
 مالحظات وإرشادات هامة

يتحمل مقدم الطلب صحة البيانات التي يتم إدخالها، وفي حال تبين أن أي جزء من البيانات غير صحيح يتم إلغاء          -1

. وال يحق له تعديل طلبه أو املطالبة باسترداد أي جزء من املبالغ التي دفعها.
ً
 طلبه فورا

، ومن ثم تتم عملية دفع الرسوم.يتم تقديم الطلب              -2
ً
 أوال

ً
 إلكترونيا

 هي: (غير مستردةورسوم كل طلب التحاق ) يمكن تقديم أكثر من طلب التحاق،             -3

        (20دينار ) للطالب األردني أردني. 

        (120دوالر للطالب غير األردني ) 

وفي حال رغبت بالتقدم ألكثر من تخصص؛ عليك اختيار تلك التخصصات في  ،مرة واحدة فقط يتم تعبئة البيانات         -4

 ".تقديم الطلب/متابعة الطلبالئحة "

 عملية دفع الرسوم ستكون متاحة عن طريق:         -5

        .الدائرة املالية في جامعة اليرموك 

        .فروع بنك القاهرة عمان في اململكة 

         ايفواتيركمخدمة 

، ولن يتمكن مقدم الطلب من الدفع بعد املعلن عنها فقط * يجب أن تتم عملية الدفع خالل فترة تقديم الطلبات

 إنتهاء التاريخ املعلن.

 يجب على املتقدمين الذين يقومون بعملية الدفع عن طريق الحواالت التأكد مما يلي:         -6

( دوالر للطالب غير 120)  ( دينار للطالب األردني،20)  جامعة اليرموك هوأن املبلغ الذي سيصل حساب       -

 األردني، دون اإلقتطاعات والفوائد التي تقتطعها البنوك الوسيطة.

 الطلب من جهة إصدار الحوالة بضرورة إظهار البيانات التالية على الحوالة:          -

        بعد اإلنتهاء من تقديم طلب اإللتحاق.الذي سيظهر لك  الرقم املرجعي كتابة 

        كما تم إدخاله في بيانات تقديم الطلب. اسم املتقدم كتابة 

        رسوم طلب التحاق/ دراسات عليا". كتابة عبارة" 

 

 

 



 حساب جامعة اليرموك هو: -7

 حساب جامعة اليرموك للراغبين الدفع عن طريق الحوالة من خارج اململكة هو: - 

Account Number: 090003424722 $ 

Beneficiary Name: Yarmouk University 

Beneficiary Bank : Cairo Amman Bank 

Branch Name: Yarmouk University Branch 

IBAN: JO53CAAB1200000000090003424722 

 PDF  ( File1.pdf  .) الوثائق املطلوب إرفاقها يجب أن تكون بصيغة -8

."الحوالة املالية" أو "االيصال املالي" اإلحتفاظ بالنسخة األصلية منيجب  -9
ً
 ، حيث سيتم طلبها الحقا

  التأمين الصحي سيكون  -10
ً
لجميع طلبة الدراسات العليا، شريطة أن يثبت الطالب أنه مشمول بتأمين  اختياريا

 صحي آخر.

 


