
   خطوات استخدام ا�نترنت في عملية تسجيل المواد

  

 الھدف: .١

يھدف ھذا ا%جراء لوصف المسؤوليات وتحديد الخطوات الواجب إتباعھا عند قيام الطالب بعملية تسجيل 
 المواد عن طريق ا%نترنت.

 نطاق العمل:  .٢

  . عملية التسجيل عبر ا%نترنت. .١-٢

  .تعريفات:  .٣

التي تدرس خ<ل ا>سبوع على مدار الفصل و يتوجب على الطالب عدد الساعات: ھو مجموع الساعات  .١-٣
  تسجيلھا.

المرشد ا>كاديمي: ھو عضو ھيئة التدريس المحدد من قبل القسم المعني الذي يتوجب على الطالب  .٢-٣
  مراجعته لمساعدته بتسجيل المساقات خ<ل فصل دراسي معين.

 المسؤولية:  .٤

  قيام بعملية تسجيل المواد.جميع طلبة الجامعة من مختلف الكليات لل .١-٤

وحدة القبول والتسجيل.(القبول والجداول الدراسية) للعمل على تحديث الجدول الدراسي خ<ل فترة  .٢-٤
 تسجيل الطلبة، وتحضير إحصائيات بإعداد الطلبة المتوقع تسجيلھم خ<ل فصل دراسي معين.

  الكليات الموجودة في الجامعة.لطرح الجدول الدراسي. .٣-٤

  المالية.Zستيفاء الرسوم الجامعية من الطلبة. وحدة الشؤون .٤-٤

مركز الحاسوب والمعلومات.لحل أي اشكال يواجة الطلبة اثناء عملية تسجيل المواد وتجھيز المختبرات  .٥-٤
  المتاحة لتسجيل المساقات.

  العملية:  .٥

  إن نظام التسجيل الحالي يوفر لك الميزات التالية: .١-٥

التسجيل بنفسه دون تدخل أحد من داخل ومن خارج الجامعة يتيح الفرصة للطالب %جراء عملية  .١-١-٥
 بواسطة اZنترنت.

يوفر للطالب فترة زمنية كافية %جراء عملية التسجيل شريطة دفع الرسوم الجامعية قبل   .٢-١-٥
 التسجيل.

يعطي الطالب موعدا محددا %جراء عملية دفع الرسوم والتسجيل بدون تأخير وZ حاجة ل<نتظار  .٣-١-٥
 ي طابور أو المعاناة من اZزدحام وتكدس الطلبة.أو الوقوف ف

) ٥ – ٣) وطلبة طب اZسنان سنوات من (٦ – ٣تتم عملية التسجيل لطلبة الطب سنوات من ( .٤-١-٥

حسب نظام الحزم بحيث يتم تسجيل جميع مساقات الطالب في كل فصل دراسي حسب الخطة 
 اZسترشادية مره واحدة.

  لمواد لطلبة الجامعة: الخطوات التفصيلية لعملية تسجيل ا .٢-٥

يراجع الطالب الجدول الدراسي المعلن على اZنترنت حيث يستطيع تحديد عدد الساعات التي  .١.١.١
 يرغب بتسجيلھا وذلك بمساعدة مرشده ا>كاديمي.

١.١.٢.   

يقوم الطالب بكتابة ارقام اسطر المواد والشعب التي يرغب بتسجيلھا وكذلك مواد وشعب بديلة  .١.١.٣
  لتسجيل في حال وجود شعب مغلقة.حتى يوفر الوقت أثناء ا

 /www.just.edu.joيدخل الطالب على الموقع الرئيسي لنظام التسجيل في الجامعة وھو:  .١.١.٤

reg  

  

  

  

  



  
الدفع من خ<ل بوابة الدفع اZلكتروني: يقوم الطالب باختيار المبلغ المطلوب ترصيده من خ<ل  .١.١.٥

ذلك يدخل الطالب إلى نظام بوابة نظام خدمات الطالب / صفحة ترصيد رسوم الساعات. بعد 
الدفع اZلكتروني من خ<ل الرابط الذي سيظھر له في نفس الصفحة 

)https://services.just.edu.jo/epayportal وبعد إتمام عملية الدفع على بوابة الدفع (
). ثم يرجع just_0000000000xxxxxاZلكتروني بنجاح يحصل الطالب على رقم الحركة (

الطالب إلى صفحة ترصيد رسوم الساعات على خدماته ويقوم بإدخال ھذا الرقم في الحقل 
 المطلوب %تمام عملية الترصيد.

يقوم الطالب باختيار رابط خدمات الطالب، فتفتح صفحة  الدفع من خ0ل الصندوق المالي: .١.١.٦
 إدخال الرقم الجامعي والكلمة السرية (أي أن الطالب دخل على صفحة المعلومات الخاصة به)

  كما ھو بالشكل التالي:

 

ة حاليا (كما في بعد إدخال الرقم الجامعي والكلمة السرية تظھر جميع خدمات الطالب المتوفر .١.١.٧
  الشكل التالي):



 

 يختار الطالب خدمة مالية الطالب التي تظھر له بعد خدمة المعلومات الشخصية. .١.١.٨

عندھا ستفتح صفحة جديدة تمكن الطالب من اZستع<م عن المبالغ المترتبة عليه عند اختياره  ١-١-٢
قة على الطالب لعدد ساعات معين كما ستظھر في ھذه الصفحة جميع ا>رصدة والذمم المستح

إن وجدت، أي ملخص المعلومات المالية للطالب وھذه المعلومات (موضحة في الشكل القادم) 
  وھي:

) ساعة ١٨قائمة تحتوي على عدد الساعات المطلوبة والتي يمكن للطالب تسجيلھا وھي لغاية (  -أ

  ) ساعات للفصل الصيفي كحد اعلى.١٠للفصلين ا>ول والثاني، و (

عند الضغط عليه يتمكن الطالب من معرفة جھة ا%نفاق والعملة التي يدفع بھا مفتاح استع<م   -ب
والساعات التي ينوي اZستع<م عنھا وما عليه من رسوم ساعات ورسوم فصلية وذمم سابقة 
ورسوم استخدام الحاسوب، وفي نھاية الصفحة إجمالي ما يترتب عليه من رسوم نقدية يجب أن 

  ات.تُدفع قبل تسجيله للمساق

ثم يضغط على  ٩ساعات، يقوم بفتح القائمة ليختار الرقم  ٩مثال: إذا رغب الطالب أن يسجل في ھذا الفصل 
مفتاح استع<م، فيظھر له رصيده والذمم المستحقة إن وجدت، وفي أسفل الصفحة المبلغ المطلوب نقدا 

  (كما ھو في الشكل التالي):

 



يجب عليه التوجه إلى الصندوق المالي لدفع المبلغ  بعد معرفة الطالب للمبلغ المترتب عليه،  -أ
والحصول على إشعار قبض بالمبلغ الذي دفعه، ويظھر للطالب با%شعار المبلغ المدفوع 
والرصيد الجديد، يجب أن يتأكد الطالب أن الرصيد يساوي أو أكثر من المبلغ المطلوب نقدا 

 والذي ظھر له في صفحة اZستع<م السابقة.

  رصيد الطالب سابقا يغطي المبلغ المطلوب نقدا ف< حاجة لمراجعة المالية). إذا كان  -ب

  Z يستطيع الطالب تسجيل أي مساق إذا لم يكن في رصيده ما يكفي لتسجيل ھذا المساق.  -ت

وا}ن لبدء التسجيل على الطالب الرجوع مرة أخرى إلى الصفحة الرئيسية لموقع تسجيل جامعة   -ث
)، ويمكن للطالب التسجيل من داخل www.just.edu.jo/ regا>ردنية (العلوم والتكنولوجيا 

 الجامعة في المختبرات المحددة لذلك، أو من خارج الجامعة من أي مكان بالعالم.

 

  

  

 

  رية.والكلمة السيختار الطالب رابط تسجيل الطالب ليتوجه به إلى صفحة إدخال الرقم الجامعي   -ج

  

 بعد إدخال الرقم الجامعي والكلمة السرية بالشكل الصحيح ستفتح لك الشاشة التالية:  -ح



  
  والتي تحتوي على:

 

  معلومات الطالب •

  
  

  

  

  

  

 

  المساقات المسجلة  •

 

 :التسجيل من خ<ل إدخال رقم السطر  -١-ح

 التسجيل.يقوم الطالب بإدخال رقم السطر و رقم الشعبة و الضغط على زر  �

 

 سيظھر مربع ل<نتظار  عند الضغط على زر التسجيل �

  

بعد ذلك سيظھر لك المربع التالي والذي يحتوي على نتيجة التسجيل للمساق الذي  �
  قمت بتسجيله.



 

 .ok%خفاء ھذا المربع لمتابعة عملية التسجيل اضغط على زر  �

 المساقات المسجلة.ستظھر المادة التي قمت بتسجيلھا تلقائيا في جدول  �

  

 حذف مساق تم تسجيله خ<ل الفترة المتاحة للتسجيل:  -أ

يمكن للطالب حذف مساق قام بتسجيله من خ<ل الضغط على زر الحذف في جدول المساقات  -١-أ
  المسجلة

  

  بعد الضغط على زر الحذف سيظھر لك مربع يبين لك نجاح عملية الحذف: -١-أ

  
 .ok%خفاء ھذا المربع لمتابعة عملية التسجيل اضغط على زر  -٢-أ

 حذف مساق خارج الفترة المتاحة للتسجيل: -٣-أ

يمكن للطالب حذف مساق بعد انتھاء الفترة المخصصة له للتسجيل من خ<ل الدخول الى صفحة 
 خدمات الطالب واختيار رابط التسجيل ومن ثم اختيار خدمة الحذف خارج فترة التسجيل كما

 ھو في الشكل التالي:

  

  

  

 

  

 



  

  للخروج من النظام اضغط على زر الخروج   -ب

إذا كان ھناك مشكلة تمنع من تسجيل مساق ستظھر رسالة خاصة بنوع المشكلة، مث< في حال   -ت
وجود تعارض مع مساق آخر ستظھر للطالب رسالة تعارض الوقت ا>ول مع الوقت ا>ول 

  ھو رقم السطر للمساق الذي سبب التعارض). xxxxx )xxxxxللمساق 

إذا كان سبب عدم تسجيل المساق أن الشعبة أصبحت مغلقة، ستظھر للطالب رسالة تخبره أن   -ث
الشعبة مغلقة عندھا يستطيع محاولة تسجيل مساق آخر مع نصيحة مھمة وھي أن الطالب في 

 ير بالمساق المغلق، وZ يتركھذه الحالة يجرب مساقات أخرى سريعاً وZ يضيع وقته في التفك

  ذلك لفترة اZنسحاب وا%ضافة حيث أن ھناك شروطا محددة ل<نسحاب وا%ضافة.

إذا كان سبب عدم تسجيل المساق أن ھناك متطلبات مرتبطة بالمساق لم يدرسھا الطالب ستظھر   -ج
 رسالة تخبره بذلك أيضا.

ة في الجدول الدراسي أو تم إلغاؤھا إذا كان سبب عدم تسجيل المساق ھو أن الشعبة غير مطروح  -ح
 ستظھر رسالة تخبره بذلك.

رسالة النظام (الرصيد الحالي غير كاٍف لتسجيل ھذا المساق)، ستظھر في حال رغب الطالب   -خ
  أن يسجل مساق إضافي أعلى مما حدده سابقا ودفع له.

خاصة به ووجد ساعات واستعلم عن رسومھا من صفحة الخدمات المالية ال ٩مث<: حدد الطالب   -د
ساعات ورسوم  ٩أن رسومھا تساوي مبلغا معينا، ثم توجه إلى الصندوق المالي ودفع رسوم 

ساعات  ٩الفصل والخدمات التكنولوجية وما عليه من ذمم إن وجدت، ثم بدأ تسجيله وسجل 
معتمدة بنجاح، وا}ن لو حاول أن يضيف أي ساعة اضافيه ستظھر له رسالة (الرصيد الحالي 

  كافي لتسجيل ھذا المساق). غير

إذا ظھرت رسالة (الرصيد الحالي غير كاٍف لتسجيل ھذا المساق) يعني أن الطالب يرغب   -ذ
بإضافة ساعات جديدة ولكنه لم يدفع لھا، عندھا يستطيع الطالب التوجه مرة أخرى إلى الصندوق 

ة الدخول إلى صفحالمالي والدفع لعدد الساعات ا%ضافي والحصول على إشعار قبض جديد، ثم 
 تسجيله الخاصة به وإضافة ما يرغب من ساعات حسب رصيده الجديد.

إذا سجل الطالب لعدد ساعات اقل مما حدده سابقا (ودفع له) برغبته الشخصية أو بسبب إغ<ق   -ر
شعبة يبقى المبلغ المتبقي مما دفعه في رصيده، ويمكنه استخدام الرصيد في الوقت المحدد 

 عملية اZنسحاب وا%ضافة. للمتأخرين أو في

ذا سجل الطالب جميع الساعات التي دفع لھا ثم قام بسحب مساق معين قبل انتھاء فترة تسجيله ا  -ز
 المحددة فان رسوم المساق ترصد للطالب أيضا.

يستطيع الطالب إضافة وسحب المساقات كما يشاء خ<ل فترة تسجيله المعلن عنھا وضمن ما   -س
 حيث Z يستطيع تسجيل ساعات أكثر مما ھو مغطى برصيدهيسمح رصيده المالي به، 

على كل طالب مبعوث أن يتأكد من حالة بعثته وما يترتب عليه شخصيا من مبالغ نقدية (تظھر   -ش
له في صفحة اZستع<م عن الخدمات المالية للطالب) ليقوم بدفع ما يستحق عليه من مبالغ في 

يتمكن الطالب المبعوث من التسجيل ما لم يكن  حال رغب بتسجيل عدد معين من الساعات.ولن
  مسددا ما عليه من ذمم سابقة.



بعد انتھاء الطالب من تسجيله خ<ل فترته أو عند انتھاء عملية التسجيل للجميع يستطيع الطالب   -ص
  الحصول على نسخة من جدوله الدراسي عن طريق اZنترنت.

علنة أو انتھاء عملية التسجيل للجميع يعني اZنتھاء من التسجيل خ<ل فترة تسجيل الطالب الم  -ض
أن جميع المواد المسجلة للطالب أصبحت مثبتة تلقائيا، وZ يحتاج الطالب أن يراجع الدائرة 

 المالية مرة أخرى.

كل طالب لم يدفع الرسوم Z يستطيع تسجيل مساقاته، لكنه يحتفظ بحقه في التسجيل خ<ل فترة   -ط
سحاب وا%ضافة قبل بداية الفصل على أن يدفع ما عليه من مبالغ المتأخرين أو خ<ل فترة اZن

  مترتبة ثم يسجل ما يريد.

الطلبة المبعوثين على نفقة وزارة التعليم العالي، يقومون بتسديد الرسوم الجامعية المقررة والذمم   -ظ
 السابقة إن وجدت ثم القيام بعملية التسجيل.

كي، يقومون بعملية التسجيل دون مراجعة الصندوق الطلبة المبعوثين على نفقة الديوان المل  -ع
  المالي بشرط عدم وجود ذمم سابقة على الطالب.

الطلبة المبعوثين على نفقة المكرمة الملكية السامية، يقومون بتسديد الرسوم الجامعية المقررة   -غ
  ومن ثم القيام بعملية التسجيل.

 الطلبة من أبناء العاملين:  -ف

  جامعية ومن ثم القيام بعملية التسجيل.يقومون بتسديد الرسوم ال -١-ف

 .طلبة الدراسات العليا، يقومون بتسديد الرسوم الجامعية ومن ثم القيام بعملية التسجيل  -ق

  م0حظات ھامة:  •

وحدة القبول والتســــجيل دائما في خدمة الطالب، يرجى مراجعة كل طالب لمســــجله >ي  �
  استفسار كان في أي وقت أثناء ساعات الدوام الرسمي.

إذا تأخرت عن موعد دفع رســوم التســجيل >ي ســبب من ا>ســباب، يمكن التســجيل في   �
اليوم المخصــص للمتأخرين حســب المواعيد المحددة، ويجب اZنتباه إلى أن ا%ســراع في 

  الدفع يمكنك من الحصول على الشعب التي تريد.

فة النتائج في معرفة الطالب لكلمته الســرية ضــروري %جراء عملية تســجيل المواد ومعر �
  نھاية الفصل الدراسي.

الطالب ھو المسؤول ا>ول وا>خير عن تسجيله من خ<ل الكلمة السرية وZ يجوز إعطاء  �
  الكلمة السرية >ي زميل له.

سابق لذلك المساق، حيث  � ساق إذا لم يكن قد درس المتطلب ال سجيل لم Z يجوز للطالب الت
ت و ا>قســام وZ يســتطيع الطالب التســجيل إZ من تم تفعيل الخطط الدراســية لجميع الكليا

 واقع خطته.بإستثناء الطلبة المتوقع تخرجھم على الفصل المعني

سجيل ( � ) سـاعة كحد اعلى في الفصـلين اZول والثاني ٢١يجوز للطلبة المتوقع تخرجھم ت
 .خ<ل فترة التسجيل واZنسحاب واZضافة ) ساعة في الفصل الصيفي١٢(

لمؤجلين لخدمة العلم ســـتظھر لھم رســـالة (مطلوب لخدمة العلم) لذلك عليھم الطلبة غير ا �
  مراجعة مكتب خدمة العلم %تمام عملية التأجيل ثم استكمال إجراءات التسجيل.

ـــجيل  � ـــوم أوZ ومن ثم يقوم بالتس ـــجيل أن يدفع الرس يحق للطالب المتأخر عن موعد التس
سحاب وا%ضافة، علما بان الجامعة غير مسؤوله  خ<ل فترة المتأخرين، أوخ<ل فترة اZن

عن توفير الشــعب للطالب ويغلق باب دفع الرســوم والتســجيل بعد مضــي أســبوع من بدء 
  الدراسة.



سجيلھا إZ في فترة اZنسـحاب  � ستطيع ت كل طالب يرغب بإعادة ماده كان قد نجح فيھا Z ي
 وا%ضافة.

  إجراء نقوم بتعبئة نموذج حالة عدم مطابقة.في حالة حدوث حالة من عدم التطابق في تطبيق أي  .٣-٥

 


