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 على موقع الجامعة ببرامج الدراسات العليا طريقة تقديم طلبات االلتحاق االلكتروني

 

وتسجيل  //:services.just.edu.jo/master_degreehttps: يتم تقديم الطلبات بدخول الطالب إلى الرابط التالي

من للموقع من آل، حيث يقوم بالدخول اوذلك لمرة واحدة( Profile Registration)المعلومات الشخصية الخاصة بالطالب 

 .خالل اسم المستخدم الخاص به و كلمة السر، و إضافة طلب التحاق بالتخصص الذي يرغب به

 التسجيل في الموقع: أوالا 

 :الجامعة معلومات .1

 .الدخال المعلومات الشخصية( انقر هنا للتسجيل)قم بالدخول على 

 
 

أدخل رقمك الجامعي ليقوم الموقع  في جامعة العلوم و التكنولوجيا مرحلة البكالوريوسفي  حال كنت طالباً سابقاً  في

 .التاليثم اضغط . تلقائي بشكل الجامعةبتعبئة معلوماتك السابقة في 

 
 :معلومات المستخدم .2

ثم أدخل كلمة السر التي يجب أن تكون . االسم سابقاً  لتكراراختر اسم المستخدم الذي تريد، و النظام سيقوم بتحذيرك 

 .هذه المعلومات للدخول للنظام احفظ. التاليثم اضغط  .حرف و مكونة من أحرف و أرقام 10-8من 

 

 
 

 :طلبات التحاق سابقة .3

في حال تقدمك بطلب سابق في جامعة العلوم و التكنولوجيا، أو كنت أكملت أو ما زلت تكمل برنامج الماجستير أو 

 التاليثم اضغط  .طلبات االلتحاق السابقةاالختصاص العالي امأل قائمة 
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 :المعلومات الشخصية .4

الرقم الوطني الخاص بك في حالة اختيارك الجنسية األردنية، أو أدخل رقم جواز السفر الخاص بك إذا  بإدخالقم 

حيث يكون ) الرقم إدخالتعليمات  إتباعفي حال إدخالك رقم جواز السفر تأكد من . اخترت جنسية غير األردنية

 .في حالة عدم وجود حرف).( أو Upper Case (A not a)  بحرف 

 
 

 
 

للجنسيات  جواز السفرللطالب األردنيين أو حسب  كشف العالماتأدخل اسمك باللغة العربية و االنجليزية حسب 

 األخرى

 
 

 التاليثم اضغط . أدخل المعلومات الشخصية األخرى

 
 

 :معلومات االتصال .5

، ثم قم بإدخال رقم الفاكس (لك الجامعة مخاطبةحيث سيتم من خاللهما )قم بإدخال البريد االلكتروني و رقم هاتفك 

 التاليثم اضغط . إن وجد و مكان إقامتك

 
 :معلومات شهادة الثانوية العامة .6

 التالي، ثم اضغط (011المعدل في الثانوية من )أدخل معلومات شهادة الثانوية العامة 
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 معلومات درجة البكالوريوس .7

 : الجامعة التي تخرجت منها في مرحلة البكالوريوس بالضغط على اختر اسم

 و اضغط اختر هذه الجامعة(. يمكنك عمل فلتر حسب الدولة)ثم اختر اسم الجامعة من القائمة 

 
 

الدخال الجامعة بشكل يدوي و اضغط اختر ( اضغط هنا)إذا لم تكن جامعتك من ضمن القائمة يمكنك الضغط على 

 الجامعة

 
 (.الحقول االختيارية يمكن تركها فارغة)بادخال معلومات شهادة البكالوريوس في الحقول المخصصة  قم
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 :معلومات درجة الماجستير أو ما يعادلها .8

 .في حالة حصولك على درجة الماجستير أو الدبلوما أو ما يعادله اختر نعم و أدخل المعلومات المتعلقة بالدرجة

 
 الخاصة بالماجستير ثم قم بتعبئة المعلومات

 
 

 
 التاليثم اضغط 

 

 معلومات شهادات أخرى .9

 في حال حصولك على أي شهادات جامعية أخرى اختر نعم و قم بتعبئة الحقول المطلوبة

 
 التاليثم اضغط 

 

 :الخبرات العملية .01

أدخل الخبرات العملية التي لديك، و اضغط أيقونة  .لحذفها لحفظ الخبرة أو 
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 التاليثم اضغط 

 

 :متطلبات اللغة .00

 

 .يرجى مراجعة شروط شهادة اللغة االنجليزية و أماكن التقدم لالمتحان

 
 شهادة اللغة االنجليزية التي تحملها و العالمة التي حصلت عليها  باختيارقم 

 

 
 

 :اختر المركز الذي تقدمت به المتحان اللغة

 أدخل تاريخ امتحان اللغة االنجليزية

 
 .امتحانككنت تملك الوثائق المطلوبة الثبات نتيجة  ما إذااختر 

 
 اختر اللغات التي تتقنها

 
 .يمكنك الرجوع ألي من المراحل السابقة بالضغط على السابق لمراجعة ما قمت بادخاله

 

 :اقرار الطالب

 
 لتتم عملية المراجعة و تسجيل كافة البيانات و انتظر التسجيل بعد التأكد من كافة المعلومات اضغط
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 في حالة تمت العملية بنجاح ستظهر كافة العمليات أنها تمت بنجاح

 
 للدخول االمن لطلبات االلتحاقاحفظ اسم المستخدم و كلمة السر و اضغط عودة لصفحة الدخول الرئيسية 

 
 

 ك و اعالم المسؤول عن النظام لمتابعة ما حدثفي حالة وجود خطأ في التسجيل لسبب معين سيتم اعالمك بذل
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 .االلتحاق بالتخصص في كلية الدراسات العليا إضافة طلب: ثانياا 

 :الدخول للموقع .2

 Loginو اضغط  بعد التسجيل قم بالدخول على الموقع باسم المستخدم و كلمة السر الخاصة بك

 
 

 :التعليماتالصفحة  .1

 .قراءة التعليمات و الخطوات قبل البدء بتقديم الطلب يرجى

 
 

 :الوثائقتحميل  .3

 .الوثائق التي ترغب بتحميلهاالختيار  اضغط  -

 صفحتك الخاصة بكعلى  الوثائققم بتحميل  -

 
 يمكنك حذف ما قمت بتحميله و تغييره -

 
 حال تأكدك من الملفات التي حملتها اضغط اعتمد الملفات العتماد ملفاتك في -

 
 .بعد االعتماد ال يمكنك تغيير أو حذف الملفات التي حملتها

 

 :إضافة الطلبات .4

 .اذهب إلى قائمة طلبات االلتحاق من الصفحة الرئيسية  -

 
 :اضغط إضافة طلب لتظهر لك صفحة اضافة الطلبات -
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 الطلب و من ثم الخيارات المتاحة لك اختر نوع -

 
 :اختر طريقة الدفع التي ترغب بها من أحد الطرق التالية -

 
 :عند اختيارك الدفع االلكتروني اتبع التعليمات التالية: الدفع االلكتروني -

اضغط رابط بوابة الدفع االلكتروني الموجودة على الرابط  .2

https://services.just.edu.jo/epayportal 

 من القائمة و اضغط استمرار الدراسات العليا -اختر نظام طلبات االلتحاق .1

 
أدخل اسم المستخدم و كلمة السر الخاص بك و الذي أنشأته في نظام طلبات االلتحاق بالدراسات العليا  .3

 سابقاً 

 
حركة جديدة أو اختر حركات الدفع االلكتروني لمشاهدة الحركات السابقة  اختر الدفع االلكتروني النشاء .4

 .الخاصة بك

https://services.just.edu.jo/epayportal


Page 10 of 13 

 

 
 .اختر نوع الطلب من أجل معرفة تفاصيل الدفع الخاصة به .5

 
 بعد مشاهدة التفاصيل الخاصة بعملية الدفع و قراءة الشروط و األحكام الخاصة اضغط بدء عملية الدفع .6

 
 اقرأ التنبيه و اضغط متابعة .7

 
 اختر طريقة الدفع االلكترونية .8

 
 نوع البطاقة .9

 
 أدخل معلومات الباطقة بشكل صحيح .20

 
 للمتابعة  confirmاضغط  .22



Page 11 of 13 

 

 
 Continueالتمام العملية اضغط  .21

 
احفظ هذا . الخاص بالعملية رقم حركةتبين حالة الدفع وتؤكد ذلك و  شاشةبعد اتمام العملية ستظهر لك  .23

في حالة نجاح العملية سيقوم النظام  .just_0000000000XXXXXو الذي يكون على صيغة  الرقم

بإرسال بريد الكتروني يحتوي على نسخة الوصل المالي االلكتروني ورقم الحركة، وذلك على البريد 

 .االلكتروني الذي قمت بإدخاله أثناء التسجيل على نظام طلبات االلتحاق

 عفدلا  عمليةالخاص ب رقم الحركةارجع لصفحة طلبات االلتحاق و أدخل  االن عند اتمام العملية .24

 .الذي حصلت عليه في الخطوة السابقة في خانة رقم حركة الدفع االلكتروني ينورتكلالا

 
 .قم بالتأكد من أن رقم الدفع االلكتروني قابل لالستخدام .25

 : رقم الوصل المالي الذي تملكه من الدائرة المالية في حالة الوصل المالي أدخل -

 
 :أو أدخل رقم الحوالة المالية و صورة عنها -

 



Page 12 of 13 

 

 

 تأكد من معلوماتك و اضغط تسجيل الطلب -

 
 

 و تعديل تخصصاته يمكنك تعديل طلبك بعد تسجيله

 
 

 .اد الطلب بشكل نهائي لتتم دراسته في كلية الدراسات العلياكما يمكنك حذف الطلب كلياً، أو اعتم

 
 

 يئاهن لكشب بلطلا دامتعا

 من كافة معلوماتك التي أدخلتها و صحة أوراقك التي أدخلتها و لم تعتمدها بعد قبل اعتماد الطلب يجب التأكد

 
 

 .بعد االعتماد ال يمكنك تعديل الطلب أو حذفه أو تعديل ملفك الشخصي
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 :تغيير ملفك الشخصي .5

 يمكنك تعديل ملفك الشخصي إذا لم تقم باعتماد أي طلب قبل ذلك

 
 ثم اضغط حفظ التغييرات

 
 يتم حفظ المعلومات بنجاح بحيث

 
 

 :تغيير كلمة السر .6

 :يمكنك تغيير كلمة السر الخاصة بك

 
 للخروج من صفحتك الشخصية Logoutبعد االنتهاء قم بعمل  .7

 
 


