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 2019/2020 الص�فيإعالن للطل�ة �خصوص الدفع والتسجیل للفصل الدراسي 
 21/06/2020اعت�ارًا من تار�خ  

 یرجى من جم�ع الطل�ة االنت�اه إلى المالحظات المهمة التال�ة قبل قراءة اإلعالن  
 .21/06/2020 األحد اعت�ارًا من یوم 2019/2020 الص�فيیبدأ الدفع للفصل الدراسي  -1
 .28/06/2020حسب التقو�م الجامعي اعت�ارًا من یوم  2019/2020 الص�فيلتسجیل للفصل الدراسي یبدأ ا -2
 .05/07/2020یوم  2019/2020 الص�في تبدأ الدراسة للفصل الدراسي -3
 .10/07/2020یوم  2019/2020 الص�فيتبدأ غرامة التأخیر للفصل الدراسي  -4
حتى تار�خه فإنهم لن یتمكنوا من التسجیل للفصل الدراسي  2019/2020 الثانياسي �خصوص الطل�ة الذین لم �سددوا رسوم الفصل الدر  -5

عن طر�ق خدمة الدفع  و أ�ة م�الغ مال�ة مترت�ة علیهمأتحق علیهم من رسوم جامع�ة سا�قة إال �عد تسدید ما �س 2019/2020 الص�في
 .(رصید على الطالب)اإللكتروني (إي فواتیر�م) تحت بند 

الستكمال  /الصندوق الرئ�سي في الطابق األرضيسیدفعون رسومهم من خالل ش�ك بنكي مراجعة وحدة الشؤون المال�ة الطل�ة الذین -6
 .ثم ق�ض اإل�صال الصفري من خالل البوا�ة اإللكترون�ة إجراءات الدفع

ن خالل بوا�ة الطالب اإللكترون�ة م ق�ض اال�صال الصفري الطل�ة الذین لدیهم أرصدة تغطي مبلغ الرسوم المطلو�ة منهم ما علیهم سوى  -7
 �عد تحدید عدد الساعات المنوي تسجیلها.

علیهم  منح جائزة الملكة ران�ا)-(منح أبناء الشهداء والمصابین/ منح الدیوان الملكي/ صندوق الطل�ةالطل�ة الذین یدرسون على حساب  -8
إذا أراد الطالب إعادة دراسة مادة عل�ه تعبئة عدد الساعات  ، إالق�ض اإل�صال الصفري تحدید عدد الساعات ضمن الخدمات المال�ة ثم 

 للطالب من خالل نقاط الدفع المعتمدة.  التي سیتم إعادتها في الخانة المخصصة لذلك ثم دفع المبلغ الذي �ظهر
ن الخاص �ط�اعة شهادة رسوم جامع�ة �المبلغ المطلوب منهم لهذا الفصل علیهم قراءة اإلعالالطل�ة الذین یودون الحصول على شهادة  -9

 و موقع وحدة الشؤون المال�ة.موقع بوا�ة الطالب اإللكترون�ة أ الجامع�ة على الرسوم
 نقاط الدفع المعتمدة

 المملكة م�اشرة حتى لو لم �كن لك حساب في ذلك البنك. العاملة في بنوك الأي فرع ألي بنك من  .1
 مكاتب البر�د األردني. .2
 ونقاط ب�ع إي فواتیر�م.  معتمدةمن خالل محالت الصرافة ال .3
 لعمالء البنوك األردن�ة. on-lineالدفع من خالل خدمة  .4
 �طاقة الصراف اآلل�ة للبنوك األردن�ة. .5
 ماستر�ارد). /�استخدام ال�طاقات اإلئتمان�ة (فیزا  www.efawateercom.joمن خالل موقع  .6

 -الدفع السا�قة اختر:الدفع من خالل خدمة أي فواتیر�م وعبر أي من نقاط  مالحظة:
 فئة المفوتر: تعل�م

 اسم المفوتر: الجامعة الهاشم�ة
 نوع الخدمة: الرسوم الجامع�ة

 رقم االشتراك: استخدم الرقم الجامعي
 سیتم إضافة عمولة من قبل إي فواتیر�م على المبلغ المطلوب حسب الشر�حة �االتي: مالحظة:

  لكل دفعةدینار تكون العمولة نصف دینار  500 – 1من. 
  دینار لكل دفعة 1دینار تكون العمولة  1000 – 501من. 
  دینار لكل دفعة 2دینار تكون العمولة  1000ما زاد عن. 

 
 .)065504142على الرقم (/ إي فواتیر�م في حال وجود اي مشكلة عند عمل�ة الدفع ُیرجى االتصال مع خدمة العمالء 
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 اعت�ارًا منعمل�ة التسجیل للمواد ات�اع الخطوات التال�ة قبل بدء  2019/2020 الص�في�التسجیل للفصل الدراسي  لى جم�ع الطل�ة الراغبینع
 - :21/06/2020یوم 

 -الطل�ة الذین یدفعون ثم �سجلون وعلى نفقتهم الخاصة:
الدخول إلى البوا�ة اإللكترون�ة وتحدید عدد الساعات المنوي  -1

 مطلوب.تسجیلها/ واستعالم المبلغ ال

الدفع م�اشرة من خالل نقاط الدفع المحددة أدناه �استخدام الرقم  -2
 .رسوم جامع�ةتحت بند  الجامعي فقط

الدخول إلى البوا�ة اإللكترون�ة والتأكد من وجود إ�صال مالي   -3
 �المبلغ المدفوع.

 تسجیل المواد �المواعید المحددة للتسجیل. -4

 -هم الخاصة:الطل�ة الذین �سجلون ثم یدفعون وعلى نفقت
 الدخول إلى البوا�ة اإللكترون�ة وتسجیل المواد. -1

 

الدفع م�اشرًة من خالل نقاط الدفع المحددة أدناه �استخدام الرقم  -2
 .رسوم جامع�ةتحت بند  الجامعي فقط

الدخول إلى البوا�ة اإللكترون�ة والتأكد من وجود إ�صال مالي �المبلغ  -3
 المدفوع.

 

جلون وعلى نفقة الجهات ال�اعثة الطل�ة الذین یدفعون ثم �س
 -والمانحة:

لها من الجهات التي اعتماد عدد الساعات المنوي تسجیالتأكد من   -1
عن طر�ق بوا�ة الطالب الخدمات المال�ة تحدید  تتطلب اعتماد

 الساعات (عدد الساعات المعتمدة من جهة االنفاق).

منوي الدخول إلى البوا�ة اإللكترون�ة وتحدید عدد الساعات ال -2
 تسجیلها/ واستعالم المبلغ المطلوب.

الدفع م�اشرًة من خالل نقاط الدفع المحددة أدناه �استخدام الرقم  -3
 .رسوم جامع�ةتحت بند  الجامعي فقط

الدخول إلى البوا�ة االلكترون�ة والتأكد من وجود إ�صال مالي  -4
 �المبلغ المدفوع.

 تسجیل المواد �المواعید المحددة للتسجیل. -5

الذین �سجلون ثم یدفعون وعلى نفقة الجهات ال�اعثة الطل�ة 
 -والمانحة:

لها من الجهات التي اعتماد عدد الساعات المنوي تسجیالتأكد من  -1
عن طر�ق بوا�ة الطالب الخدمات المال�ة تحدید  تتطلب اعتماد

 الساعات (عدد الساعات المعتمدة من جهة االنفاق).

 یل المواد.الدخول إلى البوا�ة اإللكترون�ة وتسج -2

 

الدفع م�اشرة من خالل نقاط الدفع المحددة أدناه �استخدام الرقم  -3
 .رسوم جامع�ةتحت بند  الجامعي فقط

الدخول إلى البوا�ة االلكترون�ة والتأكد من وجود إ�صال مالي  -4
 �المبلغ المدفوع.

 

یرغبون بدفع الرسوم الجامع�ة �املة دون تقس�ط علمًا * الدفع اآلن للطل�ة المبتعثین على نفقة جهات �اعثة أو على نفقتهم الخاصة و 
 �أنه عند استكمال برنامج التقس�ط سیتم تنز�له على بوا�ات الطل�ة و االعالن عنه.

* مع العلم �أن التقس�ط س�كون للطل�ة الدارسین على نفقتهم الخاصة فقط و الذین ینطبق علیهم نظام الدفع ثم التسجیل و التقس�ط 
�جب ان تدفع �املة قبل  2019/2020أي أن أ�ة ذمم مستحقة على الطل�ة من الفصل الثاني  2019/2020للفصل الص�في س�كون فقط 

 التسجیل.

�امكانهم تقس�ط هذه االرصدة على دفعتین و علیهم  2019/2020* الطل�ة المستحق علیهم أرصدة سا�قة من قبل الفصل الثاني 
 عن برنامج التقس�ط مراجعة الشؤون المال�ة عند االعالن
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