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خطوات التقديم/تجديد للدعم المادي
قبل البدء باستخدام البرنامج، الرجاء:

- عدم استخدام متصفح سفاري.
- عدم استخدام الهاتف الذكي أو جهاز أيباد.

- عدم تصوير المستندات بالهاتف الذكي.
- تصوير المستندات بالماسح الضوئي.
.GB 1 أقصى حجم للملف الواحد هو -

.PDF إذا كان المستند المراد إرفاقه اكثر من صفحة، الرجاء رفع الملف في صيغة -
.PDF و png و jpeg و jpg يسمح بتحميل أنواع الملفات التالية إلى التطبيق -

 »http://fa.zu.ac.ae« 1- الرجاء زيارة
.”log in“ 2- أدخل الرقم الجامعي السم المستخدم والكلمة السرية في خانة الكلمة السرية وإضغط على

1

2

سيتم فتح صفحة جديدة.
3- في الجزء العلوي أيمن الصفحة، إضغط على  زر عربي لتحويل لغة البرنامج للغة العربية.

3

سيتم فتح صفحة جديدة.

. 4- في الجزء العلوي أيسر الصفحة، إضغط على

4

سيتم فتح صفحة جديدة. 



أنت في قسم نوع الدعم المادي.
5- قم باختيار نوع فئة الطالب، تمعن بقراءة وصف الفئة قبل اختياره.

6- قم بتحديد الدعم المراد التقديم لها.
7- إضغط على “التحديث والتالي” لحفظ المعلومات في النظام واالنتقال للصفحة التاليه.

مالحظات:
- إذا كان لديك طلب قديم في النظام ، فسيتم نسخ نوع فئة الطالب، قم بتغييره إذا لزم األمر.

- إذا تلقيت رسالة “سجل موجود لعناصر )عناصر( المعونة المحددة!” ، فهذا يعني أن لديك طلًبا في حالة “حفظ 
كمسودة” أكمل هذا الطلب وال تنشئ طلًبا جديًدا.

األخطاء الشائعة:
- يختار الطالب نوع فئة الطالب الخطأ. اقرأ نوع الفئة قبل أن تختار فئتك.

- يختار الطالب إحدى خدمات الدعم الخطأ عند التقديم على طلب الحصول عليها. يرجى االنتباه إلى خدمات الدعم 
المتاحة.

5
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أنت في قسم معلوماتي.
8-  قم بملء جميع المعلومات المطلوبة. 

9- أضافة افراد االسرة اضغط على “+إضافة عضو أسرة”.
 10- ألضافة قرض اضغط على “+إضافة قرض”.

مالحظة: إذا كان لديك طلب قديم في النظام ، فسيتم نسخ المعلومات القديمة. يمكنك التحقق من 
المعلومات وتحريرها إذا لزم األمر.

 األخطاء الشائعة:
-ال يقوم الطالب بإضافة كافة أفراد عائلته في “قسم معلوماتي”. تأكد من إضافة والدتك وإخوتك وأي فرد آخر من 

 أفراد األسرة يعيش معك في المنزل.
- في القسم الفرعي الخاص “ببيانات الطالب”، في خانة الهاتف المحمول، يضيف الطالب الهاتف المحمول الخاص 

 بأفراد عائلته، وهذا خطأ. يرجى إضافة رقم هاتفك المحمول.
-في القسم الفرعي الخاص “بتفاصيل الوصي”، يحتاج الطالب إلى إضافة معلومات األب إذا كان الوالدان متزوجين. أو 
معلومات األم إذا كان الوالدان مطلقين وإذا كانت الحضانة مع األم. أو اسم ولي األمر المذكور في وثيقة المحكمة إذا 

كان يتيمًا.
 11- عند انتهائك من ملء جميع المعلومات المطلوبة، إضغط على “التحديث والتالي” لحفظ المعلومات واالنتقال 

للصفحة التالية.

11

9

10

سيتم فتح صفحة جديدة.
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 أنت في قسم تحميل المستندات.
12-لتحميل المستندات اإللزامية، قم بالضغط على “+تحميل مستند”. الرجاء تحميل كل مستند في المكان المناسب 

لُه.
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13- إضغط على “Browse” الختيار المستند المراد رفعه في الخانه المناسبة.
 14- إضغط على “حمل” لحفظ المستندات المرفوعه.

مالحظة: إذا كان لديك طلب قديم في النظام فسيتم نسخ المستندات التي لم تنته صالحيتها لهذا الطلب، ما 
عليك سوى تحميل المستندات المفقودة إذا لزم األمر.

األخطاء الشائعة:
- يقوم الطالب بالتقاط الصور عن طريق الهاتف للمستندات المطلوبة. يرجى مسح المستندات المطلوبة ضوئيًا.

- يقوم الطالب بتحميل الملف الخاطئ لنوع المستند. يرجى االنتباه عند اختيار الملف من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- الملفات المرفوعة ليست واضحة. تأكد من أن األحرف واألرقام في الملف قابلة للقراءة.

- المستندات المرفوعة منتهية الصالحية. تحقق من تاريخ انتهاء صالحية المستندات قبل رفعها أو مسحها ضوئيًا.
- ال يقوم الطالب بمسح وجهي بطاقة الهوية في ملف واحد. تأكد من قيامك بمسح الوجهين األمامي والخلفي 

لبطاقة الهوية في ملف واحد.
- ال يقوم الطالب بمسح صفحة المعلومات وصفحة االضبارة /الفيزا لجواز السفر في ملف واحد. تأكد من قيامك 

بمسح صفحة المعلومات وصفحة االضبارة /الفيزا بجواز السفر في ملف واحد.
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15- عند اإلتنهاء من رفع جميع المستندات اإللزامية في أيمن نهاية الصفحة، إضغط على “التالي”.

15

سيتم فتح صفحة جديدة.
أنت في قسم تسليم.

16- إضغط على “ طباعة طلب المساعدة”  

16

سيتم فتح النموذج في صفحة جديدة.
قم بطباعة االستمارة وتوقيعها من قبل الطالب وولي األمره )يتم قبول التوقيع االلكتروني(، تأكد من كتابة التاريخ. 

ع بالماسح الضوئي. قم يتصوير االستمارة الموقَّ



األخطاء الشائعة:
- ال يتم التوقيع على االستمارة. يرجى توقيع االستمارة من قبل ولي األمر والطالب. 

عد الى قسم تسليم. 
15- لرفع النموذج، إضغط على  “Browse” الختيار االستمارة.

16- قم بقرأة إشعار الخصوصية ثم اضغط على “أقر بأني......”.
17- إضغط على “تحميل وتقديم” لتحميل االستمارة وتقديم الطلب.

17

19

أقر بأنني قد قرأت بيان الخصوصية المذكور أدناه، وأنني أخّول بموجب هذا النموذج وحدة دعم الطلبة الستخدام المعلومات الخاصة بي كما هو مذكور أدناه. 
بيان الخصوصية :تتعهد وحدة دعم الطلبة بالحفاظ على سرية معلومات الطلبة الشخصية وحمايتها وأن تلتزم بخصوية المعلومات التي يتم استخدامها ومراقبتها من قبل الوحدة.

سيتم مشاركة المعلومات المستلمة مع األطراف التالية:
1. مجلس إدارة صندوق التكافل االجتماعي لطلبة جامعه زايد )مجلس صندوق التكافل(، مدير الجامعة، رئيسة الجامعة، مكتب رئيسة الجامعة والجهات المانحة، وذلك للحصول على الموافقات المطلوبة. وأيضا قد يقوم فريق التدقيق المختص باالطالع على 

المعلومات للضرورة.
2. تتم مشاركة اسم الطالب والرقم الجامعي مع:

•مصرف أبوظبي اإلسالمي )ADIB(: لمساعدة الطالب على فتح حساب مصرفي مجاني إذا لم يكن لديه حساب، وذلك بحسب مذكرة التفاهم التي أبرمتها الجامعة مع المصرف. 
•مركز اإلرشاد الطالبي: بناًء على إحالة من مجلس صندوق التكافل وذلك لتقييم الحالة المالية واالجتماعية والوضع المادي لألسرة أو للحصول على معلومات أخرى لدعم طلب المعونة. 

•إدارة تقنية المعلومات: في حال احتاج الطالب استعارة حاسب محمول أو للحصول على التأمين الخاص بالحاسب المحمول.
3. تتم مشاركة اسم الطالب رقمه الجامعي ومعلوماته المصرفية مع إدارة الموارد المالية للحصول على الموافقة المطلوبة لمتابعة رواتب الطلبة.

المعلومات التي تراقبها وحدة دعم الطلبة من سجالت جامعة زايد هي تاريخك األكاديمي الذي يشمل التخصص، معدل الطالب التراكمي )CGPA(، التسجيل األكاديمي الحالي، المواد، والمستشار األكاديمي )ASA(، والمرشد األكاديمي )ADV(، واألداء األكاديمي، األداء 
األكاديمي الحالي، تاريخ التخرج المتوقع، الحرم الجامعي.

سيتم استعراض المعلومات المستردة فقط من ِقبل وحدة دعم الطلبة دون مشاركة أي طرف آخر. إذا كان السجل األكاديمي للطلبة يتطلب مزيًدا من التوضيح، فسيتم االتصال بقسم القبول والتسجيل للتحقق .
للطلبة الذين تبلغ أعمارهم 18 عاًما فما فوق، ستتم مشاركة المعلومات معهم فقط. وأما الذين تبلغ أعمارهم 17 عاًما أو أقل، فستتم مشاركتهم وأولياء أمورهم كافة المعلومات. 

سيدخل هذا التفويض حيز التنفيذ بدًءا من تاريخ إنشاء الطلب الموجود على برنامج المساعدات المادية الذكي الذي تم تقديمه وسيظل ساري المفعول حتى نهاية العام الدراسي الحالي.

18

األخطاء الشائعة:
- ينسى الطالب النقر على زر “التحميل والتقديم”. تأكد من النقر عليه وسيتم إرسال رسالة على البريد اإللكتروني لتأكيد 

تقديم الطلب.
- يقوم الطالب بإغالق المتصفح قبل تقديم الطلب بالكامل. انتظر حتى تتغير الشاشة الى صفحة تدلك بأن الطلب 

قد تم تقديمه وسيظهر مقياس السعادة كدليل على تقديم الطلب.

7
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 خطوات رفع المستندات المرفوضة
سوف يقوم الطالب بأستالم بريد اإللكتروني يعلمة بالمستندت التي تم رفضها ليقوم باستكمالها.

1- الرجاء زيارة الرابط »http://fa.zu.ac.ae« وتسجيل الدخول.
سيتم فتح صفحة جديدة.

2- في الجزء العلوي أيمن الصفحة، إضغط على  زر عربي لتحويل لغة البرنامج للغة العربية.

2

 3- إضغط على “عرض” للطلب الذي حالتة “مستندات غير مكتملة” وتم ذكر رقم الطلب في البريد اإللكتروني.

3

سيتم فتح صفحة جديدة.
4- إضغط على “التالي” حتى تصل الى قسم تحميل المستندات.

المستندات المرفوضة مسطرة باللون األحمر.
5- لتحميل المستندات المرفوضة، قم بالضغط على “+تحميل مستند”

5

 سيتم فتح صفحة جديدة.
6- إضغط على “Browse” الختيار المستند المراد رفعه. كرر العملية لكل مستند مسطر باللون االحمر.

7- إضغط على “حمل” لحفظ وتحميل المستند.

6

7

األخطاء الشائعة:
-يقوم الطالب بإعادة تحميل الملف المرفوض كملف جديد. يرجى قراءة المالحظات حول سبب الرفض والتأكد من 

المستند المطلوب.
- يقوم الطالب بإغالق المتصفح قبل تحميل المستند بالكامل. انتظر حتى يتم تحميل المستند وتغيير الشاشة إلى 

قائمة المستندات التي تم تحميلها. 
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كيفية التحقق من سجالت الدعم المادي
يمكن للطالب التحقق من حالة الطلبات المقدمة وعرض سجالتهم عن طريق: 

1- زيارة »http://fa.zu.ac.ae« و تسجيل الدخول.
2- في الجزء العلوي أيمن الصفحة، إضغط على  زر عربي لتحويل لغة البرنامج للغة العربية.

3- اضغط على “المساعدة المادية”.

2

لعرض قائمة وحالة الطلبات المقدمة
1- الرجاء زيارة »http://fa.zu.ac.ae« وقم بتسجيل الدخول و إضغط على  زر عربي.

2- اضغط على “المساعدة المادية”.
3- اضغط على “الطلبات”.

2
3

سيتم فتح صفحة جديدة. 
ستعرض الصفحة قائمة الطلبات المقدمة ويمكن للطالب التحقق من استحقاق وتاريخ كل طلب:

4-عرض: يمكن للطالب عرض الطلب المقدم.
5- االستحقاق: يمكن للطالب التحقق من استحقاق الطلب للحصول على المساعدة.

6- التاريخ: يمكن للطالب التحقق من: 
         أ. سجل الطلب

         ب. سجل البريد اإللكتروني

456

أب
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لعرض قائمة المساعدات المادية المصروفة
1- الرجاء زيارة »http://fa.zu.ac.ae« وقم بتسجيل الدخول و إضغط على  زر عربي.

2- اضغط على “المساعدة المادية”.
3- اضغط على “المعونات المصروفة”.

2

3

سيتم فتح صفحة جديدة. 
 ستعرض هذه الصفحة قائمة المساعدات التي تلقاها الطالب.

األخطاء الشائعة:
- يقرأ الطالب الشهر على أنه شهر-يوم. تم صياغة الشهر ليكون )الشهر- آخر رقمين من السنة(. على سبيل المثال، 

Sep-21 هو سبتمبر 2021.
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لعرض قائمة اإلستثناءات المستلمة للدعم المادي
1- الرجاء زيارة »http://fa.zu.ac.ae« وقم بتسجيل الدخول و إضغط على  زر عربي.

2- اضغط على “خدمات الدعم المادي”.
3- اضغط على “استثناءات”.

2

3

سيتم فتح صفحة جديدة. 
تعرض هذه الصفحة قائمة االستثناءات التي تلقاها الطالب.
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 خطوات تأكيد استالم الدعم المالي الشهري
سيتم ارسال رسالة عبر البريد االلكتروني للطالب التابع لجامعه زايد تطلب تأكيد استالمك للمعونة الشهرية في حساب 

البنكي للطالب عبر الضغط على الرابط.
1- في البريد المذكور أعاله الرجاء الضغط على الرابط وتسجيل الدخول. 

 

1

سيتم فتح صفحة جديدة.
2- الرجاء كتابة المبلغ المستلم في الشهر المذكور في الخانة البيضاء.

3- أضغط على تسليم.

 

بعد تسليم
 

2

3

األخطاء الشائعة:
ال يؤكد الطالب المبلغ خالل خمسة أيام من استالم إشعار البريد اإللكتروني. يرجى تأكيد المبلغ بمجرد تلقي البريد 

اإللكتروني.
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 خطوات تقديم استفسار
1- الرجاء زيارة »http://fa.zu.ac.ae«  وتسجيل الدخول.

سيتم فتح صفحة جديدة.
2- في الجزء العلوي ايسر الصفحة، إضغط على عربي لتحويل لغة البرنامج للغة العربية.

2

سيتم فتح صفحة جديدة.
3- في الجزء االيسر اعلى الصفحة  اضغط على “استفسار”.

3
سيتم فتح صفحة جديدة.
4- أضغط على “إضافة”.

4

سيتم فتح صفحة جديدة.
5- اكتب سؤالك في مربع االبيض.

6- أضغط على “تسليم”.
 

5

6
سيتم الرد على استفسار الطالب من قبل موظفي وحدة دعم ومساندة عبر البريد اإللكتروني للطالب التابع لجامعة 

زايد.

األخطاء الشائعة:
https://www.zu.ac.ae/main/en/stu- يرجى زيارة  - ال يقرأ الطالب صفحة األسئلة المتكررة قبل إرسال االستفسار.

dent-support/faqs.aspx قبل إرسال أي استفسار.
- يقوم الطالب بإغالق المتصفح قبل إرسال االستفسار بالكامل. انتظر حتى يتم تغيير الشاشة إلى قائمة 

االستفسارات.
- ينقر الطالب على زر اإلرسال مرتين. انقر على زر “إرسال” مرة واحدة وانتظر حتى يتم تغيير الشاشة إلى قائمة 

االستفسارات.

https://fa.zu.ac.ae/Enquiries/EnquirySurvey?f=1
https://fa.zu.ac.ae/Enquiries/EnquirySurvey?f=1
https://fa.zu.ac.ae/Enquiries/EnquirySurvey?f=1
https://fa.zu.ac.ae/Enquiries/EnquirySurvey?f=1
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7- يمكن للطالب مشاهدة االستفسار بالضغط على زر “عرض”. 

7
ستفتح صفحة جديدة تعرض االستفسارات واإلجابات.
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 كيفية إضافة المعلومات المصرفية
سيتم ارسال رسالة عبر البريد االلكتروني للطالب التابع لجامعه زايد تطلب منة اضافة المعلومات المصرفية لتحويل 

الراتب.
1- في البريد المذكور أعاله الرجاء الضغط على الرابط وتسجيل الدخول. 

 

1

سيتم فتح صفحة جديدة.
2- أضف اسم المستفيد المكتوب على شهادة اآليبان.

3- أرفق شهادة IBAN  من البنك/المصرف.
4- أضف رقم الحساب الدولي وتأكد من أنه 23 حرف ورقم.

5- أختر البنك الذي يمتلك الحساب.
6- أضغط على “حفظ”.

 

23

45

6

األخطاء الشائعة:
- ال يقوم الطالب بارفاق شهادة IBAN ويقوم بإضافة لقطة شاشة للمعلومات المصرفية التي ال تحتوي على اسم 

.IBAN بنك أو اسم صاحب حساب. ارفق شهادة



16

 كيفية تعديل المعلومات المصرفية 
سيتم ارسال رسالة عبر البريد االلكتروني للطالب التابع لجامعه زايد تطلب منك تعديل المعلومات المصرفية المضافة 

سابقا.
1- في البريد المذكور أعاله الرجاء الضغط على الرابط وتسجيل الدخول. 

 

1

سيتم فتح صفحة جديدة.
2- قم بتعديل البيانات المطلوبة.

3- أضغط على “حفظ”.
 

3

2



كيفية التعرف على سبب رفض الطلب
1- الرجاء زيارة »http://fa.zu.ac.ae« وقم بتسجيل الدخول و إضغط على  زر عربي.

2- اضغط على “المساعدة المادية”.
3- اضغط على “الطلبات”.

2
3

سيتم فتح صفحة جديدة. 
4- ستعرض الصفحة قائمة الطلبات المقدمة أضغط على “االستحقاق” للطلب المرفوض.

4

5- اذهب الى قائمة السياسات، اي سياسة معلمة بـ”ال” هيه السياسة التي ال تستوفيها. 

مالحظة: متوسط   الدخل لكل فرد من أفراد أسرتك هو ما هو مذكور في قسم متوسط الدخل للفرد أعلى قائمة 
السياسات.

- النهاية -
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