دليل استخدام الخدمات الطالبية

اإلعفاء من الرسوم الدراسية:
خدمة تمكن الطالب/الطالبة من إعفاء الرسوم الدراسية سوا ًء كانت قبل أو بعد سداد الرسوم الدراسية ،وتشمل
ً
كال من:
 املستفيدين من جمعية الضمان االجتماعي.
 املشاركين في عمليات إعادة األمل.
 املستفيدين من الجمعيات الخيرية وجمعية البر التابعة لوزارة الشؤون اإلجتماعية.
مالحظة :يسمح للطالب إلغاء أو تعديل الطلب خالل فترة  48ساعة من تاريخ تقديم الطلب فقط.

آلية العمل:
 .1الدخول على الخدمات الطالبية من خدمات الطلبة.
2
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 .2اختيار الخدمات الطالبية ملرحلة البكالوريوس.

 .3أدخل اسم املستخدم وكلمة املرور الخاصة بالدخول املوحد( .صورة (S1xxxxx

Sxxxxxxxxx

 .4الضغط على الشؤون املالية ثم اإلعفاء من
الرسوم الدراسية.
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 .5الضغط على "طلب جديد".

 .6اختيار حالة اإلعفاء:
أ .اإلعفاء من الرسوم الدراسية بدون

أ

استرداد (في حالة طلب الخدمة قبل

ب

سداد الرسوم الدراسية).
ب .اإلعفاء من الرسوم الدراسية مع
استرداد (في حالة طلب الخدمة بعد
سداد الرسوم الدراسية).

ً
أوال :اإلعفاء من الرسوم الدراسية مع
االسترداد:
 .1اسم صاحب الحساب البنكي ر ً
باعيا
والذي سيتم تحويل الرسوم لحسابه
ً
(ليس شرطا أن يكون صاحب الحساب

1

البنكي هو الطالب).
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 .2البريد اإللكتروني لصاحب الحساب

3

البنكي.
 .3اسم البنك.
 .4رقم اآليبان والذي يظهر على البطاقة
البنكية.
.5إرفاق صورة من بطاقة رقم الحساب
البنكي.
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 .6هل أنت صاحب الحساب البنكي املدخل؟ (ليس
ً
شرطا أن يكون الحساب البنكي هو حساب
الطالب).
 .7إذا كانت اإلجابة ب "ال" فما صلة القرابة بينك
وبين صاحب الحساب البنكي؟
رقم هوية الطالب.
 .9اختيار الفئة التي تنتمي لها (الفئات موضحة
أدناه).

فئات الحصول على خدمة اإلعفاء من الرسوم
الدراسية:
 املستفيدين

من

الضمان

االجتماعي.
 املشاركين في عمليات إعادة األمل.
 املستفيدين من الجمعيات الخيرية
وجمعية البر التابعة لوازرة الشؤون
االجتماعية.
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 .8أدخل رقم هوية صاحب الحساب البنكي وليس

جمعية
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الفئة األولى :املستفيدين من جمعية الضمان االجتماعي
 .1يتم إرفاق املستندات التالية:
 مشهد إثبات حالة.
 بطاقة الضمان.
 الهوية الوطنية أو البطاقة العائلية.

1

 .2الضغط على اإلقرار.
 .3الضغط على إرسال النموذج.

2
3

الفئة الثانية :املشاركين في عمليات إعادة األمل
 .1يتم إرفاق خطاب بتاريخ حديث مختوم من جهة
العمل.
 .2الضغط على اإلقرار.

1

 .3الضغط على إرسال النموذج.
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الفئة الثالثة :املستفيدين من الجمعيات الخيرية وجمعية
البر التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية
 .1يتم إرفاق املستندات التالية:
 خطاب من الجمعية.

1

 الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.
 .2الضغط على اإلقرار.

2

 .3الضغط على إرسال النموذج.
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1

ً
ثانيا :اإلعفاء من الرسوم الدراسية بدون استرداد:

2

 .1اختيار اإلعفاء من الرسوم الدراسية بدون استرداد في
حال طلب الخدمة قبل سداد الرسوم الدراسية.
ً
 .2اختيار الفئة التي تنتمي لها كما تم التوضيح سابقا.
 .3رفع املستندات املطلوبة.
 .4الضغط على اإلقرار.
 .5إرسال النموذج.
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