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يمكنكم تقديم شكوى أو تعليق أو سؤال لوحدة دعم الطلبة اما عبر زيارة مكاتب موظفي الوحدة أو تقديم استفسار 
عبر برنامج المساعدات المادية الذكي. اذا قمت بزيارة مكاتب موظفي الوحدة سيقوم الموظفين بتوثيق الزيارة في 

البرنامج. 

1- كيفية تقديم استفسار عبر برنامج المساعدات المادية الذكي
-1 الرجاء زيارة « https://fa.zu.ac.ae/Enquiries/EnquirySurvey?f=1 » وتسجيل الدخول.

سيتم فتح صفحة جديدة.
2- الرجاء كتابة االستفسار أو شكوى أو تعليق أو سؤال في الخانة البيضاء.

3- أضغط على “تسليم”.
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سيتم مراجعة االستفسار المقدم من قبل موظفي الوحدة وسيتم اخطارك بأي جديد عبر البريد االلكتروني للطالب 

التابع لجامعه زايد.
بعد تسليم االستفسار سيتم تحويلك الى قائمة االستفسارات المتعلقة بك.

 

استفسار

استفسار

طريقة االستفسار قدم من قبلمكتمل بواسطةمكتملرقم االستفسار

برنامج المساعدات المادية الذكي
 خطــوات تقديــم استفســار )تعليــق أو شــكوى أو ســؤال( لوحــدة دعــم 

ــة الطلب



التالي شرح البيانات المطروحة في القائمة:
- رقم االستفسار: رقم االستفسار في النظام.

- طريقة االستفسار:  كيف تم تقديم االستفسار في النظام، التالي شرح طرق االستفسار:

الشرحالطريقة
تم انشاء هذا االستفسار من قبل الموظف حيث ان قام الطالب بتقديم استفسار عبر البريد البريد االلكتروني

االلكتروني.
تم انشاء هذا االستفسار من قبل الموظف حيث ان الطالب قام بزيارة مكتب الموظف، ويتم زيارة مكتبية

توثيق الزيارة عبر هذا االستفسار.
قام الطالب بتقديم هذا االستفسار عبر برنامج المساعدات المادية الذكي. من قبل الطالب

تم انشاء هذا االستفسار من قبل الموظف حيث ان الطالب قام بالتواصل مع  الموظف بطرق اخرى
غير مذكورة أعاله، ويتم توثيق التواصل عبر هذا االستفسار.

- مكتمل: هل هذا االستفسار مكتمل ام ال.
- مكتمل بواسطة: من قام بأكمال هذا االستفسار.

- تاريخ االنشاء: متى تم انشاء هذا االستفسار.
- قدم من قبل: من قام بتكوين هذا االستفسار في برنامج المساعدات المادية الذكي

 
2- كيفية متابعه استفسار المقدم

-1 سيتم ارسال رساله عبر البريد االلكتروني للطالب التابع لجامعه زايد بشان تحديث االستفسار من قبل موظف 
الوحدة، الرجاء الضغط على الرابط المذكور في البريد االلكتروني.

-2 الرجاء قراءة رد الموظف وعمل االزم. 

 
3- اذا تم اإلجابة على استفسارك الرجاء اعالم الموظف بأنه اإلجابة كانه وافية ليتم اغالق االستفسار. اذا كان هناك أي 

استفسار اخر الرجاء تقديم استفسار جديد. 
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3 كيفية تقيم استفسار مكتمل
1- سيتم ارسال رساله عبر البريد االلكتروني للطالب التابع لجامعه زايد يطلب تقييم االستفسار ، الرجاء الضغط على 

الرابط المذكور في البريد االلكتروني.
2-  أجب على األسئلة المطروحة. 

3- الضغط على تسليم.
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- النهاية - 
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