
طريقة دفع رسوم القبول والتسجيل
(بعد صدور قرار القبول وتسليم الوثائق لقسم القبول والتسجيل)



(بوابة الطالب اإللكترونية ) لبوابة طلب اإللتحاق الدخول -أ

"دفع رسوم القبول والتسجيل" ختر شاشة ا

.لتظهر لك شاشة فيها رقم الدفع اإللكتروني" الدفع اإللكتروني" اضغط على زر 

الدخول لتطبيق إي فواتيركم-ب
"Pay New Bill"اختر

"education"اختر 

" Princess Sumaya University for Technology"اختر 

"  other services"اختر 

" E Payment Number" رقم الدفع اإللكتروني  اختر  

ثم اتمام وتأكيد العملية inquireاختر  

الدفع بواسطة  إي فواتيركم: الطريقة األولى 

. ضع عدد الساعات التي تريد تسجيلها: ستظهر لك  شاشة 

. من أجل معرفة املبلغ النهائي املطلوب للدفع" احتساب" اضغط على زر 

:ملزيد من التوضيح، يمكنك اإلطالع على الشاشات التالية

https://regnew.psut.edu.jo/


(بوابة الطالب اإللكترونية ) لبوابة طلب اإللتحاق الدخول -أ

"دفع رسوم القبول والتسجيل" ختر شاشة ا

https://regnew.psut.edu.jo/


. ضع عدد الساعات التي تريد تسجيلها: ستظهر لك الشاشة التالية 

. من أجل معرفة املبلغ النهائي املطلوب للدفع" احتساب" اضغط على زر 

.لتظهر لك شاشة فيها رقم الدفع اإللكتروني" الدفع اإللكتروني" اضغط على زر 



.ستظهر لك الشاشة التالية والتي  فيها رقم الدفع اإللكتروني" الدفع اإللكتروني" بعد الضغط على زر 



عبر املوبايلالدخول لتطبيق إي فواتيركم

".Pay New Bill"اختر

."education"اختر 

". Princess Sumaya University for Technology"اختر 

".  other services"اختر 

".E Payment Number" أدخل  رقم الدفع اإللكتروني  

.ثم قم بإتمام  وتأكيد العملية"inquire" اختر زر 



عبر الالبتوب واملتصفحالدخول لتطبيق إي فواتيركم

https://efawateercom.jo/Portal/SignIn

".Pay New Bill"اختر

."education"اختر 

". Princess Sumaya University for Technology"اختر 

".  other services"اختر 

".E Payment Number" أدخل  رقم الدفع اإللكتروني  

.ثم قم بإتمام  وتأكيد العملية"inquire" اختر زر 

https://efawateercom.jo/Portal/SignIn


(بوابة الطالب اإللكترونية ) لبوابة طلب اإللتحاق الدخول -أ

"دفع رسوم القبول والتسجيل" ختر شاشة ا

"الدفع اإللكتروني" اضغط على زر 

"ماستر /الدفع فيزا " زر ستظهر لك  شاشة فيها 

" ماستر /فيزا الدفع "اضغط على الزر  

ستظهر شاشة بيانات البطاقة الدفع ، قم بإدخال بيانات البطاقة 

.وأكمل العملية"Pay Now"  ثم اضغط على زر  

الدفع بواسطة ماستر كارد أو فيزا: الطريقة الثانية 

. ضع عدد الساعات التي تريد تسجيلها: ستظهر لك  شاشة 

. من أجل معرفة املبلغ النهائي املطلوب للدفع" احتساب" اضغط على زر 

" استمرار" ثم اضغط على زر " صح"ستظهر نافذة الشروط ، قم بوضع ضع اشارة 

:ملزيد من التوضيح، يمكنك اإلطالع على الشاشات التالية

https://regnew.psut.edu.jo/


(بوابة الطالب اإللكترونية ) لبوابة طلب اإللتحاق الدخول -أ

"دفع رسوم القبول والتسجيل" ختر شاشة ا

https://regnew.psut.edu.jo/


. ضع عدد الساعات التي تريد تسجيلها: ستظهر لك الشاشة التالية 

. من أجل معرفة املبلغ النهائي املطلوب للدفع" احتساب" اضغط على زر 

.لتظهر لك شاشة فيها رقم الدفع اإللكتروني" الدفع اإللكتروني" اضغط على زر 



ستظهر لك الشاشة التالية والتي فيها " الدفع اإللكتروني" بعد الضغط على زر 
"ماستر /الدفع فيزا " زر 



"ماستر/الدفع فيزا" على زر بعد الضغط 

" استمرار" ثم اضغط على زر " صح"ستظهر نافذة الشروط ، قم بوضع ضع اشارة 



"  Pay Now"ثم اضغط على زر  

1950

ستظهر شاشة بيانات البطاقة الدفع ، قم بإدخال بيانات بطاقة الدفع 



"شركة مدفوعاتكم" الدعم الفني 

الهاتف األرض ي
065504141

املاليةالدائرة

السيد راشد اللوزي السيد أحمد العمري 

r.allouzi@psut.edu.jo a.alomari@psut.edu.jo

0796644488 0780652258

ية الدفع يمكنك التواصل مع الدائرة املالية في حالة واجهتك مشاكل في عمل
:من خالل اإليميال ت واألرقام التالية

mailto:r.allouzi@psut.edu.jo
mailto:a.alomari@psut.edu.jo


التحويل البنكي

الطريقة الثالثة



التحويل البنكي

في حال تحويل الطالب للمبلغ من خارج األردن فيمكن اإليداع 
:التاليحساب الجامعة على رقم الحساب البنكيفي 

Bank name The Housing Bank For Trade & Finance

Branch Al Jubeiha branch

Account 

Name
Princess Sumaya University for Technology

Account 

Number
0032541400171001

IBAN JO17 HBHO 0310 0000 3254 1400 1710 01

SWIFT 

Code
HBHOJOAXXXX

Currency JOD



:يالبريد اإللكتروني التالللدائرة املالية في الجامعة عبريرجى عند التحويل البنكي ارسال صورة من اإليداع

املاليةالدائرة

السيد راشد اللوزي السيد أحمد العمري 

r.allouzi@psut.edu.jo a.alomari@psut.edu.jo

mailto:r.allouzi@psut.edu.jo
mailto:a.alomari@psut.edu.jo


:إلىرابط الدخول 

(بوابة الطالب اإللكترونية)بوابة طلب اإللتحاق 

https://regnew.psut.edu.jo/
https://regnew.psut.edu.jo/

