
برنامج المساعدات المادية الذكي
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خطوات التقديم للمساعدة المادية
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.

.MB 4 أقصى حجم للملف الواحد هو -
.PDF إذا كان المستند المراد إرفاقه اكثر من صفحة، الرجاء إرفع الملف في -

 »http://fa.zu.ac.ae« 1- الرجاء زيارة
.”OK“ او ”log in“ 2- أدخل الرقم الجامعي السم المستخدم والكلمة السرية في خانة الكلمة السرية وإضغط على
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سيتم فتح صفحة جديدة.
3- في الجزء العلوي أيمن الصفحة، إضغط على  زر عربي لتحويل لغة البرنامج للغة العربية.
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سيتم فتح صفحة جديدة.



. 4- في الجزء العلوي أيسر الصفحة، إضغط على
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سيتم فتح صفحة جديدة. 
أنت في قسم معلوماتي.

5-  قم بملء جميع المعلومات المطلوبة.
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6- عند انتهاِئك من ملء جميع المعلومات المطلوبة، إضغط على “التحديث والتالي” لحفظ المعلومات واالنتقال 
للصفحة التاليه.

سيتم فتح صفحة جديدة.
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أنت في قسم نوع المعونة المادية.
7- قم باختيار نوع فئة الطالب، تمعن بقراءة وصف الفئة قبل اختيار النوع.

8- قم بتحديد المساعدة أو المساعدات المراد التقديم لها.
9- إضغط على “التحديث والتالي” لحفظ المعلومات في النظام واالنتقال للصفحة التاليه.
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سيتم فتح صفحة جديدة.
أنت في قسم تحميل المستندات.
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10-لتحميل المستندات اإللزامية، قم بالضغط على “+تحميل مستند”.
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11- إضغط على “Browse” الختيار المستند المراد رفعه. * هيه المستندات اللتي يجب رفعها.
12- إضغط على “حمل” لحفظ المستندات المرفوعه.
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13- عند االتنهاء من رفع جميع المستندات اإللزامية في يمين نهاية الصفحة، إضغط على “التالي”.
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سيتم فتح صفحة جديدة.
أنت في قسم تسليم.

14- إضغط على “ طباعة طلب المساعدة”  
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سيتم فتح النموذج في صفحة جديدة.
ع بالماسح  قم بطباعة النموذج وتوقيعه من قبل الطالب وولي أمره، تأكد من كتابة التاريخ. قم يتصوير النموذج الموقَّ

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

16- أقراء اشعار الخصوصية و إضغط على “أقر بأني......”.
17- إضغط على “تحميل وتقديم” لتحميل النموذج وتقديم الطلب.
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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 المدية الذكي الذي تم تقديمه وسيظل ساري المفعول حتى نهاية العام الدراسي الحالي.
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سيتم فتح صفحة جديدة.
سوف تظهر لك صفحة تبّين لك إتمام تقديمك الطلب بنجاح. 

في حال عدم ظهورها، الرجاء إتمام خطوات التقديم المبّينة على الشاشة باللون األحمر.
سوف تصلك رسالة على بريدك اإللكتروني التابع لجامعة زايد بإتمام خطوات تقديمك الطلب بنجاح.


