خطوات تحصيل المصروفات والرسوم الدراسية
بوابة نظم المعلومات والخدمات االلكترونية

http://azhar.live /
البوابة الرقمية أو الكلية االفتراضية هي المكان األوحد الذي يربط الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين
بمعلومات المؤسسة األساسية والتجارب المتوفرة والتطبيقات المستخدمة .وتوفر بوابة المعلومات الرقمية جميع مصادر
معلومات الكلية للمستفدين من أعضاء هيئة التدريس والطالب والموظفين؛ والتي تكون بصيغ مختلفة مثل الوثائق,
التقارير ,التقاويم ,التعميمات ,الجدوال ,وأي معلومات اخرى يمكن نشرها.

خطوات التسجيل فى بوابة الطالب
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التوجه إلى البنك االهلى والتقدم بطلب استالم بطاقة الدفع المقدمة لطالب جامعة األزهر.
هام :طلب تفعيل البطاقة على االنترنت لكى تستطيع التعامل مع الموقع الخاص بالكلية – من خالل التواصل
مع البنك األهلى المصرى مع شحن رصيد البطاقة من خالل البنك أو أى ماكينة صرافة تقبل اإليداع.
الدخول على موقع الكلية من خالل رابط تسجيل طالب حالي.
الضغط على رابط بوابة الطالب.
ستظهر لك صفحة وبها رابط يسمى الحصول على كلمة المرور قم بالضغط عليه.
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قم بإدخال البريد اإللكتروني ورقم الموبايل الخاص بك ثم الضغط على حفظ.
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 8قم بالضغط على ادفع اآلن.
قم باختيار فيزا أو ماستر بناء على نوع الكارت.
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قم بإدخال رقم البطاقة ثم تاريخ االنتهاء المدون عليها ثم األرقام الثالثة الموجودة فى ظهر البطاقه ومن ثم
الضغط على زر  payوبهذا سوف تكون قد انتهيت من تفعيل البوابة الخاصة بك .
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يستطيع الطالب من خالل البوابة الرقمية االستفادة من الخدمات التالية:
 1تسديد المصروفات الدراسية من خالل الدفع االلكترونى بالتعاون مع البنك العربي اإلفريقي والبنك األهلي .
 2إصدار النماذج المميكنة مثل:
 1شهادة التخرج المميكنة.
 2سجل درجات السنوات الدراسية المميكنة .
 3رقم الجلوس المميكن .
 4إثبات القيد المميكن .
 5بيان الحالة المميكن .
 6السجل اإللكترونى المميكن للطالب .
االطالع على مكتبة الملفات الرقمية منها (الجداول الدراسية – امتحانات األعوام الماضية مع االجابة
3
النموذجية لبعضها – نتائج التظلمات ...الخ) .
 4االطالع على نتيجة االمتحان فور صدورها .
 5إجراء االستبانات للمقررات الدراسية .
 6التواصل مع أعضاء هيئة التدريس من خالل المنتدى اإللكترونى .
 7الحصول على البريد اإللكترونى الرسمى حال ملء االستبانات الرقمية .
 8تسجيل الحضور بجامعة االزهر باستخدام خرائط . maps Google
 9وقريبا التعليم عن بعد واالمتحانات الرقمية .
 10االطالع على إعالنات توظيف الشركات .
 11طلب إصدار كارنيه الطالب المميكن والمؤمن الستخدامه كبطاقة تحقيق شخصية .
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