
دلیل المستخدم 
ى أخرىالتغییر من نوع المساعدة مالیة إل/لتقدیم طلبات التحویل

قسم المساعدات المالية الطالبية



مساعدةمنالمالیةالمساعدةنوعتحویلأوتغییرطلبتقدیمفيالراغبینللطلبة
استیفاءحالةفيالعكسأوشھریةمساعدةإلىالجامعةبتمویلدراسیةرسومتسدید

:ةالتالیالخطواتاتباعیرجىإلیھا،التغییرفيیرغبالتيالخدمةشروط

:  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 
تحویل أو تغییر 
نوع المساعدة 

المالیة

المعلومات المتعلقة بطلب 
المساعدة المالیة الذي تم تقدیمھ 

سابقاً وال یزال ساري المدة 



ستنتقل للصفحة الظاھرة : Transfer Financial Aid Applicationبعد الضغط على . 6
ي االستفادة أدناه، یرجى اختیار نوع المساعدة التي ترغب في تغییرھا ونوع المساعدة التي ترغب ف

:Nextمنھا خالل الفصل الدراسي لتقدیم الطلب، ثم ضغط 

في قم باختیار نوع المساعدة التي ترغب
لم تغییرھا ولدیك طلب ساري المدة فیھا

ینتھي للفصل الحالي

في قم باختیار نوع المساعدة التي ترغب
االستفادة منھا خالل الفصل الحالي

ب بعد االنتھاء من اإلجابة، یج
حة الضغط ھنا لالنتقال للصف

التالیة



لطالب بعدھا ستظھر لك الصفحة التالیة، یرجى اختیار اسم البنك وكتابة رقم الحساب البنكي ل. 7
)IBAN( ثم ضغط ،Next:

یختار الطالب اسم 
ح البنك الذي قام بفت
حساب بنكي فیھ

اب یجب كتابة رقم الحس
البنكي الدولي للطالب

)IBAN ( المكون من
رقم في ھذه الخانة29

ب بعد االنتھاء من اإلجابة، یج
حة الضغط ھنا لالنتقال للصف

التالیة

ساعدة ستظھر ھذه الصفحة فقط في حالة التحویل من مساعدة تسدید رسوم دراسیة إلى م: مالحظة
.شھریة، أما في حالة التحویل من مساعدة شھریة إلى تسدید رسوم دراسیة لن تظھر للطالب



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 



ن البنك رفع المستند المطلوب وھو شھادة لمن یھمھ األمر مبعدھا ستظھر لك الصفحة التالیة، یرجى . 9
ذلك من ، وبرقم الحساب البنكي في حالة التغییر من مساعدة تسدید رسوم دراسیة إلى مساعدة شھریة

:Submit The Applicationخالل اتباع الخطوات الموضحة بالتسلسل أدناه، ثم ضغط 

اختیار نوع المستند من ھنا1.
سیظھر مستند واحد فقط وھو شھادة لمن یھمھ (

اختیار الملف . 2)لباألمر من البنك تحتوي رقم الحساب البنكي للطا
الذي ستقوم 

برفعھ من جھازك

ق یمكنك كتابة أي تعلی. 3
توضیحي بخصوص 

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

سیظھر ھنا المستند الذي قمت برفعھ. 5
یل یمكنك تحدید ملف لغرض حذفھ ورفع ملف بد(

)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 المستند المطلوب 

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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