكة مباشرة حتى لو لم یكن لك حساب في ذلك البنكالعاملة في بنوك الأي فرع ألي بنك من  .١
 .مكاتب البرید األردني .٢
 . ونقاط بیع إي فواتیركم المعتمدةمن خالل محالت الصرافة  .٣
 .لعمالء البنوك األردنیة on-lineالدفع من خالل خدمة  .٤
 .بطاقة الصراف اآللیة للبنوك األردنیة .٥
 ).ماستركارد /فیزا (باستخدام البطاقات اإلئتمانیة  www.efawateercom.joمن خالل موقع  .٦

 -:ط الدفع السابقة اخترالدفع من خالل خدمة أي فواتیركم وعبر أي من نقا :مالحظة
 تعلیم: فئة المفوتر
 الجامعة الهاشمیة: اسم المفوتر
 الرسوم الجامعیة: نوع الخدمة

 استخدم الرقم الجامعي: رقم االشتراك
 :سیتم إضافة عمولة من قبل إي فواتیركم على المبلغ المطلوب حسب الشریحة كاالتي :مالحظة

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

 
 .)٠٦٥٥٠٤١٤٢(على الرقم إي فواتیركم / في حال وجود اي مشكلة عند عملیة الدفع ُیرجى االتصال مع خدمة العمالء 
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 اعتبارًا منعملیة التسجیل للمواد اتباع الخطوات التالیة قبل بدء  ٢٠٢٠/٢٠٢١ الثانيلفصل الدراسي بالتسجیل ل لى جمیع الطلبة الراغبینع
 - :٠٧/٠٢/٢٠٢١یوم 

 -: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
 .رسوم جامعیةتحت بند  الجامعي فقط

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

 .تسجیل المواد بالمواعید المحددة للتسجیل -4

 -:صةالطلبة الذین یسجلون ثم یدفعون وعلى نفقتهم الخا
 .الدخول إلى البوابة اإللكترونیة وتسجیل المواد -1

 

الدفع مباشرًة من خالل نقاط الدفع المحددة أدناه باستخدام الرقم  -2
 .رسوم جامعیةتحت بند  الجامعي فقط

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

 

لى نفقة الجهات الباعثة الطلبة الذین یدفعون ثم یسجلون وع
 -:والمانحة

لها من الجهات اعتماد عدد الساعات المنوي تسجیالتأكد من   -1
عن طریق بوابة الطالب الخدمات المالیة  التي تتطلب اعتماد

 ).عدد الساعات المعتمدة من جهة االنفاق(تحدید الساعات 

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

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

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

 .تسجیل المواد بالمواعید المحددة للتسجیل -5

سجلون ثم یدفعون وعلى نفقة الجهات الباعثة الطلبة الذین ی
 -:والمانحة

لها من الجهات التي اعتماد عدد الساعات المنوي تسجیالتأكد من  -1
عن طریق بوابة الطالب الخدمات المالیة تحدید  تتطلب اعتماد

 ).عدد الساعات المعتمدة من جهة االنفاق(الساعات 

 .ادالدخول إلى البوابة اإللكترونیة وتسجیل المو  -2

 

الدفع مباشرة من خالل نقاط الدفع المحددة أدناه باستخدام الرقم  -3
 .رسوم جامعیةتحت بند  الجامعي فقط

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

 

لدفع ثم التسجیل و التقسیط سیكون فقط التقسیط سیكون للطلبة الدارسین على نفقتهم الخاصة فقط و الذین ینطبق علیهم نظام ا *
 .یجب ان تدفع كاملة قبل التسجیل فصول سابقةأي أن أیة ذمم مستحقة على الطلبة من  ٢٠٢٠/٢٠٢١ الثانيللفصل 

 مالحظة مهمة للغایة* 

مرة ، طلب التقسیط سیكون لمرة واحدة فقط بمعنى ان الطالب یقوم بطلب عدد الساعات المراد تسجیلها كاملة من أول 
أما في حال طلب الطالب عدد ساعات معینة و اختار التقسیط و دفع القسط االول و من ثم اراد اضافة ساعات زیادة 

 .قبل تسجیلها لذا یرجى االنتباهكاملة فان البرنامج سیقوم بطلب القسط الثاني و قیمة عدد الساعات المراد اضافتها 
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ارة التعلیم العالي و البحث العلمي اعتبار من الفصل الدراسي الثاني الطلبة الحاصلین على منح و قروض من وز * 
تم فتح البوابة لهم للتسجیل قبل الدفع و ستبقى نفقتهم على النفقة الخاصة و ال یطلب منهم دفع مبلغ  ٢٠٢٠/٢٠٢١

ل جهة انفاق هؤالء الطلبة دینار حالیًا لحین صدور القوائم النهائیة من قبل الوزارة بحیث سیتم تحوی ٤٠الرسوم البالغة 
 ). مع مالحظة أن أیة طالب علیه رصید سابق یجب دفعه اوال. (في حینه و دفع الرسوم المستحقة

 

 

 


