اجراءات دفع رسوم الفصل الدراسي األول  6102/6102للطلبة القدامى
سيبدأ دفع رسوم الفصل الدراسي األول  6102/6102اعتبيررا نيي ييوم األحيد النوافي 6102/9/01
وسيستنر حتى نهرية يوم الخنيس النواف  ، 6102/9/69نع األخذ بعيي االعتبرر نر يل :
 -0على الطرلب دفع رسوم الفصل األول وأي نستحقرت نترتبة عليه ني فصول سربقة.
 -6رسوم الفصل األول كنر يل :
 الطلبة النقبوليي قبل بداية العرم األكردين : 6102/6102 oالبرنيييرنل العيييردي :رسيييم السيييرعة  01دينااا ر وسيييرعة الل ييية  21دينااا ر  +رسيييوم التسييي يل
 110دين ر.
 oالبرنرنل الدول  :رسم السرعة  01دين ر  +رسوم التس يل  150دين ر.
 الطلبة النقبوليي ني بداية العرم األكردين  6102/6102ونر يليه: oالبرنرنل العردي:
 كلية الل رت  :رسم السرعة  21دين ر  +رسوم التس يل  110دين ر.
 كلية تكنولو ير النعلونرت  :رسم السرعة  01دين ر  +رسوم التس يل  110دين ر.
 الكليرت األخرى :رسم السرعة  01دين ر  +رسوم التس يل  150دين ر.
 oالبرنرنل الدول :
 كلية الل رت وكلية تكنولو ير النعلونرت :رسم السرعة  01دين ر  +رسيوم التسي يل
 150دين ر.
 الكليرت األخرى :رسم السرعة  061دين ر  +رسوم التس يل  210دين ر.
 -3طريقة الدفع:
أوال :الدفع عي طري أي فرع ني فروع بنك القرهرة عنري على رقم الطرلب ال رنع  ،وكنر
برلفصول السربقة ،نع األخذ بعيي االعتبرر أي النبلغ الندفوع يتم ترحيله لحسرب الطرلب ف
 MyGjuف اليوم الترل .
ثرنير :الدفع عي طري خدنة ( e-fawateerkumندفوعرتكم) ويتم ترحيل النبلغ نبرشرة لحسرب
الطرلب ف نظرم  MyGjuوكنر يل :
 .aينكي الدفع عي طري أي بنك داخل الننلكة ني خالل الخدنة .
 .bالدفع ني خالل خدنة  E-Bankingلعنالء البنوك االردنية.
 .cالدفع ني خررج االردي ني خالل البطرقرت االئتنرنية عي طري النوقع االلكترون الترل
للنظرم.www.eFAWATEERcom.jo

 .dتض ف العموالت الت لية الى المبلغ المدفوع عن طريق  (e-fawateerkumمدفوع تكم):
 .iمن  055 – 1دين ر تكون العمولة  50055دين ر لكل دفعة.
 .iiمن  1555 – 051دين ر تكون العمولة  1دين ر لكل دفعة.
 .iiiم زاد عن  1555دين ر تكون العمولة  2دين ر لكل دفعة.
 .ivعمولة  %200على المبلغ المدفوع من خالل البط ق ت اإلئتم نية.
 -2على الطرلب دفع رسوم السرعرت الت ينوي تس يلهر ،حيث لي يتنكي ني تس يل عدد سيرعرت أكثير
ني تلك الت دفع رسونهر.
 -5اذا دفع الط لب الرسوم بعد ت ريخ  ، 2016/0/29فيستحق عليه غرامة م لية ك لت لي:
 )51( .aخمسااااون ديناااا را اذا دفااااع خااااالل الفتاااار ماااان  2016/10/1ولغ يااااة ن يااااة يااااوم
.2016/10/6
 )011( .bم ئة دين ر اذا دفع بعد ت ريخ .2016/10/6
 -2أي طرلب تطرأ لديه أي نشكلة أو يود االستفسرر عي أي ش ء يتعل برلرسوم يرا ع نحرسب الطلبة
ف نبنى بنك القرهرة عنري خلف نبنى .C
الر رء ني نيع الطلبة التعروي إلن رز عنلية الدفع والتس يل على أكنل و ه.

نع الشكر.
ندير الدائرة النرلية

