
 

 2021-2020للفصل الدراسي الثاني  اعالن التقديم على المكافأة االجتماعية

الكويتين وابناء الطلبة  الطلبة عن بدء استقبال طلبات التقديم للمكافأة االجتماعية لجميع شؤون يعلن قسم     

المقيدين)مستجدين ومن لهم الذين لم تتيح لهم الفرصة للتقديم على المكافأة االجتماعية وهم الطلبة الكويتيات و

وحتى يوم  20/2/2021بداية من يوم السبت الموافق  فقط on lineوسيكون التقديم عن طريق  (قسجل ساب

 -: ع الخطوات التاليةبااتيرجى لذا  6/3/2021السبت الموافق 

 بملف واحد  BDFبصيغه و كما هي مرتبة وترتيبهاتجهيز المستندات  -:الخطوة االولي

 مستندات الطلبة الكويتيين :* 

 مرفق مع االعالن((نموذج التقديم على المكافأة االجتماعية  -1

 .صورة عن البطاقة المدنية )سارية المفعول(.2

شهادة لمن يهمه االمر من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل )الرعاية األسرية( تفيد بأن الطالب ال يتقاضى أي مساعدات  .3

 استالم الطالب من الشؤون من قبل يستوجب عليه استخراج شهاده مدون بها تاريخ بداية ونهاية المساعدةوفي حال ، 

 االمر من المؤسسة العامه للتأمينات االجتماعية تفيد أن الطالب غير مسجل لديهم .شهادة لمن يهمه. 4

 ك .نموذج تحويل راتب من البنك موضح به رقم االيبان كامال معتمد من البن -5

ومن   sisعن طريق التقديم يكون )المكافأة االجتماعية ورقة لمن يهمه االمر للتقديم على وصل الدفع الخاص بالتقديم على -6

 .اختيار لمن يهمه االمر للتقديم على المكافأة االجتماعية  بعدها وe-service ختيارثم 

يجب استخراج شهاده تفصيلية من الجامعة او الكلية التى بالمكافأة االجتماعية  الطلبة المستجدين اللذين لديهم سجل سابق -7

 سبق له الدراسه فيها وارفاقها بالمستندات المطلوبة

صورة -استمراريه زواج-فاق كل االوراق المطلوبة فيما سبق باالضافة الى تقديم كالً من  )عقد زواجارالطالب المتزوج -8

 البطاقة المدنيه للزوجة(

 :تيات لكويبناء ا* مستندات الطلبة ا

 )مرفق مع االعالن (نموذج التقديم على المكافأة االجتماعية  -1

 .صورة عن البطاقة المدنية )سارية المفعول(.2

. شهادة لمن يهمه االمر من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل )الرعاية األسرية( تفيد بأن الطالب ال يتقاضى أي مساعدات 3

 حال استالم الطالب من الشؤون من قبل يستوجب عليه استخراج شهاده مدون بها تاريخ بداية ونهاية المساعدة وفي، 

 شهاده من الهيئة العامة للقوى العاملة باسم الطالب وليست باسم االم         -4

 نموذج تحويل راتب من البنك موضح به رقم االيبان كامال معتمد من البنك . -5

 من البطاقة المدنية لألم )سارية المفعول(صورة -  6

 صورة من جنسية االم -7

 صورة  من شهادة ميالد الطالب -8

  sisعن طريق التقديم وصل الدفع الخاص بالتقديم على ورقة لمن يهمه االمر للتقديم على المكافأة االجتماعية )يكون  -9

 .اختيار لمن يهمه االمر للتقديم على المكافأة االجتماعية  بعدها وe-service ومن ثم ختيار

يجب استخراج شهاده تفصيلية من الجامعة او الكلية التى بالمكافأة االجتماعية  الطلبة المستجدين اللذين لديهم سجل سابق - 10

 سبق له الدراسه فيها وارفاقها بالمستندات المطلوبة

 

يما سبق باالضافه الى شهاده اثبات إعاقة من المجلس فكل االوراق المطلوبة  رفاقاالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة *

 االعلى للمعاقين وال يستوجب عليه تقديم شهاده من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية



 social rewiredوبعدها اختيار  SIS الدخول على نظام  -: نيةالخطوة الثا

كما هي موجود بنموذج تحويل الراتب وبدون وضع اي مسافات في كتابة رقم  بشكل صحيحوتعبئة البيانات 

 االيبان 

على االميل الخاص  ترسل المستندات المطلوبة بنفس الترتيب وبملف واحد -: واالخيره الخطوة الثالثة

من اميل الطالب الجامعي   sta.socialrewared@aou.edu.kwبالمكافاة االجتماعية 

( .aou.edu.kwsmtالرقم الجامعي@ ) او اي اميل شخصي فعال  

 مالحظات 

 .  24394240ال وجود اي استفسار يرجى التواصل واتس اب على الرقم التالىــــي حـــف -1

 .ن يتم استقبال اي ملف ارسل أكثر من مره ـــل -2

ن يتم استقبال اي بريد الكتروني شخصي لذا يرجى اعتماد البريد االلكتروني الخاص بالجامعة ـــل -3

 .فقط 

سيتم قسم شؤون الطلبة استالمها الخاص بالتقديم على لمن يهمه االمر ارفاق االيصال  عند -4

 .وارفاقها مع المستندات 
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