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 طلبتنا الخريجين
بأن الدفع إليصال التخرج يتم من خالل إي نبارك لكم تخرجكم ونود أن نذكركم 

فواتيركم وفي جميع البنوك العاملة في المملكة ومكاتب البريد األردني على أن تتبع 
- :لطلبة البرنامج العادي الخطوات التالية قبل الدفع

 .براءة الذمةوعمل الدخول الى البوابة االلكترونية  -1
 .طباعة قسيمة التخرج/الئحة الماليةالذهاب إلى  -2
 .لمن يرغب بالحصول على روب جامعي إضافة روب جامعي -3
الدفع أون الين من خالل صفحة حسابك البنكي أو محافظ الموبايل   -أ -4

اإللكترونية أو البطاقات اإلئتمانية أو بالدخول إلى موقع إي 
  www.efawateercom.joفواتيركم

الذهاب إلى أي فرع من فروع البنوك العاملة في المملكة أو مكاتب البريد أو  - ب
فواتيركم الموضحة أدناه إي األماكن المعتمدة لبعض مكاتب الصرافة وأكشاك 

، باإلضافة إلى عمولة إي فواتيركم والبالغة دفع المبلغ المستحق على الطالبو 
 .فلس( 055)

 .البوابة اإللكترونيةالتأكد من وجود إيصال التخرج على  -0
 .مراجعة وحدة القبول والتسجيل الستالم الوثائق -6

يرغبون بالحصول على روب  الذين ال طلبة البرنامج الدولي والموازيأما بخصوص 
 -:عليهم اتباع الخطوات التاليةجامعي 

 .وعمل براءة الذمةالدخول الى البوابة االلكترونية   -1
 .الماليةسحب إيصال التخرج من وحدة الشؤون  -2
تقديم طلب للحصول على المبلغ المتبقي من رديات االتالف والبالغ  -3

دنانير في وحدة الشؤون المالية الطابق الثالث غرفة رقم ( 8)
(352.) 

 .مراجعة وحدة القبول والتسجيل الستالم الوثائق -4
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 محالت الصرافة واكشاك إي فواتيركمقائمة 
Agent   Location 

 

 اكشن موبايل
 عمان
 

 الدوار السابع
 شارع الجامعة االردنية -الجامعة األردنية  
 ماركا 
 جبل عمان 
 ركن بغداد -مرج الحمام  
 

 السعودي للصرافة
 عمان
 

 581شارع الجاردنز باتجاه خلداا عمارة  -الجاردنز 
 شارع الرضا بالقرب من الجامع الحسيني -وسط البلد  
 مادبا مقابل المغفرشارع  -الوحدات  
 الشارع الرئيسي مقابل الجامع الكبير  او امانة عمان -أبو نصير  
 الشارع الرئيسي مقابل كشك الشرطة -طبربور  
 

 الشنواني للصرافة
 عمان
 

 وسط البلد
 الصويفية 
 الشميساني 
 

 العلمي للصرافة
 عمان
 

 الصويفية
 15بناية رقم  -شارع الجاردنز  
 مربع سكينة -فرع جبل الحسين  
 فرع العبدلي مول 
 

 زمزم للصرافة
 اربد
 

 مقابل البوابة الشمالية لجامعة اليرموك
 شارع الهاشمي مقابل بلدية اربد الكبرى 
 

 سويس للصرافة
 عمان
 

 شارع الحمرا -الصويفية 
 أسواق السلطان -تالع العلي  
 

العربيه شركة االردن واالمارات 
 المتحدة للصرافه

 (شارع بغداد)شارع الملك حسين  اربد
 (الشاطئ األوسط)شارع الكورنيش  العقبه 
 عمان 

 
 الهاشمي

 شارع طارق -طبربور  
 مدينه الحسن الصناعيه اربد 
 

 عمان
 

 مكه مول
 الرابيه 
 ضاحيه الياسمين 
 جبل الحسين 
 شارع المدينة منورة 
 

 شركة العلمي للخدمات المالية

 عمان
 

 الفرع الرئيسي الجاردنز
 شارع الجامعة األردنية  
 جبل الحسين  
 الزرقاء 

 

 فرع الزرقاء
 فرع الضليل 
 الرمثا اربد 
 العقبة العقبة 
 

 شركة كمال للصرافة ذ م م
 عمان
 

 الفرع الرئيسي -دوار المدينة الرياضية 
 تاج مول 
 

 شركة مشربش للصرافة
 عمان
 

 بجانب مطعم السروات 511شارع وصفي التل عمارة   -الجاردنز 
 بجانب اديدس  13دوار الرابية مجمع بالزا  رقم  -الرابية  
 مجمع حاج سليم التجاري 94مقابل جامع الشركس عمارة  -البيادر  
 شارع الهاشمي بجانب المسجد الحسيني -وسط البلد  
مقابل بوبايز بجانب السيفوي اكسبرس شارع سمو األميره تغريد قبل دوار  -مرج الحمام  

 الدله 
 



3 
 

 دوار عبدون -عبدون 
 بجانب البنك األهلي مقابل البنك العربي اول سوق الذهب -صويلح  
 شارع مادبا مقابل مركز امن األشرفيه بجانب مطعم توتانجي  -الوحدات  
 012عماره رقم   -دوار الشرق األوسط  -األوسط الشرق  
  1تقاطع شارع الحمرا مجمع رقم   -الصويفيه  
 11شارع الرينبو مقابل روتانا كافيه وبجانب بنك االتحاد عمارة  -جبل عمان  
 36شارع قصر العدل مقابل بنك لبنان والمهجر عمارة  -العبدلي  
 مقابل البنك األهلي  5بوابة رقم   -مكة مول  
   دوار بنك االسكان مقابل مجمع فراس التجاري  -ابو علندا  

   اشارات ابو نصير بجانب مطعم الكلحة مجمع كان زمان -ابو نصير 

 متجر او تو موبايل
 اربد
 

   الطرة

 شارع عمر بن الخطاب -وسط البلد  -الطرة 
 عمراوةبلدة  
 

 وادي األردن
 عمان
 

 دابوق
 جبل عمان 
 الصويفيه 
 

 وكيل الثقة
 عمان
 

 طابق البنوك -تاج مول 
  -داخل الجامعة  -الجامعة األردنية  
 عدم المحكومية -قصر العدل   -العبدلي  
 01مبنى  -مجمع الملك حسين لألعمال  
 امانة عمان الكبرى زهران 
 عمان الكبرى العبدليامانة  
 امانة عمان الكبرى حي النزال 
 امانة عمان الكبرى ابو نصير 
 امانة عمان الكبرى جبيهة 
 امانة عمان الكبرى شفا بدران 
 امانة عمان الكبرى تالع العلي 
 امانة عمان الكبرى شارع الثقافة 
 امانة عمان الكبرى صويفيه 
 الكبرى مرج الحمامامانة عمان  
 امانة عمان الكبرى ماركا 
 امانة عمان الكبرى مقابلين 
 امانة عمان الكبرى النصر 
 امانة عمان الكبرى طبربور 
 امانة عمان الكبرى اليرموك 
 وزاره العدل 
 غرفة تجارة عمان 
 الدوار السابع عمان البينة للصرافة 
 الشميساني عمان الطريفي للصرافة  
 عبدون  عمان المبادلة للصرافة 
 إشارة الردايده -اخر شارع البلدية  المفرق المفرق للصرافة 
 شارع المدينة المنورة عمان الهدى للصرافة 
 صويلح عمان حمزة للصرافة 
 شمال عمان عمان دائرة األراضي والمساحة 
 لواء الكورة اربد سمارت موبايل 
 وسط البلد مقابل سوق الخضار المفرق السقال للسياحة والسفرشركة  

 شارع الذهب مقابل مفروشات أبو صالح  -سوق الذهب  جرش شركة النيل للصرافة 

 اربد شارع الجامعة اربد صندوقي األسود 
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 شارع االمير محمد -الدوار الثالث  -جبل عمان  عمان منجد قصراوي للصرافة
 

 بنك تنمية المدن و القرى 

المركز 
 الرئيسي

 مقابل ادارة البنك العربي –عمان ش االمير شاكر بن زيد 

 مبنى بلدية اربد -ش بغداد  فرع اربد 
 ش الملك طالل فرع المفرق 
 ش الرئيسي -الثنية  فرع الكرك 
 بجانب جمعية الجنوب للتربية الخاصة -ش الرئيسي  فرع معان 
 المجمع التجاري لبلدية الزرقاء -ش السعادة  الزرقاءفرع  
 مبنى بلدية السلط التجاري فرع السلط 
 مجمع دندن التجاري -وسط البلد  فرع جرش 
 مقابل مديرية زراعة عجلون فرع عجلون 
 مبنى بلدية مادبا فرع مادبا 
 مبنى المحكمة الشرعية سابقا   -ش الرئيسي  فرع الطفيلة 
 شركة القسوس -ش اليرموك  مكتب العقبة 
 مبنى امانة عمان الكبرى -راس العين  مكتب االمانة 
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