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م 0201/0200 الثانيللفصل إرشادات التسجيل   

 
 عزيزي الطالة 

نفسك قبل التسجيل بوقٍت كاٍف حبيث تكون متاكداً من :  ننصحك أبن هتيئ  
  دفع الذمم املرتتبة عليك من الفصول السابقة ودفعع سوعوم التسعجيل وسوعوم السعاعات امل تملعدد املع اد

  اج ة الدائ د املالية .أو م E-FAWATEERCOMعرب تطبيق تسجيلها 

 

  أن يكون لديك سقم و ي للدخول ولكي حتصل عليه جيب م اج ة دائ د القبعول والتسعجيل للحصعول
 على سقملك الس ي .

 
  أن تكععون معع جدً  دمععة ال لععم   الطلبععة خلععة املعع جلت  دمععة ال لععم وععتخله   ععم سوععالة  مطلععو   دمععة

 م إلدتام عمللية التأجيل .ال لم ( لذلك عليهم م اج ة مكتب خدمة ال ل

 
  مععععععن داخععععععل أو خععععععاسم اعام ععععععة   مععععععن خععععععدل موقععععععع اعام ععععععة  اإلنرتنععععععتعلععععععى وععععععيكون التسععععععجيل

 www.inu.edu.joلكععععععرتوم ووعععععيتم التسعععععجيل خعععععدل الفععععععرتد ( وعععععتجد سابعععععا التسعععععجيل اإل
 املخصصة لك مسبقًا .

 
  خ ى لكي ال تغلعق ذعذا املعواد وقم بتسجيل املواد األ هم ين ملاددعدم تضييع وقت طويل يف التسجيل

 فيملا تبقى لك من الوقت .  امل تسجل  اليت املاددومن مث عد اىل 

 
  حماولععععة التسععععجيل يف  عععع ب أخعععع ى مفتوبععععة ة ا كانععععت ال عععع بة مغلقععععة وعععععدم  جيععععل  لععععك اىل فععععرتد

 لدنسحا  واإلضافة . اً ن ذناك   وطةاالنسحا  واإلضافة بيث 

 
 ل جيب عليك احلصول على نسخة من املواد اليت قملت بتسجيلهاعند االنتهاء من عمللية التسجي.   
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                                                              ثانيال الدراسيهىاعيد التسجيل لوىاد الفصل 

 م0201/0200

 

 

 الطلثة الوسوىح لهن تالتسجيل التاريخ اليىم

 
 االبد - السبت

 

 م1218/ 81/  86 – 85

 
        الثامملتوقع خت جهم هناية الفصل الطلبة ا

                                                                      ( فملا قبل 1285+ طلبة   1218
 

  م1218/ 81/  18 – 12 الثداثء – االنثت

 

 (1286   طلبة
 مجيع التخصصات

 م13/81/1218-11 بداأل - االسب اء

 
                                   ( 1212طلبة   

 مجيع التخصصات
 

 
 الثداثء - االثنت

 
 م81/1218/ 15 -14

 (1218طلبة  
 مجيع التخصصات 

 الطلبة املتأخ ون  م02/81/1218-16 ا مليس -األسب اء 

 

 ام ة  الدخول على موقع اعومواعيد التسجيل على اعدول الدساوي  طدعلد : مالحظة*

www.inu.edu.jo 
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 ثانيلاالدراسي نسحاب واإلضافة لوىاد الفصل اال إرشادات

 م0201/0200
 

 

                         سعععععععبتاليعععععععوم  م1218/1211 الثعععععععام الدساوعععععععينسعععععععحا  واإلضعععععععافة للفصعععععععل تبعععععععدأ ةجععععععع اءات اال
 .م 83/1/1211 االسب اءتنتهي مساء يوم و   م81/1/1211
 
   

 

 :  ضافة م اعاد ما يلي يف عمللية السحب واإل ي جىأوالً :   
 

 .  واإلضافة االنسحا التقيد التام مبواعيد  .8

 .  مل د وابدد فقا  واإلضافة االنسحا تكون عمللية  .1

 مينع من اً اباتً االنسحا  واالضافة من   بة اىل   بة لنفس املادد مهملا كان السبب .  .0

 

 

 نسحا  واإلضافة : اثنياً : خطوات اال
  . جهاز م بوط ابألنرتنت   داخل أو خاسم اعام ة (ىل أي ةتوجه ال .8

 . واإلضافة االنسحا احلصول على نسخة مطبوعة ب د ةج اء عمللية  .1

 

 م1218/1211 ثامالالدساوي للفصل  اإلضافةنسحا  و مواعيد اال
 نسحاب واإلضافةالطلثة الوسوىح لهن تإجراء اال التاريخ اليىم

 مجيع التخصصاتفملا قبل ( 1285طلبة          م81/1/1211 سبتال

 ( مجيع التخصصات1286طلبة   م80/1/1211 بداال

 مجيع التخصصات(1212طلبة   م81/1/1211 االثنت

 (مجيع التخصصات1218طلبة   م82/1/1211 الثداثء
 الطلبة املتأخ ون م83/1/1211 االسب اء

 

 


