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 ٢٠١٨/٢٠١٩الصیفيإعالن للطلبة بخصوص الدفع والتسجیل للفصل الدراسي 
 ٠٨/٠٤/٢٠١٩اعتبارًا من تاریخ  

 یرجى من جمیع الطلبة االنتباه إلى المالحظات المهمة التالیة قبل قراءة اإلعالن  
 .١٤/٤/٢٠١٩حسب التقویم الجامعي اعتبارًا من یوم  ٢٠١٨/٢٠١٩لصیفي ایبدأ التسجیل للفصل الدراسي  -1
 .٩/٦/٢٠١٩یوم  ٢٠١٨/٢٠١٩  الصیفيتبدأ الدراسة للفصل الدراسي  -2
 .١٤/٦/٢٠١٩یوم  ٢٠١٨/٢٠١٩ الصیفيتبدأ غرامة التأخیر للفصل الدراسي  -3
من التسجیل للفصل حتى تاریخه فإنهم لن یتمكنوا  ٢٠١٨/٢٠١٩ الثانيبخصوص الطلبة الذین لم یسددوا رسوم الفصل الدراسي  -4

عن طریق  او أیة مبالغ مالیة مترتبة علیهمإال بعد تسدید ما یستحق علیهم من رسوم جامعیة سابقة  ٢٠١٨/٢٠١٩ الصیفيالدراسي 
 .)رصید على الطالب(تحت بند  )إي فواتیركم(خدمة الدفع اإللكتروني 

 .الطلبة الذین سیدفعون رسومهم من خالل شیك بنكي مراجعة وحدة الشؤون المالیة الستكمال إجراءات الدفع -5
 .من خالل بوابة الطالب اإللكترونیة تنفیذ االیصال الصفريلطلبة الذین لدیهم أرصدة تغطي مبلغ الرسوم المطلوبة منهم ما علیهم سوى ا -6

عملیة التسجیل للمواد اتباع الخطوات التالیة قبل بدء  ٢٠١٨/٢٠١٩ الصیفيبالتسجیل للفصل الدراسي  على جمیع الطلبة الراغبین
 - :١٤/٤/٢٠١٩بتاریخ 

 -:الطلبة الذین یدفعون ثم یسجلون وعلى نفقتهم الخاصة
اإللكترونیة وتحدید عدد الساعات المنوي الدخول إلى البوابة  -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
 .المحددة للتسجیلتسجیل المواد بالمواعید  -4

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

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

 .بالمبلغ المدفوع
 

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

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

اإللكترونیة وتحدید عدد الساعات المنوي الدخول إلى البوابة  -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

 .سجیلتسجیل المواد بالمواعید المحددة للت -5

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

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

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

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

 .بالمبلغ 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
 . من خالل أي فرع للبرید األردني .٢
 . ونقاط بیع إي فواتیركم خالل محالت الصرافة المعتمدةمن  .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

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

 تعلیم: فئة المفوتر
 معة الهاشمیةالجا: 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

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

 
 .)٠٦٥٥٠٤١٤٢(في حال وجود اي مشكلة عند عملیة الدفع ُیرجى االتصال مع خدمة العمالء على الرقم 

 

 


