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 الخطوات التفصیلیة للحصول على الوثائق والخدمات من الجامعة
 

 :على جمیع الطلبة الذین یرغبون بالحصول على الوثائق أو الخدمات المختلفة من الجامعة اتباع الخطوات التالیة
 .الخدمات المالیة/ اإللكترونیة للطالب الدخول إلى البوابة  -١
 ).دفع الرسوم المتفرقة(اختیار  -٢
بالروب التي تبدأ االمنسدلة القائمة الضغط على اختیار الوثیقة أو الخدمة التي یرغب بالحصول علیها من خالل  -٣

عندها سیتم  حفظ اإلیصالثم  إضافةبعدها یتم الضغط على كبسة  تحدید عدد النسخثم  الجامعي 

 .ةیمع رسومه الجامع بحیث یستطیع دفع المبلغ المستحق علیهترصید مبلغ الوثیقة أو الخدمة على الطالب 
 .ادناهالتوجه إلى الجهة صاحبة الصالحیة بإصدار الوثیقة أو تقدیم الخدمة وكما هو موضح أمام كل بند  -٤

 -:بإمكانه الحصول على الوثائق التالیة یدرسإذا كانت حالة الطالب  -:أوالً 

 .دناهأاإلطالع على اإلعالن الخاص بطباعة شهادة الرسوم الجامعیة المدرجة  :شهادة رسوم جامعیة -١

على بوابة الطالب یتم تنفیذ اإلیصال آلیًا بالخطوات أعاله (:أو كشف عالمات فرعي ثبات طالبإ -٢

إما باللغة العربیة أو  للحصول على الوثائقفي مبنى القبول والتسجیل  )٢٠٧(ثم التوجه إلى مكتب رقم اإللكترونیة 
 .)اللغة اإلنجلیزیة

مسجل الكلیة ثم التوجه إلى على بوابة الطالب اإللكترونیة یتم تنفیذ اإلیصال آلیًا بالخطوات أعاله (: معادلة مواد -٣

 .)الستكمال إجراءات معادلة المواد المعني في الطابق األول أو الثاني من مبنى القبول والتسجیل

استكمال تعبئة ثم على بوابة الطالب اإللكترونیة یتم تنفیذ اإلیصال آلیًا بالخطوات أعاله (: تحویل تخصص -٤

 .)نموذج تحویل التخصص على خدمات التسجیل على البوابة اإللكترونیة أیضاً 

استكمال اإلجراءات ثم على بوابة الطالب اإللكترونیة یتم تنفیذ اإلیصال آلیًا بالخطوات أعاله (: مراجعة عالمة -٥

 ).من قبل عمادة الكلیة المعنیة حیث یظهر رقم إیصال مراجعة العالمة لدى عمید الكلیة
ثم التوجه إلى على بوابة الطالب اإللكترونیة یتم تنفیذ اإلیصال آلیًا بالخطوات أعاله (: حسن سیرة وسلوك -٦

في مبنى النشاط الثقافي واالجتماعي للحصول على حسن السیرة ) ١(بیة غرفة رقم دائرة الخدمات والرعایة الطال
 .)والسلوك

دائرة ثم التوجه إلى على بوابة الطالب اإللكترونیة یتم تنفیذ اإلیصال آلیًا بالخطوات أعاله ( :بدل هویة جامعیة -٧

 .)على الهویة الجامعیة الخدمات والرعایة الطالبیة في مبنى النشاط الثقافي واالجتماعي للحصول
 ووضع اشارة صحرسوم التخرج /الدخول إلى بوابة الطالب اإللكترونیة واختیار الخدمات المالیة( :روب جامعي -٨

دنانیر إلى ) ١٠(عند خیار أرغب بالحصول على روب جامعي عندها یتم إضافة قیمة الروب الجامعي والبالغة 
ویتم الدفع  ،))١٠(ثمن الروب الجامعي)+ ٤٢(وتمثل رسوم التخرج( دینار) ٥٢(طالب الحیث یدفع (رسوم التخرج 
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) ٢٠٧(إلى مبنى القبول والتسجیل غرفة رقم  یتم التوجه بعدها )من خالل قنوات الدفع المعتمدة على إي فواتیركم
) ١٠٢(دائرة النشاط الریاضي غرفة رقم إلى  ثم التوجه) مصدقة وكشف عالمات خریج(للحصول على وثائق التخرج 

 .الستالم الروب الجامعي

الصندوق ( یجب علیه مراجعة وحدة الشؤون المالیة تخرج من الجامعةإذا كانت حالة الطالب  -:ثانیاً 

لحصول في الطابق األرضي من مبنى القبول والتسجیل، وطلب اإلیصال الذي یخص الوثیقة التي یرغب با) الفرعي
 -:للوثیقة والموضحة تالیاً ودفع المبلغ المستحق نقدًا ثمنًا  یهاعل
 بدل مصدقة -١
 كشف عالمات خریج -٢
 والتسجیلفي مبنى القبول ) ٢٠٧(ثم مراجعة غرفة رقم              شهادة جداریة -٣
      للحصول على الوثائق          لغة عربیة/نسخة إضافیة من الجداریة -٤
      ترتیب على الدفعة -٥

یجب ) الخ...........منقطع بعذر، فصل من التخصص أكادیمیًا، ،رسمیاً منسحب، مؤجل (حاالت الطلبة  -:ثالثاً 
في الطابق األرضي من مبنى القبول والتسجیل، وطلب ) الصندوق الفرعي( علیه مراجعة وحدة الشؤون المالیة

 .ودفع المبلغ المستحق نقدًا ثمنًا للوثیقة یهالحصول علاإلیصال الذي یخص الوثیقة التي یرغب با
فیتم دفعها في ) الخ..... یدرس أو تخرج من الجامعة،(أما بخصوص غرامة المكتبة لجمیع حاالت الطلبة  -:رابعاً 

 .في الطابق األرضي من مبنى القبول والتسجیل) الصندوق الفرعي(وحدة الشؤون المالیة 

 جداً  مالحظة مهمة
 ق في وحدة الشؤون المالیةودأوقات دوام الصن

 قودأوقات دوام الصن الموظفینأوقات دوام 
 ٢:٣٠-٨:٣٠ الفصلین األول والثانيفي  ٤-٨

 ٢:٠٠-٨:٣٠ الفصول الصیفیةفي  ٣-٨
 ١:٠٠-٩:٣٠ شهر رمضانفي  ٢-٩

                                                          

  وحدة الشؤون المالیة
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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 الفصلیة من خالل اتباع الخطوات التالیة

 

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

 .الساعات المراد تسجیلها في الفصل ثم الضغط على كبسة إضافة فیظهر المبلغ المطلوب من الطالب
ثم اختیار شهادة رسوم جامعیة وتحدید  م المتفرقةدفع الرسو / من خالل الخدمات المالیة الذهاب إلى خیار- ٢

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

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

 .إال مرة واحدة فقط في الفصل طباعة شهادة الرسوم الجامعیةعلمًا بأنه ال یمكن الدخول إلى خیار 
 

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

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

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

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

 .إال مرة واحدة فقط في الفصل معیةطباعة شهادة الرسوم الجاعلمًا بأنه ال یمكن الدخول إلى خیار 
 -:مالحظات مهمة

ال داعي لمراجعة وحدة الشؤون المالیة ألن الشهادة مختومة ومعتمدة بشكل رسمي من وحدة الشؤون المالیة  **
 .وٕاذا أرادها الطالب مطبوعة بطریقة ملونة یمكن طباعتها من خالل الطابعات الملونة

عه في حساب الجامعة الهاشمیة رقم          ة الداعمة یقوم بإیداعند الحصول على الشیك من الجه **
لدى أي فرع من فروع البنك العربي المنتشرة في المملكة ثم یقوم بتسلیم فیشة اإلیداع ) ٤٤٠٠٠٠-٧٠٠/٣(

التي استلمها الطالب من البنك إلى وحدة الشؤون المالیة الطابق األرضي لدى صنادیق القبض إلضافة المبلغ 
وابته اإللكترونیة لیظهر له رقم إلى رصید الطالب بعدها یقوم الطالب بقبض اإلیصال الصفري من خالل ب

 . وتاریخ اإلیصال الذي سیتمكن الطالب من خالله اكمال عملیة تسجیله
 .فقط للطلبة الذین یدرسون على نفقتهم الخاصةهذه الخدمة متوفرة على بوابة الطالب اإللكترونیة ** 
 .عة وحدة الشؤون المالیةالطلبة الذین یدرسون على حساب الجهات المانحة أو الباعثة علیهم مراج** 
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من خالل بوابة الطالب  أكثر من مرة في الفصل الواحدال یسمح للطالب طباعة شهادة الرسوم الجامعیة  **
) الرسوم المطلوبة/ تحدید الساعات(اإللكترونیة، ویمكن معرفة الفصل الفاعل بالدخول إلى الخدمات المالیة 

 .حیث تظهر السنة والفصل الفاعلین
لبة الذین یرغبون بالحصول على شهادة رسوم جامعیة لفصول سابقة غیر الفصل الفاعل مراجعة وحدة الط **

 .الشؤون المالیة
 

 وحدة الشؤون المالیة
       

 


