
 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** 



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
 


