
 

 

 
 إعالن هام جدا

 

 0201-0202 األول للفصل اإللكتروني المؤقت قروضالتوقيع كمبياالت 
     

االت كمبيالبدء توقيع يعلن قسم القروض والمنح والمساعدات في عمادة شؤون الطلبة عن 
 2020/0102لفصل الدراسي األول القروض المؤقت اإللكتروني 

 

 عند (أو) م25/10/0202 يومكمبياالت هو اإللكتروني المؤقت للللتوقيع  الموعد النهائي
 فلسطين لجامعة بوليتكنك صندوق اإلقراضمن  المخصصمبلغ ال نفاذ

 staffairs.ppu.eduعلى موقع عمادة شؤون الطلبة االلكتروني  المرفقة طلبة الواردة أسماؤهم في الكشوفعلى الف
 لقيام بالتوقيع اإللكتروني المؤقتا

 :على الكمبيالةاإللكتروني المؤقت التوقيع  إجراءات

 .من ورود اسمه في القوائم التأكديقوم الطالب بعد 

 صندوق اإلقراض التابع لوزارة التربية والتعليم العالي.الدخول من خالل حسابه الشخصي على موقع  .1

www.iqrad.edu.ps 

لى الضطط عومن ثم  "الموافقة االلكترونية على القرض" خيار قائمة "قروض" ثم الضطط على الضغطط على .2
 .اإللكترونية الموافقةرابط 

ع على كمبيالة  .3 التوقيع على تعهد إلكتروني يفيد بتوجه الطالب شغخصغيا إلى عمادة شنون الطلبة والتوقيع ورقيا
ع معه صغغغورة اويته الشغغغخصغغغية بعد انتيام الدوام في الجا من خالل روابط  غالقمعة بعد اإلالقرض مصغغغحبا

، Googleمن خالل حسغغغغغغغاب الطالب الجامعي في  فقطاإللكتروني )الدخول للتعهد  التعهد اإللكتروني التالية
 :ppu.edu.ps@199220مثال 

 https://forms.gle/MmriUeAv1HqtiSJk7رابط طلبة البكالوريوس: 
 https://forms.gle/JheNDGyp2RaDvU4T9 رابط طلبة الدبلوم:

 
 :جدا هامة مالحظات

  ال يعتبر الطغالغب قغام بعمليغة التوقيع اإللكتروني المنقغ  إ ا لم يقم بالموافقة على القرض ولم يقم بعمل التعهد
ع(اإللكتروني )يشترط عمل موافق  ة الكترونية على القرض وعمل تعهد إلكتروني معا

  فتح الجامعة ولم يقم الطالب بال ااب لعمادة شغنون الطلبة مصطحبا معه صورة الهوية الشخصية في حال تم
للتوقيع الورقي على الكمبيالة خالل الموعد المحدد ال ي سغغغغغغيعلن عنه قسغغغغغغم القروض والمنح والمسغغغغغغاعدا  

 إلى دين في حسابه المالي. قرضه الطالب وتحويل كمبيالةإلى إلطاء   لك سيندي

 دوق اإلقراض للجامعة أقل من المبلغ المعطى من الجامعة للطلبة وبالتالي االسغغتفادة لمبلغ المرصغغود من صغغنا
 من التوقيع لمن يوقع أوال وسيتم التأكد من  لك من خالل وق  توقيع التعهد اإللكتروني.

  في حال كان دخل الطالب على حسغغغغغابه في صغغغغغندوق اإلقراض ولم يجد موافقة إلكترونية على القرض عليه
ن سلة صندوق اإلقراض لكي يستفيدوا ماالنتيار بحد أقصغى يومين إلضافته حي  يوجد بعض الطلبة تم مرا

 القرض
 

 

 عمادة شؤون الطلبة

 قسم القروض والمنح والمساعدات

 جامعة بوليتكنك فلسطين
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