اجراءات دفع رسوم الفصل الدراسي الصيفي 6102/6102
سيبدأ دفع رسوم الفصل الدراسي الصيفي  6102/6102اعتباراً من يوم األحد الموافق 6102/2/00
وسيستمر حتى نهاية يوم الخميس الموافق  ، 6102/2/62مع األخذ بعين االعتبار ما يلي:
 -0على الطالب دفع رسوم الفصل الصيفي وأي مستحقات مترتبة عليه من فصول سابقة.
 -6رسوم الفصل الصيفي كما يلي:
 الطلبة المقبولين قبل بداية العام األكاديمي : 6102/6102 oالبرناااامل العاااادي :رسااام السااااعة  01دينااا ر وسااااعة الل اااة  21دينااا ر  +رساااوم التسااا يل
 80دين ر.
 oالبرنامل الدولي  :رسم الساعة  21دين ر  +رسوم التس يل  120دين ر.
 الطلبة المقبولين من بداية العام األكاديمي  6102/6102وما يليه: oالبرنامل العادي:
 كلية الل ات  :رسم الساعة  21دين ر  +رسوم التس يل  80دين ر.
 كلية تكنولو يا المعلومات  :رسم الساعة  01دين ر  +رسوم التس يل  80دين ر.
 الكليات األخرى :رسم الساعة  21دين ر  +رسوم التس يل  120دين ر.
 oالبرنامل الدولي :
 كلية الل ات وكلية تكنولو يا المعلومات :رسم الساعة  21دين ر  +رساوم التسا يل
 120دين ر.
 الكليات األخرى :رسم الساعة  061دين ر  +رسوم التس يل  180دين ر.
 الطلبة المقبولين من بداية العام األكاديمي : 6102/6102 oالبرنامل العادي:
 كلية الل ات  :رسم الساعة  21دين ر  +رسوم التس يل  180دين ر.
 كليااة تكنولو يااا المعلومااات  :رساام الساااعة  011دين ا ر  +رسااوم التس ا يل 180
دين ر.
 الكليات األخرى :رسم الساعة  001دين ر  +رسوم التس يل  180دين ر.

 oالبرنامل الدولي :
 كلياااة الل اااات وكلياااة تكنولو ياااا المعلوماااات :رسااام السااااعة  001دينااا ر  +رساااوم
التس يل  180دين ر.
 كلية هندسة العمارة وكلية العلوم اإلدارية واللو ستية :رسوم الساعة دين ر+ 051
رسوم التس يل  180دين ر.
 الكليات األخرى :رسم الساعة  031دين ر  +رسوم التس يل  180دين ر.
 الطلبة المقبولين من بداية العام األكاديمي  6102/6102تخصص هندسة مدنية : oالبرنامل العادي:
 رسم الساعة  041دين ر  +رسوم التس يل  180دين ر.
 oالبرنامل الدولي :
 رسم الساعة  051دين ر  +رسوم التس يل  180دين ر.
 -3طريقة الدفع:
تسديد الرسوم يكون عبر نظام (  )efawateercomومن خالل ال هات اآلتية :
 .1اي فرع ألي بنك من بنوك المملكة مباشرة حتى لو لم يكن له حساب في ذلك البنك.
 .2الدفع من خالل خدمة  E-Bankingلعمالء البنوك االردنية.
 .3بطاقة الصراف االلية للبنوك االردنية.
 .4كذلك يمكن تسديد الرسوم من أي فرع للبريد األردني وكارفور والسيفوي واسواق الفريد.
 .5في حال و ود اي مشكلة عند عملية الدفع "ال سمح هللا" يُر ى االتصال مع اي من االرقام
اآلتية لمزويدي خدمة مدفوعاتكم :
أ -الدعم الفني 045504141 :
ب -حسام0770700070 :
ت -لؤي0777005004 :
 .4في حال تسديد الرسوم من خارج األردن ير ى الدفع عبر الموقع اإللكتروني
.www.efawateercom.jo
مالحظة  :تض ف العموالت الت لية الى المبلغ المدفوع عن طريق  ( efawateercomمدفوع تكم):
.i
.ii
.iii
.iv

من  055 – 1دين ر تكون العمولة  50055دين ر لكل دفعة.
من  1555 – 051دين ر تكون العمولة  1دين ر لكل دفعة.
م زاد عن  1555دين ر تكون العمولة  2دين ر لكل دفعة.
عمولة  %200على المبلغ المدفوع من خالل البط ق ت اإلئتم نية.

 -2على الطالب دفع رسوم الساعات التي ينوي تس يلها ،باإلضافة الى غرامة التأخير في حال تحققها،
حيث لن يتمكن من تس يل عدد ساعات أكثر من تلك التي دفع رسومها.
 -5اذا دفع الط لب الرسوم بعد ت ريخ  ، 6102/2/62فيستحق عليه غرامة م لية ك لت لي:
 )51( .aخمسااااون ديناااا راع اذا دفااااع خااااالل الفتاااار ماااان  6102/2/31ولغ يااااة ن يااااة يااااوم
.6102/2/2
 )011( .bم ئة دين ر اذا دفع بعد ت ريخ .2017/2/2
 -2أي طالب تطرأ لديه أي مشكلة أو يود االستفسار عن أي شيء يتعلق بالرسوم يرا ع محاسب الطلبة
في مبنى بنك القاهرة عمان خلف مبنى .C
الر اء من ميع الطلبة التعاون إلن از عملية الدفع والتس يل على أكمل و ه.

مع الشكر.
مدير الدائرة المالية

