خطوات عملية االنسحاب واإلضافة
 .1دفع الرسوم الجامعية المطلوبة باالضافة الى الذمم او الغرامات إن وجدت:
 .1-1يدخل الطالب على الموقع الرئيسي لنظام التسجيل في الجامعة  www.just.edu.jo/ regواختيار رابط خدمات
الطالب.
 .2-1يقوم الطالب باختيار خدمة مالية الطالب لالستعالم عن المبالغ المترتبة عليه عند اختيار عدد الساعات التي يرغب
بإضافتھا ،كما ستظھر جميع األرصدة والذمم المستحقة عليه إن وجدت ،وفي ﺣالة االنسحاب أو تساوي عدد الساعات
فال داعي للدخول على ھذه الشاشة.
 .3-1بعد معرفة المبلغ المترتب على الطالب عليه دفع رسوم المادة التي يرغب بإضافتھا بإحدى الطرق التالية:
 .1-3-1الدفع االلكتروني من خالل ).(visa card
 .2-3-1الدفع من خالل وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
 .3-3-1الدفع من خالل اي فرع من فروع بنك القاھرة عمان.
 .2الخطوات التفصيلية لعملية االنسحاب واالضافة:
 .1-1-2يقوم الطالب بالدخول على نفس موقع الجامعة  www.just.edu.jo/ regواختيار رابط تسجيل الطالب.
 .2-1-2يقوم الطالب بإدخال رقمه الجامعي ومن ثم الكلمة السرية.
 .3-1-2في ﺣالة االنسحاب :يقوم الطالب بتحديد المادة المراد ﺣذفھا ومن ثم الضغط على زر )ﺣذف( بحيث تحذف
المادة من جدول الطالب وترصد رسومھا للفصول القادمة.
 .4-1-2في حالة اإلضافة :يقوم الطالب بادخال رقم سطر المادة ومن ثم رقم الشعبة بعد التأكد من أن الشعبة
المطلوبة مفتوﺣة وال يوجد أي إشكال إلضافتھا.
 .5-1-2في حالة تغيير الشعبة :يقوم الطالب بإدخال رقم الشعبة في حقل تغيير الشعبة ومن ثم الضغط على زر
)حفظ(.
 .6-1-2الطلبة غير المسجلين :كل طالب لم يسجل مواد يستطيع التسجيل في فترة االنسحاب واإلضافة شريطة دفع
الرسوم الجامعية والذمم او الغرامات ان وجدت أوالً ،ولمعرفة اإلجراءات طالع إجراءات التسجيل
الموجودة على االنترنت.
 .7-1-2الطلبة المبعوثين على نفقة التعليم العالي :عليھم دفع الرسوم الجامعية المترتبة عليھم قبل القيام بعملية
التسجيل وبالتالي يمكنھم القيام بعملية االنسحاب واإلضافة في تلك الفترة.
 .8-1-2الطلبة المبعوثين على نفقة القوات المسلحة والديوان الملكي :يقومون بإجراء عملية االنسحاب واإلضافة
وال داعي لمراجعة الصندوق المالي ،بشرط عدم وجود ذمم مالية او غرامات ،أما الطلبة غير المسجلين من
الطلبة المبعوثين عليھم مراجعة الدائرة المالية ودفع الرسوم الجامعية والذمم او الغرامات ان وجدت أوال ثم
القيام بعملية التسجيل.
 .9-1-2الطلبة من أبناء العاملين :عليھم دفع الرسوم الجامعية والذمم او الغرامات ان وجدت قبل القيام بعملية
االنسحاب و اإلضافة.
 .10-1-2طلبة الدراسات العليا :يستطيع طلبة الدراسات العليا القيام بعملية االنسحاب واإلضافة أو التسجيل بعد دفع
الرسوم الجامعية المطلوبه والذمم او الغرامات ان وجدت.
 .11-1-2يجوز للطلبة المتوقع تخرجھم تسجيل ) (21ساعة كحد اعلى في الفصلين االول والثاني ) (12في الفصل
الصيفي خالل فترتي التسجيل واالنسحاب واالضافة.
 .12-1-2بعد إتمام عملية االنسحاب واإلضافة يستطيع الطالب الحصول على جدوله الدراسي عن طريق االنترنت.
 .13-1-2االنتھاء من عملية االنسحاب واإلضافة خالل الفترة المحددة والمعلن عنھا يعني أن جميع المواد المسجلة
للطالب أصبحت مثبته تلقائيا ً وال يحتاج الطالب مراجعة الصندوق المالي مرة أخرى.
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 .14-1-2ال يجوز للطالب أن يسجل أكثر من ) (18ساعة أو أقل من ) (9ساعات في الفصلين األول و الثاني
واكثر من ) (10ساعات للفصل الصيفي إال إذا كان متوقع تخرجه.
 .15-1-2بعد إتمام عملية االنسحاب واإلضافة يستطيع الطالب الحصول على جدوله الدراسي عن طريق
االنترنت.
 .16-1-2االنتھاء من عملية االنسحاب واإلضافة خالل الفترة المحددة والمعلن عنھا يعني أن جميع المواد
المسجلة للطالب أصبحت مثبته تلقائيا ً وال يحتاج الطالب مراجعة الدائرة المالية مرة أخرى.

 -2مالحظات ھامة:
أ -االنسحاب من المواد في فترة االنسحاب واإلضافة متاح لجميع الطلبة )تخفيف العبء الدراسي(.
ب -اإلضافة مقيدة بالمواد أو الشعب المفتوﺣة وﺣسب قرار مجلس العمداء بھذا الخصوص والذي
ينص على:
ب -1-يسمح للطالب بإجراء عملية االنسحاب واإلضافة في الحاالت التالية فقط:
ب -2-إذا تم تغيير تخصص الطالب.
ب -3-إذا توقف تخريج الطالب على مساقات معينة لم يسجلھا.
ب -4-إذا ألغي مساق ما وكان الطالب مسجالً فيه و رغب في التسجيل في مساق آخر.
ب -5-إذا رسب الطالب في مساق و رغب إعادة دراسته.
ب -6-في ﺣالة اإلضافة فقط.
ب -7-في ﺣالة االنسحاب فقط".
ت -معرفة الطالب لكلمته السرية ضروريا ً إلجراء عملية االنسحاب واإلضافة.
ث -التأكد من االسم والرقم الجامعي الذي يظھر على الشاشة عند الدخول إليھا
ج -الطلبة غير المؤجلين لخدمة العلم ستظھر لھم رسالة )مطلوب لخدمة العلم( لذلك عليھم مراجعة
مكتب خدمة العلم إلتمام عملية التأجيل و استكمال إجراءات التسجيل.
ح -ال يجوز للطالب التسجيل لمادة إذا لم يكن قد درس المتطلب السابق لتلك المادة.
خ -عند االنتھاء من عملية االنسحاب واإلضافة على جميع الطلبة الضغط على رابط )إنھاء عملية
االنسحاب واإلضافة( لكي يتم اعتماد العملية بنجاح.
د -يرجى االﺣتفاظ بالكلمة السرية بعد االنتھاء من إجراء عملية االنسحاب واإلضافة لالستفادة منه
لإلطالع على الجداول الدراسية واالمتحانات و النتائج الدراسية في نھاية الفصول الدراسية ،علماً
بأن الطالب ھو المسؤول عن تسجيله من خالل الكلمة السرية وال يجوز إعطاء الكلمة السرية ألي
زميل له.
ذ -على جميع الطلبة االلتزام بالمواعيد المحددة لالنسحاب واإلضافة ﺣيث أن جھاز الحاسوب سيغلق
تلقائيا ً عند انتھاء الفترة المحددة لالنسحاب واإلضافة وعلى كل طالب استغالل الوقت المخصص
له وتحضير شعب إضافية في ﺣالة إغالق الشعب المرادة.
ر -الطلبة الذين يرغبون بإعادة مادة كانوا قد نجحوا فيھا يستطيعون تسجيلھا في فترة االنسحاب
واإلضافة.
ز -وﺣدة القبول والتسجيل دائما ً في خدمة الطالب ،وعلى الطالب مراجعة المسجل المعني في ﺣالة
وجود أي استفسار.
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اجراءات اإلضافة على الشعب المغلقة
.1

.2
.3
.4
.5

تكون عملية االضافة على الشعب المغلقة )الكترونيا( من خالل الطالب اذا انطبقت على الطالب احدى الشروط
المبرمجة التالية وبنسبة ) (%10من عدد مقاعد القاعه.
 .1-1-1إذا كانت جميع شعب المساق المطلوب تسجيله مغلقة.
 .2-1-1إذا كان الطالب راسب في المساق في الفصل الذي يسبق فصل التسجيل مباشرة.
 .3-1-1إذا كان المساق موجود في الخطة االسترشادية للطالب.
 .4-1-1إذا كان الطالب له إحدى الحاالت التالية في سجله االلكتروني في نظام القبول والتسجيل:
أ -متوقع تخرجه
ب -أنھى الساعات وبقي التدريب
ت -محول على نفس الفصل
ث -طالب الدراسة الخاصة
ج -طلبة الماجستير
ح -طلبة التجسير
خ -الطالب تحت المراقبة
بعد انتھاء نسبة ) (%10يقوم الطالب بمراجعة رئيس قسم أو عميد كلية المساق /الشعبة المغلقة التي يريد
إضافتھا.
يبقى لرئيس القسم أو العميد أن يرفض إضافة الطالب على مساق /شعبة رغم انطباق إحدى الحاالت السابقة
الذكر.
ال يجوز اإلضافة على الشعب المغلقة بأي حالة من األحوال اذا كان المساق المطلوب تسجيله من نوع اختياري
جامعة في خطة الطالب األكاديمية.
يجوز لعميد الكلية فقط اإلضافة على شعبة مغلقة إذا كانت ھناك شعبة مفتوحة من المساق المطلوب تسجيله
ومتناسبة مع جدول الطالب.
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