
 

التسجيل اإللکرتوين  طريقة  

إن التسجيل اإللکرتوين يتم بشکل إلکرتوين لذلک عليک إذخال الوثائق :  الوثائق الالزمة لتقدمي طلب القبول
):الضوئي التصوير(املذکورة يف األسفل إلی الکمبيوتر علی اإلسکنر  

.صورة شخصية.۱  

إلرساهلا  جيب إدخال وجهي الوثائق يف اإلسکنر. البکالوريوس، املاجستري باللغة العربية و اإلنکليزية شهادة .۲
.الکرتونياً   

.بشکل مفصل باللغة العربية و اإلنکليزية) الدرجات(جدول العالمات الدراسية .۳  

.صور عن صفحات جواز السفر.۴  

.قاالتک يف حال کان لديک مقاالت ميکنک إرسال خالصة عن م.۵  

.أو خالصة عن دراساتک السابقة إذا رغبت بذلک) سيفي(ميکنک إرسال .۶  

: من أجل التسجيل عليک مراجعة نظام التسجيل اإللکرتوين جلامعة الفردوسي يف مشهد علی الرابط التايل  

http://pooya.um.ac.ir/educ/exam/index.php?Lan=Ar&Gr=1 

۱الدخول ستشاهد الشکل التايل رقم  

 

 

 

 

   



  

١شکل   

يتم عرض الصفوف الدراسية بشکل افرتاضي عن طريق  -التعليم اإللکرتوين - مرحلة املاجستري عن بعد .۱
   الفديو و حلقات البحث  

  . إقامة الصفوف الدراسية ملرحلة املاجستري بشکل حضوري .۲
 الدکتوراه .۳

  
   : إن التسجيل يف کل مرحلة ترطدها يتم علی مرحلتني

جيب عليک الضغط علی الرابط  األزرق لتقوم بإکمال ملء استمارة معلوماتک : يف املرحلة األولی
جيب علی املتقدم احملافظة علی رمزه السري ألنه سيحتاج (الشخصية حيث حتصل من النظام علی رمزسري

  . باستخدامک هلذا الرمز تستطيع إکمال مراحل التسجيل) إليه حتی حصوله علی ورقة القبول
  . ۲استمارة معلومات املتقدم يف الشکل ستشاهد مثال علی 
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  ٢شکل 

أما حقل رقم جواز ) . إجباري*(عليک اإلنتباه إنه جيب عليک أن متأل کافة املعلومات يف احلقول ذات النجمة 
 (أجزاء؛ فإذا کان رقم جوازک السفر أقل من عشرة أرقام جيب أن تکتب يف بدايته أصفار  ۱۰السفر جيب أن يضم 

    "  " .  بعد إدخال کافة املعلومات جيب عليک الضغط علی زر  )000A123456مثل

سيقوم اجلهاز بالطلب منک مرة ثانية التأکد من معلوماتک ألن هذه املعلومات لن تکون قابلة للتغيري بعد تأکيدک 
  ۳الشکل. و موافقتک عليها

  



  

  ٣شکل 

   "  "    بعد تأکدک من معلوماتک اضغط زر 

  

  

  

  

  

  



     .الرجاء اکتب هذا الرمز و حافظ عليه.  ٤شکل.ک النظام رقماً سرياً يعطيس

  

  ۴شکل 

   . دخلت املرحلة الثانية من التسجيلو الرقم السري ستکون قد  لرقم جواز سفرک اآلن مع إدخالک 

حسب الشکل التايل قم بإدخال الوثائق املطلوبة منک يف احلقل . و تشمل إرسال الوثائق : املرحلة الثانية للتسجيل
لذلک إذا قمت بإدخال ثالث ملفات . تسع فقط مللف واحديإن حجم احلقول حمدود و کل حقل . املخصص هلا

وثائقک عدة انتبه إذا کانت . يف حقل واحد فإن آخر ملف سيستقر يف احلقل بينما سيحذف امللفان اآلخران
إن إرسال الوثائق يف احلقول اليت أمامها جنمة هو . يک إرساهلا ضمن ملف واحد يف احلقل املطلوبصفحات فعل

ا سيکون تسجيلک ناقصاً و لن     .  ۵حسب الشکل. تم النظر يف طلبکيإجباري و بدو

٢



  

  

  ۵شکل 

يف هذا القسم ميکنک إدخال مقاالتک فعندما تضغط علی هذا الزر ستظهر لک علی الشاشة نافذة کما يف 
   .  حيث تستطيع إدخال مقاالتک أو کتابک هنا ۶الشکل



  

  ۶شکل 

  

ليتمکن اجلهاز بعد " " بعد إکمال قسم املقاالت و إرسال الوثائق جيب الضغط علی الزر:  النقطة المهمة جداً 
يف غري هذه احلالة لن يکتمل تسجيلک و . للملف من إرسال فايلک إلی قسم قبول الطالب لتتم دراسته تأييدک

و . تسجيلها يف النظامبالطبع فإن الوثائق املرسلة حتی اآلن يتم . لن يقوم النظام بإرساله إلی قسم القبول
و ذلک  ۱الذي يظهر يف الشکل " إکمال الوثائق"باستطاعتک متی أردت الدخول إلی النظام عن طريق مفتاح 

  ". املوافقة النهائية"لتقوم باستکمال وثائقک مث تضغط زر . بإدخال رمزک السري و رقم جواز سفرک

  .هذا معناه أن وثائقک قد مت استالمها مجيعاً و ستتم دراستها قريباً . ۷جيب أن يعطيک النظام رسالة کما يف الشکل

  

  



  

  

  ٧شکل 

بعد ذلک بإمکانک دخول النظام عن طريق .  وثائقک و اإلجابة عليه سيستغرق شهراً کامالً إن دراسة طلبک و 
.  إدخال رقمک السري لتقوم بالتسجيل اإللکرتوين يف جامعة الفردوسي

h p://pooya.um.ac.ir/educ/exam/index.php?Lan=Ar&Gr=1  

  . ستشاهد جواب طلبک و سيکون بإمکانک مشاهدة قبولک أو سبب عدم قبولک يف هذا القسم

   

   


