ٌسر الجامعة األردنٌة أن تعلن لطلبتها األعزاء عن إطالق موقع تسجٌل الطلبة بحلته الجدٌدة
والذي سٌتم العمل به اعتباراً من بداٌة الفصل الدراسً الثانً .2012/2012

دليل استخدام نظام التسجيل الجديد
 -الدخول الى موقع تسجٌل الطلبة الجدٌد reg.ju.edu.jo

 إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بمختبرات الجامعة و الشبكة الالسلكٌة (. )WiFi
 إعادة طباعة رمز التحقق المثبت على ٌســار الحقــل مع اإللتزام بصٌغة األحــرف حٌـث أن
األحرف (. )case sensitive
 عند فقدان أو نسٌان اسم المستخدم و كلمة السـر فٌمـكن الحصول علٌهم من خــالل الرابــط
الموجود أسفل الصفحـــة.
ٌ مكن للطلبة و زوار الموقع اإلطالع على جدول المواد الدراسٌة المطروحة عند الضغط على
زر الجـدول الدراسـً وبدون الحاجة الى إدخال اسم المستخدم وكلمة السر .

أوالً :الصفحة الرئٌسٌة

-

تحتوي الصفحة الرئٌسٌة على معلومات الطالب األساسٌة (رقم الطالب  ،اسم الطالب ،الكلٌة
 ،التخصص ،نوع الدراسة ،وضع الطالب ،مالحظات).

-

ٌمكن العودة للصفحة الرئٌسٌة فً أي وقت عند الضغط على كلمة "الصفحة الرئٌسٌة"
الموجودة أعلى ٌمٌن الصفحة.

ثانٌا  :المحاسبة والتسجٌل
تحتوي مجموعه من البرامج الخاصة بالمحاسبة قبل التسجٌل وحجز الوقت الحر وتسجٌل المواد
وإسقاطها واإلستفسار عن الغٌابات ,والعبئ الدراسً اآللً وغٌرها كما فً الشكل التالً:

أ .المحاسبة قبل التسجٌل :حٌث ٌقوم الطالب بالدخول الى هذه الشاشة لحجز عدد الساعات الكلً
التً ٌرغب بتسجٌلها.

ب .موعد التسجٌل وحجز الوقت الحرٌ :ستطٌع الطالب التعرف على موعد تسجٌله االصلً أو
حجز وقت حر جدٌد من خالل هذه الشاشة مع ضرورة حفظ التعدٌالت فً حال حجز وقت
حر.

ج .تسجٌل المواد:

ٌستطٌع الطالب من خالل هذه الشاشة اختٌار المواد التً ٌرغب بتسجٌلها من المواد المطروحه،
حٌث ٌتم عرض المواد المطروحه من خطه الطالب أو المواد من خارج خطته والتً حصل على
موافقة مسبقة لتسجٌلها.
كما ٌمكن للطلبة من خالل هذه الشاشة ارسال طلبات فتح الشعب المغلقة مباشرة.

د .العبئ الدراسً اآللً:

حٌث ٌستطٌع طلبة البكالورٌوس الراغبٌن بتسجٌل عدد ساعات أقل أو اكثر من عدد ساعات العبئ
الطبٌعً الدخول الى هذه الشاشة لطلب عدد الساعات الراغبٌن بتسجٌلها واختٌار السبب لذلك
ومعرفة من صاحب القرار بالموافقة على هذا الطلب ومعرفة القرار لحظة صدوره لهذا الطلب.
هـ .االستفسار عن طلبات فتح الشعب:

من خالل هذه الشاشة ٌستطٌع الطالب معرفة القرار الخاص به للشعب المغلقة التً قام بإرسال
طلبات فتح شعب لها.

ز .اإلنسحاب بدون ترصٌد:
من خالل هذه الشاشة ٌستطٌع الطالب إسقاط المواد خالل الفترة المسموحة لهذه الغاٌة.

ح .طباعة الجدول والقسٌمة المالٌة:
ٌستطٌع الطالب من خالل هذ ه الشاشة طباعة جدول المواد المسجلة للفصل الذي ٌرغب"الفصل
الحالً ،السابق ،أو الفصل القادم" كما وٌستطٌع طباعة القسٌمة المالٌة الخاصة به لمعرفة المبلغ
المطلوب دفعة أو طباعة القسٌمة المالٌة للجهات التً ترغب بذلك" المكرمة الملكٌة ،أبناء
المعلمٌن".
ط .غٌابات الطالب:
ٌستطٌع الطالب من خالل هذه الشاشة اإلستفسار عن الغٌابات التً قام اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة
برصدها بحقه.
ي .بٌانات الطالب:
ٌستطٌع الطالب من خالل هذه الشاشة الدخول وتعدٌل بٌانات التواصل معه وبٌاناته الضرورٌة

ثالثا :النتائج األكادٌمٌة
ٌستطٌع الطالب من خالل هذه القائمة معرفة نتائجه للفصل الحالً والفصول السابقة ،كما وٌستطٌع
استعراض خطته الدراسٌة

أ .النتائج األكادٌمٌة :حٌث ٌستطٌع الطالب من خالل هذه الشاشة معرفة نتائجه األكادٌمٌة
لجمٌع الفصول التً درساها ومعرفة معدله الفصلً والتراكمً فً هذه الفصول ومعرفة
المواد التً تم إحتسابها له نتٌجة دراستها فً جامعه أخرى.

ب .الخطة الدراسٌة :حٌث ٌستطٌع الطالب عرض خطته الدراسٌة بطرٌقة سهلة ومبسطه مع
بٌان عالمات المواد المنجزة والمنقوله ومعرفة المتطلبات السابقة لمواد خطته الدراسٌة

رابعا  :الجدول الدراسً
حٌث ٌستطٌع الطالب من خالل هذه الشاشات استعراض الجدول الدراسً لكلٌة معٌنه او
استعراض الجدول الدراسً الخاص من المواد المطلوبه منه ومعرفة الشعب التً تم إلغاؤها
على مستوى كلٌة معٌنه

أ .الجدول الدراسً :حٌث ٌستطٌع الطالب استعراض الجدول الدراسً لجمٌع الكلٌات كما هو
معمول به سابقا مع اضافة امكانٌة الترتٌب حسب مجموعه متغٌرات مثل الترتٌب على
مستوى رقم الماده او اسمها أو األٌام والوقت او حالة الماده(مغلقة ،مفتوحه) أو الدرجة
العلمٌة للماده.

ب .اإلستفسار عن المواد المطروحه :حٌث ٌستطٌع الطالب استعراض خطته الدراسٌة من المواد
المطروحه من الجدول الدراسً بطرٌقة سهلة ومٌسرة بحٌث ٌتم عرض خطة الطالب من
المواد المطروحه لهذا الفصل وعند اختٌار مادة معٌنة ٌتم عرض الشعب لهذا الماده مع بٌان
الشعب المفتوحه والمغلقة لهذه الماده.

ج .اإلستفسار عن الشعب الملغاة :حٌث ٌستطٌع الطالب استعراض الشعب التً ألغٌت على
مستوى كلٌة معٌنه ومعرفة فٌما اذا تم إلغاء اي ماده من المواد التً قام بتسجٌلها.

خامسا :التقاٌٌم المطلوبه  :حٌث ٌجب على الطلبة بٌن الحٌن واآلخر الدخول الى رابط التقٌٌم
(مدرس ،خرٌج )...،)ABET( ،للتمكن من التسجٌل أو معرفة نتائج الفصل الحالً ،وهنا ٌتم
عرض التقاٌٌم المطلوب من الطالب انجازها.

اعداد وحدة القبول والتسجٌل

