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طلبثتحدیأومرة،ألولالمالیةالمساعداتلخدماتالتقدیمفيالراغبینللطلبة
الخطةلىعبناءالمستحقةالمدةتجاوزبعدالطلبفترةتمدیدأومدتھ،انتھتسابق

،المدةساريأخرمساعدةطلبعلىأخرىمالیةمساعدةنوعإضافةأوالدراسیة،
:التالیةالخطواتاتباعیرجى

:  بانر–قم بزیارة الرابط الخاص بنظام الخدمة الذاتیة 1.
https://mybanner.qu.edu.qa/PROD/twbkwbis.P_GenMenu?name=hom

epage

.قم بتسجیل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك الجامعي. 2

).الخدمات الطالبیة(Student Servicesقم بالضغط على . 3

وتسجیل الدخول ) خدمات المساعدات المالیة(Financial Aid Servicesقم بالضغط على . 4
.مرة أخرى

https://mybanner.qu.edu.qa/PROD/twbkwbis.P_GenMenu?name=homepage


دات المالیة ستظھر لك الصفحة الرئیسیة التي تحتوي كافة المعلومات المتعلقة بطلب المساع. 5
:واإلعالنات وفترات التقدیم وغیرھا من المعلومات

ر تغیی: التنبیھات الخاصة بطلبك، مثال
حالة الطلب، أو قیام القسم بكتابة أي 

تعلیق لك متعلق بحالة الطلب

التقویم الخاص بمواعید التقدیم على خدمات 
تقدیم الطلبات الجدیدة : المساعدات المالیة وتشمل

أو التحدیث، وتغییر نوع الخدمة، واستكمال 
الطلبات غیر المكتملة

اإلعالنات العامة لجمیع الطلبة 
كاإلعالن عن فتح باب التقدیم 
على المساعدات لفصل معین

ھنا یتم تقدیم طلب
جدید أو تحدیث أو 
تمدید أو إضافة 

خدمة

المعلومات المتعلقة بطلب 
المساعدة المالیة الذي تم 

تقدیمھ وال یزال ساري المدة 



ستنتقل للصفحة الظاھرة أدناه، یرجى اإلجابة على: Apply Applicationبعد الضغط على . 6
:Nextالسؤالین ثم ضغط 

سیطلب منك النظام في Yesفي حالة اإلجابة على ھذا السؤال بـ 
بت الخطوات التالیة رفع كتاب صادر عن إدارة الشؤون الریاضیة یث
التحاقك بأحد فرق ومنتخبات الجامعة خالل فصل تقدیم الطلب

من ھنا یتم اختیار نوع 
ب المساعدة المتوفرة التي یرغ
الطالب في التقدیم علیھا

بعد اإلجابة على السؤالین،
یجب الضغط ھنا لالنتقال 

للصفحة التالیة



:Nextبعدھا ستظھر لك الصفحة التالیة، یرجى اإلجابة عن األسئلة جمیعاً، ثم ضغط . 7

ھذا السؤال متعلق بالموافقة أو عدم 
كة الموافقة على السماح للقسم بمشار

بیاناتك مع أي جھة دعم مالي محتملة

الخصومات المقصودة ھنا ھي 
الخصومات المسموح بھا بناء على 

سیاسات المساعدات المالیة 
یرجى الرجوع للموقع اإللكتروني (

للمزید من التفاصیل حول الخصومات
)المسموح إدراجھا قبل تقدیم الطلب

یكتب ھنا الراتب اإلجمالي لولي األمر 
بدون أي خصومات 

ا في حالة عمل األم یضاف نصف راتبھ(
)اإلجمالي إلى إجمالي راتب األب

ال المقصود األب واألم واألبناء الذین
عام 24یعملون وأعمارھم أقل من 

)یشمل العدد الطالب مقدم الطلب(

بسبب المقصود الجوائز الطالبیة المعتمدة من جامعة قطر فقط والتي تمنح للطلبة
)یةال تشمل قائمة العمید أو غیرھا من الجوائز األكادیم(اإلسھامات غیر األكادیمیة 

المقصود إذا كان لدى الطالب أخ أو أخت یدرسون 
في جامعة قطر فقط ولیس أي جامعات أخرى

متعلق باسم البنك ورقم 
الخاص ) IBAN(الحساب 

تظھر في (بالطالب فقط 
دة حالة التقدیم على المساع

)الشھریة

بعد اإلجابة على جمیع 
األسئلة، یجب الضغط ھنا 

لالنتقال للصفحة التالیة

یقصد بھ إن كانت
األم أو أحد 

اإلخوان واألخوات 
یعمل أو ال یوجد 
أي أحد یعمل غیر 

األب



تندات بعدھا ستظھر لك الصفحة التالیة، یرجى التأكد من قراءتھا بعنایة والرجوع لصفحة المس. 8
ب نوع المطلوبة من خالل الروابط الموجودة في ھذه الصفحة لمعرفة المستندات المطلوبة للتقدیم حس

:Next، وضغط "لدي علم بالمستندات المطلوبة للتقدیم"الخدمة، ثم اختیار 



كامل التأكد من رفع جمیع المستندات المطلوبة بشكلبعدھا ستظھر لك الصفحة التالیة، یرجى . 9
كرارھا مع كل من خالل اتباع الخطوات الموضحة بالتسلسل أدناه وتوصحیح قبل االنتقال للصفحة التالیة

:Submit The Applicationمستند حتى تتمكن من رفع جمیع المستندات المطلوبة، ثم ضغط 

اختیار نوع . 1
المستند من ھنا

اختیار الملف . 2
الذي ستقوم 

برفعھ من جھازك

ق یمكنك كتابة أي تعلی. 3
توضیحي بخصوص 

ھالمستند المحدد المراد رفع ند اضغط ھنا لرفع المست. 4
المحدد

عھا ستظھر ھنا جمیع المستندات التي قمت برف. 5
یمكنك تحدید أي ملف لغرض حذفھ ورفع ملف(

)بدیل قبل استكمال الطلب في حال الحاجة لذلك

یستخدم ھذا الزر لحذف . 6
الملف الذي تم تحدیده في عمود 

Delete

اضغط ھنا الستكمال الطلب. 7
بعد رفع جمیع المستندات 

المطلوبة للتقدیم



تھا بعدھا ستظھر لك صفحة اإلقرار بصحة البیانات والمستندات المقدمة مع الطلب، بعد قراء. 10
":موافق"والموافقة علیھا یرجى الضغط على 



ب ومدتھ ومقدار بعد االنتھاء من تقدیم الطلب، ستعود للصفحة الرئیسیة وھنا یمكنك متابعة حالة الطل. 11
المساعدة و سبب عدم الموافقة إن وجد، وكذلك یمكنك التقدیم على خدمات أخرى إضافیة مع الطلب

:لیة الطالبیةالرئیسي المقدم وفق ما ھو متوفر خالل فترة التقدیم المعلن عنھا من قبل قسم المساعدات الما

اسم خدمة المساعدة المالیة 
االتي تقدمت للحصول علیھ

تظھر ) إلى–من (مدة الطلب 
م ھنا باللون األخضر أسفل اس
الخدمة المقدم علیھا الطالب

اعدة مقدار المساعدة سواء كانت مس–حالة الطلب : في ھذا الجدول تظھر بقیة تفاصیل الطلب
أو رسوم السكن /النسبة المقرر سدادھا من الرسوم الدراسیة و–شھریة أو تسدید رسوم 

سبب إیقاف أو عدم الموافقة على الطلب–الجامعي للمساعدات الممولة من الجامعة 
ھات مقدار المساعدة والنسبة ال تظھر بالنسبة للطلبات الخاصة بالدعم من المؤسسات والج(

)الشریكة مع الجامعة
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