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جامعــة فيالدلفيــا
" دليل نظام التسجيل اإللكتروني "
قامت الجامعة بتطبيق نظام التسججي اإلكترونج وذلج مجخ لجمو مهقععجا الج اإنترنجت ييج
سيهفر النظام للطالب إمكانية التسجي مخ لجاج الجامعجة وفج مك مكجاو جتهايج فيجف لجمو فتجر
التسجي المسمهح بعا ويت امليجا السج ب واإضجافة كمجا مو الطالجب جسجتطيإل اإ جمى الج
الج ج وو ال جاس ج المطججروح وال ج لطتججف ال جاسججية وال ج العممججا النعا يججة والعمم جا لججمو
المسج اليف موالً بأوو.
الفص
ِ
 .1الخطوات الضرورية قبل بدء استخدام نظام التسجيل االلكتروني:





مرايعة اماد القبهو والتسجي للطلبة الغير المنتظميخ لتصجهجب موضجااعا اأكادجميجة
وإكماو النهاقص المطلهبة مخ الطلبة ف ملفاتعا.
ال صهو ال الرقا السرك (كلمة المروج) مخ اماد القبجهو والتسججي للطالجب المنجتظا
وذل بع إبراز العهجة الجامعية.
اإ مى ال الج وو ال جاس المعلخ ف الكلية المعنية وال مهقإل الجامعة اإلكترونج
لمعرفة المهاد والشعب وا د السااا الت جرغب الطالب بتسجيلعا
(ال الطالب ت ج اجقام المهاد واجقام الشعب المراد تسجيلعا).
جستطيإل الطالب بع ذل الب ء ف املية التسجي اإلكترونج لجمو الفتجر المسجمهح بعجا
والم د ف التقهجا الجامع وذل مخ لمو البوابة اإللكترونية ال مهقإل الجامعة:

www.philadelphia.edu.jo
 .2البدء بإستخدام نظام التسجيل االلكتروني:
 ال لهو ال مهقإل الجامعة ثا ال لهو ال البهابة اإلكترونية ثا ال لهو ال بهابف الطمب
والت ت هك يميإل ما جلزم الطالب لمساا تف بالتسجي ومتابعة لطتف ال جاسية ومسجيرتف
اأكادجمية.
 جستطيإل الطالب اإ مى الج الجج وو ال جاسج قبج امليجة الج لهو إو بعج ا وذلج مجخ
لمو التياج (الجدول الدراسي) مخ القا مة المهيهد ال جميخ الشاشة.
 لل لهو ال التسجي الذات نختاج موالً (دخول) مخ القا مة ونكتب الرقم الجاامعي وكلماة
السر ثا نضغط ال زج دخول.
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 نختاج مخ القا مة اليمن المهيهد مسف التسجي الذات العملية الت نرج ا وفج الب اججة
نختاج الرسوم المطلوبة وال الطالب ت ج ا د السجااا المجراد تسججيلعا ثجا الضجغط
ال زج احتساب لمعرفة المبلغ الكام المطلهب وال فعة اأول المطلهب دفععا ثا امج
التعع بالضغط ال المربجإل الصجغير المهيجهد قبج التععج وبعج االنتعجاء تعبيجت العمليجة
بالضغط ال زج تثبيت.







بعجج امليججة االيتسججاب الجج الطالججب التهيججف للجج ا ر الماليججة فجج الجامعججة ودفججإل المبلججغ
المطلهب ف الصن وق.
جتهيف الطالب للبهابة االلكترونية وجختاج مخ قا مة التسجي الجذات التساجيل االلكتروناي
لتسجي المهاد بالشعب التج يج د ا سجابقا ً فج جذا الشاشجة جسجتطيإل الطالجب إدلجاو جقجا
الماد وجقا الشعبة المراد تسجيلعا والضغط ال زج إضافة.
تضاف الشعب المختاج بطرجقة اإدلاو الي وك ال الج وو المسج اجخ رججق الخطجة
ال جاسية وجستطيإل الطالب يذف الشعبة مخ الج وو بالضغط ال زج حذف.
تظعر للطالب جسالة اذا كاو نال لطأ ف تسجي المساق مهض ا ً فيعا نهى الخطأ لجذا
جري قراء الرسالة بعناجة.
ال جعتبر التسجي نعا يا ً ما لا جضغط الطالب ال زج التخزين النهائي اسف الشاشجة لجذا
جري التأك مخ المساقا والشعب قب اتمام املية التسجي .
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 بع اإنتعاء مخ املية التسجي والتخزجخ النعا تظعر قسيمة الج وو المسجج للطالجب
وججب اليف بااتعا بالضغط ال زج قسيمة مطبوعة واإيتفاظ بالج وو.
 جستطيإل الطالب التغيير ف الج وو المسج وذل مخ لمو التياج السحب واإلضافة مخ
قا مة التسجي الذات وبنفس رجقة التسجي .

مميظة:
جستطيإل الطالب االستمراج بعملية الس ب واإضافة مجخ ب اججة تسججيلف يتج انتعجاء وقجت السج ب
واإضافة الم د ف التقهجا الجامع .
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