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 خالل البوابة اإللكترونیة للطالبمن  عن طباعة شهادة الرسوم الجامعیة للطلبةإعالن 

بإمكان الطلبة الذین یرغبون بالحصول على شهادة رسوم جامعیة بالمبالغ المترتبة علیهم لقاء رسومهم الجامعیة 
 -:من خالل اتباع الخطوات التالیة الفصلیة

 الذین یدفعون ثم یسجلون، وما بعد ٢٠١٦/٢٠١٧الطلبة المقبولین اعتبارًا من العام الجامعي :أوالً 
وتحدید عدد الساعات  الرسوم المطلوبة -تحدید الساعات/الخدمات المالیة/ الطالب اإللكترونیة الدخول إلى بوابة  -١

 .تسجیلها في الفصل ثم الضغط على كبسة إضافة فیظهر المبلغ المطلوب من الطالب دالمرا
ثم اختیار شهادة رسوم جامعیة وتحدید عدد  دفع الرسوم المتفرقة /من خالل الخدمات المالیة الذهاب إلى خیار- ٢

لب یمكن دفعه مع ثم حفظ اإلیصال فیترصد مبلغ دینار واحد على الطا/ ثم الضغط على كبسة إضافة / النسخ
 .رسومه الجامعیة

واختیار اللغة التي یرغب الطالب بطباعة  طباعة شهادة الرسوم الجامعیةمن خالل الخدمات المالیة الدخول إلى - ٣
 .في أحد مختبرات االنترنت ، وتنفیذ الطباعةشهادة الرسوم الجامعیة بها إما لغة عربیة أو لغة إنجلیزیة

 الذین یقومون بالتسجیل ثم الدفع ٢٠١٦/٢٠١٧المقبولین قبل العام الجامعي الطلبة -:ثانیاً 

 .تسجیل المواد -١
ثم اختیار شهادة رسوم جامعیة وتحدید عدد  دفع الرسوم المتفرقة /من خالل الخدمات المالیة الذهاب إلى خیار -٢

ى الطالب یمكن دفعه مع ثم حفظ اإلیصال فیترصد مبلغ دینار واحد عل/ ثم الضغط على كبسة إضافة / النسخ
 .رسومه الجامعیة

واختیار اللغة التي یرغب الطالب بطباعة  طباعة شهادة الرسوم الجامعیةمن خالل الخدمات المالیة الدخول إلى  -٣
 .في أحد مختبرات االنترنت ، وتنفیذ الطباعةشهادة الرسوم الجامعیة بها إما لغة عربیة أو لغة إنجلیزیة

 -:مالحظات مهمة
 .في مبنى وحدة الشؤون المالیة ٣٠٢إذا أراد الطالب ختم شهادة الرسوم الجامعیة علیه التوجه إلى غرفة رقم  **
لدى  وحدة الشؤون المالیة الطابق األرضي إلى الطالب الشیك عند الحصول على الشیك من الجهة الداعمة یسلم **

  .صنادیق القبض
 .لكترونیة فقط للطلبة الذین یدرسون على نفقتهم الخاصةهذه الخدمة متوفرة على بوابة الطالب اإل** 
 .الطلبة الذین یدرسون على حساب الجهات المانحة أو الباعثة علیهم مراجعة وحدة الشؤون المالیة** 
أكثر من مرة في الفصل الواحد من خالل بوابة الطالب شهادة الرسوم الجامعیة ال یسمح للطالب طباعة  **

حیث  )الرسوم المطلوبة/ تحدید الساعات(الدخول إلى الخدمات المالیة ب، ویمكن معرفة الفصل الفاعل اإللكترونیة
 .تظهر السنة والفصل الفاعلین

الطلبة الذین یرغبون بالحصول على شهادة رسوم جامعیة لفصول سابقة غیر الفصل الفاعل مراجعة وحدة الشؤون  **
 .المالیة

 حدة الشؤون المالیةو 
٢٧/١١/٢٠١٨ 


