إعالن استقبال طلبات صندوق اقراض طلبة هؤسسات التعلين

العايل للفصل الدراسي الثاني هن العام األكادميي 2021\2020
يعمن صندوق اقراض طمبة مؤسسات التعميم العالي في فمسطين وكمية الدراسات المتهسطة عن بدء استقبال
طمبات قروض الفصل الدراسي الثاني من العام األكاديمي  2021\2020اعتبا اًر من
يهم األحد المهافق  03/01/2021ولغاية يهم األحد المهافق .31/01/2021

إجراءات تقديم القروض الدراسية لمفصل الثاني :2021-2020
ووً :الطمبة الذين تقدمها بطمب قرض سابقاً وتم تدقيق طمباتهم في الفصهل المحددة دناه :
الفصل الدراسي األول 2021-2020
الفصل الدراسي الثاني 2020-2019
الفصل الدراسي األول 2020-2019
دخهل الطالب إلى حدابو في مهقع الخدمات اإللكترونية لرشدوق إقراض طمبة مؤسدات التعميم العالي في فمدطين
https://eservices.iqrad.edu.ps

 oالزغط عمى قائسة " تجديد التقدم لطمب قرض" وذلك لتأكيد رغبتو بالتقدم بطمب ليذا

الفرل بدون الحاجة لمرجهع لقدم شئهن الطمبة وبدون الحاجة لتدميم مدتشدات جديدة.

انياً :الطمبة الذين لم يتقدمها بطمب قرض سابقا و تقدمها بطمبات ولم تدقق طمباتهم في الفصهل المحددة دناه:
الفصل الدراسي األول 2021-2020
الفصل الدراسي الثاني 2020-2019
الفصل الدراسي األول 2020-2019
 oدخهل الطالب إلى حدابو في مهقع الخدمات اإللكترونية لرشدوق إقراض
الطمبة .https://eservices.iqrad.edu.ps

 oإدخال بيانات طمب القرض اإللكتروني والتأكد من حفظ بيانات الطمب.
 oيدمم الطالب جسيع الهثائق و السدتشدات

الثبهتية (معززات طمب القرض) السطمهبة مشو

لقدم شؤون الطمبة ويتم تدقيق طمبو مباشرة ويدتمم نسهذج إثبات تقديم طمب وتدقيقو ,
وفي حالة لم يتم الطالب ىذه الخطهة يعتبر طمبو غير مكتسل وال يشظر فيو.

 oيتهجب عمى الطمبة الذين ليس لدييم حداب في مهقع الرشدوق إنذاء اشتراك جديد قبل إجراء الخطهات
السذكهرة أعاله.

شروط الترشح

o

ن يكهن المتقدم طالباً منتعماً في إحدى مؤسسات التعميم العالي في فمسطين ،ومحتاجاً من الناحية المادية

o

ن يكهن قد اجتاز فصالً دراسياً عمى األقل
و يقل المعدل التراكمي  %60لطالب الدبمهم

(في برامج البكالهريهس و الدبمهم المتهسط فقط (
o

 oن يكهن الطالب مسجالً عمى األقل (  )12ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الثاني .2021/2020
 oو يستفيد ي طالب حاصل عمى ية منحة و مساعدة من جهات خرى تزيد عن نسبة حاجتو حسب معايير
الحاجة.

مالحعة
في حالة فقدان الطالب اسم السدتخدم و /أو كمسة السرور الخاصة بو عميو مراجعة قدم شؤون الطمبة في الكمية
بعد تعبئة الطمب من خالل مهقع صشدوق إقراض الطمبة اإللكتروني
)(eservices.iqrad.edu.ps

اله ائق المطمهبة تقدم لمهظف قسم شئهن الطمبة

قسم شئهن الطمبة
كمية الدراسات المتهسطة

