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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 

 المفتوحة القدس جامعة
 

 واالمتحانات والتسجيل عمادة القبول
 األكاديمية لتسجيل عبر البوابةل الطالبدليل 

 
 :الطالبعزيزي 

اباة تقديرًا منا للجهد الذي تتطلبه عملية تسجيل المقررات وعمليات السحب واإلضااةة  ةقاد تاط تطاوير  دماة التساجيل عبار البو 
تباااه لاااه  ودوإ الحاجاااة  لااا  تالاااذي  ةااارل الجام اااةلتساااجيل والساااحب واإلضااااةة دوإ الحضاااور  لااا  ايمياااة للجام اااة  بحيااا  يمكنااا  األكاد

 صطفاف ةي الطوابير واالنتظار لفترات طويلة إلتماط عملية التسجيل والسحب واإلضاةة.اال
 

 :التسجيل عبر البوابة األكاديمية لخطوات عملية وفيما يلي شرح
 التسجيل األولى:المرحلة 

 

 
 
 

الضاا ط  ثااط  (www.qou.edu) كاديميااةرابااط البوابااة األ مااإ  اا ليمكناا  الااد ول  لاا  حساااب  علاا  البوابااة األكاديميااة  :أوالا 
 .دناهأد ال رقط المست دط وكلمة المرور ال اصة ب  كما هو مبيإ   وب د ذل  (عل  رابط )

 

 
 

             

http://www.qou.edu/
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  التي تظهار ةاي القاةماة الرةيساية ثم  علي  الض ط عل  رابط :ثالثاا 
اج ااة قسااط التسااجيل ةااي ةاارل المنساادلة مااإ يماايإ الصاافحة الرةيسااية للبوابااة األكاديميااة  وةااي حالااة عاادط ظهااور قاةمااة التسااجيل علياا  مر 

 تدرس ةيه. الذيالجام ة 
 
 

  البيانات الش صية:تحدي   صفحة أمام  واإلضاةة تظهرالض ط عل  رابط التسجيل والحذف عند  :رابعاا 
 دناه.أحي  يجب علي  تحدي  بيانات  الش صية ةصليًا كما هو موضح           

 
 

 عل :التي تحتوي   صفحة التسجيل فظ ل نتقال  لزر الحب د تحدي  البيانات الش صية قط بالض ط عل  
 

ضاة ضاةةمفتوح والفترة المسموحة للتسجيل أو السحب واإلالتي تبيإ نول التقويط الالتقويط: بيانات  .1 ة  ساحب )تسجيل  سحب وا 
ضاةة دوإ استرداد رسوط(.  وا 

 

الضا ط علا   الرةيساية للبواباة األكاديمياة ثاط ةاي القاةماة الرةيساية المنسادلة ماإ يمايإ الصافحةالموجاودة  المقاررات: علي  النقار علا  راباط ياا ثان
 . المطلوبة ةالدراسيالمقررات قبل تسجيل  ط ل عل  تفاصيل  طت  الدراسية ل دناه()كما هو موضح أ ال طة الدراسيةرابط 

 

                           



 3 

 
 :ةيهاظهر يو  بيانات ال بء األكاديمي .2

عادد السااعات التاي السااب::  األكااديمي ءالدراساي  ال ابتساجيلها ةاي الفصال المسموح الساعات  عدد عدد الساعات المسموح به:
 .ةي الفصل الدراسيالساعات المسجلة ة ليًا عدد    عدد الساعات المسجلة:حالتها مسجل أو غير مكتمل مإ الفصول السابقة

 

 
 

باالنقر علا  المقاررات المساجلة  تمال )ماإ ةصاول ساابقة(و غيار مكالمقررات التي حالتهاا مساجل أط ل واست راض يمكن  اال .3
 .وغير المكتملة

 
 

 ةي الفصل الدراسي.المقررات التي قمت بتسجيلها  .4

 

 
 

نظمة والقوانيإ ال اصة بالتسجيل  وة: نظااط األلاواإ تسجيلها ضمإ األوالتي يمكن   الدراسي المقررات المطروحة ةي الفصل .5
 :(المقرراتعملية تسجيل  وهنا تبدأ) التالي

 

 المقررات التي حالتها راسب - اللون الزهري
 المقررات التي حالتها مسجل أو غير مكتمل - صفراللون األ

 المقررات التي حالتها ناجح - خضر الفاتحاللون األ
 المحتسبة تالمقررا - زرقاللون األ
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 عزيزي الطالب:

 دط  مكانية االستمرار ةي التسجيل والتي تكوإ نتيجة الحاالت التالية:علي  مراج ة قسط التسجيل ةي حالة ظهور رسالة تفيد ب 
 .الطالب المستنكف 

 .الطالب الذي عليه ديوإ سابقة 

 .الطالب الموقوف عإ التسجيل 

 .الطالب الم تقل 

 (%06)وم دلااه التراكمااي أقاال مااإ   الطالااب الااذي لديااه مقااررات حالتهااا مسااجل أو غياار مكتماال مااإ ةصااول سااابقة 
 ذاًر أوليًا أو نهاةيًا.ومنذر  ن

  الرسالة.حي  يكوإ سبب عدط  مكانية االستمرار ةي عملية التسجيل موضحًا ةي  –أي حاالت أ رى 
 

( مإ   ل الزر ال اص بذل  الدراسية ةي حال كانت مطلوبة ضمإ  طت كما ويمكن  تسجيل المقررات الحرة )  .0
حي   ح ل  بتسجيل المقررات الحرة منها الت صصات التي يسمبقاةمة  أمام وعندها تظهر  ( )

 لكل ت صص  وذل  وة: المثال التالي:يمكن  است راض المقررات لكل ت صص بالنقر عل  رابط )تسجيل( المقابل 
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ة( ال تظهار ةاي هاذه القاةماة  حيا  م حظة: الت صصات التي لها شروط )مثل النجاح ةاي مقاررات ع جياة  أو اجتيااز مقاررات م ينا
 ال يجوز ل  تسجيل مقررات حرة منها.نه  
 

 .بعد تسجيل المقررات الحرة يجب القيام بحفظ التسجيل
 

 أو     ب د االنتهاء مإ عملية ا تيار المقررات التي ترغب بتسجيلها يمكن   .7
 :يلي مه م حظة ما

 

  ضاةة مقرر جديد(. ويير عليها الحقًا )حذف أ: يتط حفظ المقررات المسجلة  ويمكن   جراء ت ةي حالة 

ةي ةترة التسجيل ولكإ بإمكان   جراء  ال يمكن   جراء أي ت ييرو  وتثبيتها  : يتط حفظ المقررات المسجلةوةي حالة
 الت دي ت المطلوبة ةي ةترة السحب واإلضاةة.

 
 
 

 عزيزي الطالب:

يمكن  ةي هذه الفترة طباعة تقرير بالمقررات التي قمت 
الذي يظهر ( التسجيل)تقرير عملية  بتسجيلها مإ   ل زر

ب د عملية الحفظ أو عملية الحفظ والتثبيت  وهو نس ة لل لط 
 ةقط وليست للدةه.

 
 عل :ويكوإ شكل التقرير كما يلي  ويحتوي 

 
 

 

 
 

 

 :التالي ةي الشكل يمكن  حذف أي مقرر قمت بتسجيله بالنقر عل  كلمة )حذف( المقابلة للمقرر ةي قاةمة المقررات المسجلة  كما .8
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 السحب واإلضافة الثانية:المرحلة 
 

 يساامح للطاا ب الااذيإ ثبتااوا تسااجيلهط  اا ل
التسااااااجيل )المرحلااااااة األولاااااا ( القياااااااط  ةتاااااارة

ضااةة للمقاررات ماإ  ا ل  ب ملية ساحب وا 
 نفس الشاشات واآلليات المذكورة سابقًا.

أإ تقاااااااوط  جاااااااب عليااااااا  عزيااااااازي الطالااااااابي
/تثبيت الستتتتتتتتتتتحب يلبتثبيتتتتتتتتتتتت التستتتتتتتتتتتج

 اا ل هااذه الفتاارة أيضااًا  نهتتا ي-ضتتافةواإل
لتاااتمكإ مااااإ طباعااااة  شااا ارات الاااادةه التااااي 
ستدةه بموجبها الرسوط المستحقة علي  ةاي 

. ةاااارل الجام اااة الااااذي تااادرس ةيااااه وأ البنااا 
)طباعااااة  زرويمكنااا  ذلااا  بالضاااا ط علااا  

الااااذي يظهاااار أساااافل قاةمااااة  شاااا ار الاااادةه( 
ل علااا  المقاااررات المساااجلة  كماااا ةاااي الشاااك

 اليسار:
 الرساوط دةاه عليا  اإلشا ار طباعاة وب اد

و ةارل الجام اة الاذي أ البنا  ةاي المساتحقة
 علا  الموضاحة الفتارة  ا ل ةياه تادرس

 اإلش ار.

 

 

 .... الطالبعزيزي 
 حت  يتط اعتماد تسجيل  بل نهاية ةترة التسجيل ق مإ الضروري جدًا أإ تقوط بتثبيت تسجيل 
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 ة: السحب واإلضافة دون استرداد الرسوملثالثاالمرحلة 
ضاةة سحب ب ملية * للقياط   :بما يلي القياط علي  الرسوط استرداد دوإ وا 

 لدةه البن   ل  والتوجه جديد  ش ار طباعة علي  الثانية(  السابقة )المرحلة الفترة ةي علي  المستحقة الرسوط بدةه تقط لط  ذا .1
 .الرسوط

ضاةة سحب ب ملية القياط رغبت  ذا .2  السااعات ل ادد مسااوياً  أو أقال المضااةة السااعات عادد تكوإ يجب أإ المرحلة هذه ةي وا 
 .سحوبةالم

 .بها قمت التي واإلضاةة السحب عملية تثبيت علي  .3

 
 

 :الطالب يوأخيراا عزيز 
 بالتسجيل في المواعيد المحددة للتسجيل والسحب واإلضافة يضمن لك: التزامكإن 

 ه ةي الموعد المحددبدء الفصل الدراسي وانتهاء. 
  قت المناسبةي الو وحلها عإ أية مشاكل أكاديمية أو مالية المبكر ةرصة الكشف. 
 االستفادة الكاملة مإ ةترة السحب واإلضاةة. 
 استمرار المسيرة الت ليمية ةي الجام ة. 

 

 كاديميةعبر البوابة األ سجل اآلن وساهم معنا في إنجاح عملية التسجيل 
 
 
 

 .... الطالبعزيزي 
ولكن قبتل   الدةهقبل نهاية ةترة السحب واإلضاةة  لتتمكإ مإ طباعة  ش ارات  مإ الضروري جدًا أإ تقوط بتثبيت تسجيل 

وذلتك متن  منهتا قتدماا ألي إجراء هذا التثبيت تأكد من وضعك الخاص بالمساعدات المالية والمنح إذا كنت مرشتحاا أو مت
قيامتك بالتثبيتت فتي هتذف الفتترة يحتول دون إدختال ف فيت، فرع الجامعة الذي تتدرس خالل مراجعة قسم شؤون الطلبة في 

 لحسابك قبل التثبيت. و المنحةأ ويمكن فقط إدخال هذف المساعدة ذلك أي منحة أو مساعدة بعد 


