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 New Registration إنشاء حساب جديد

مقيمون  /( اختر إنشاء حساب مواطنون 1

 الرئيسية من الصفحة

1) Choose Citizen / Resident 
Registration 

 

( أدخل كافة البيانات بشكل صحيح في 2

استمارة التسجيل وأرفق المستندات 

 المطلوبة للتسجيل

2) Fill in all required data 
correctly and attach the 
documents to complete 
your registration 



 

 

أسفل  "حفظ البيانات"( اضغط على زر 3

 استمارة التسجيل

3) Press “Save Data” to 
submit the form 

 

 



 

  

 

  

 Login تسجيل الدخول

( اختر تسجيل الدخول من الصفحة 1

 الرئيسية

1) Choose Login 

 

( أدخل البريد اإللكتروني المسجل وكلمة 2

 المرور

2) Fill in your email and 
password 



 

 

داخل حسابكم تستطيعون االطالع على ( 3

البيانات الشخصية، تقديم طلب جديد، 

االطالع على الطلبات السابقة، ورفع 

 الوثائق المطلوبة منكم 

 كما هو موضح: 

  مالحظة، يرجى العمل على ادخال كافة(

المطلوبه ادناه حيث ان اي  المعلومات والبيانات

 طلب غير مكتمل سيتم استبعادة تلقائيا(

 

  مالحظة، في حال وجود اكثر من مستفيد واحد(

في الطلب كان يكون هنااك اكثر من طاب 

مدرسة واحد يرجى تقديم طلب مساعدة منفصل 

لكل طالب حيث سيتم استبعاد الطلبات التي 

 تحتوي على اكثر من مستفيد تلقائيا(

3) From your account, you 
can view your Data, submit 
a New Request, view 
previous Requests, and 
upload the documents 
required 
As shown: 

 (Note, please make sure to enter 
all the required information and 
data below, as any incomplete 
application will be automatically 
excluded) 

 
 

 (Note, if there is more than one 
beneficiary in the application, if 
there is more than one school 
student, please submit a 
separate application for each 
student, as applications that 
contain more than one 
beneficiary will be automatically 
excluded) 



 

 

 

 

 

 

 

 شكرا لكم 

Thank You 

 


