
دليل التسجيل
في االمتحان التطبيقي الشامل

وزارة التربية والتعليم العالي
فلسطين

تسديد المعامالت الحكومية من المستحقات.. 1
الدفع نقدًا من خالل البنك.. 2

إعداد
 اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

https://eservices.mohe.ps/fees

يقــوم الموظــف الــذي ســيقوم بالدفــع مــن المســتحقات عــن )نفســه، األقــارب مــن الدرجــة األولــى »أب، . 1
أم، زوج، زوجــة، ابــن، ابنــة – أخ، أخــت«(، بفتــح الرابــط التالــي:

رابط بوابة الدفع من المستحقات

الخطوة األولى 

الخطوة الثانية 

رسوم االمتحان التطبيقي الشامل

يســجل باســتخدام نظــام الدخــول الموحــد )SSO( بإدخــال رقــم الهويــة وكلمــة المــرور فــي المــكان . 2
أيقونــة )دخــول(. المخصــص والنقــر علــى 
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تحديد خدمة »تسديد رسوم االمتحان التطبيقي الشامل«.

يقوم الموظف بالنقر على أيقونة »إرسال كود التحقق« مقابل اسم المستفيد الذي يرغب 
بالتسديد عنه.

ستصل رسالة لرقم الهاتف المحمول الُمسجل ُمسبقًا في نظام الدخول الموحد يحتوي على كود 
التفعيل.

يقوم الموظف بتعبئة الكود في المكان المخصص، ومن ثم النقر على أيقونة »تأكيد الدفع«، وفي 
حال اتمام عملية الدفع تتحول حالة الدفع للمستفيد إلى »مسدد«.

 وبهذا يكون الموظف قد تم إجراء التسديد من المستحقات للشخص المطلوب.

توفــر . 3 مــن  التأكــد  يجــب  الدخــول  بعــد 
عــدم  حــال  وفــي  الحافظــة،  فــي  رصيــد 
أيقونــة  علــى  النقــر  يتــم  رصيــد  توفــر 
ــم  ــد، ث ــد المتوفــر« لشــحن الرصي »الرصي

بالتالــي: يقــوم 

النقــر علــى أيقونــة »المســتفيدون«، وفــي حــال عــدم وجــود أي بيانــات يتــم النقــر علــى أيقونــة »تحديــث 
بيانــات العائلــة«.

التوجــه ألحــد فــروع البنــك الوطنــي االســالمي القريــب مــن مــكان ســكنك وتســديد 
الرســوم الخاصــة باالمتحــان التطبيقــي الشــامل وقيمتهــا:

)200 شيكل( لحساب رقم: )292( متفرع: )2( العملة: )شيكل(

https://eservices.mohe.ps/shamel

أ يقوم الُمتقدم لالمتحان التطبيقي الشامل، وبعد إتمام عملية التسديد بفتح الرابط التالي:	.

أ يســجل باســتخدام نظــام الدخــول الموحــد )SSO( بإدخــال رقــم الهويــة وكلمــة المــرور فــي المــكان 	.
المخصــص والنقــر علــى أيقونــة )دخــول(.

الدفع نقدًا من خالل البنك

1- موقع التسجيل لالمتحان التطبيقي الشامل

الخطوة الثالثة 
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2- شاشة التسجيل

انقر على أيقونة »تسجيل جديد« الموضحة في الشكل السابق.

الحقــل  فــي  رقــم هويتــك  ادخــل  ثــم  توافــق علــى سياســة االســتخدام؟«،  اإلدخــال »هــل  حــدد مربــع 
التالــي. أيقونــة »التالــي« كمــا هــو موضــح فــي الشــكل  انقــر علــى  ثــم  المخصــص لذلــك، 

ســيقوم النظــام بطــرح مجموعــة مــن األســئلة التــي تختلــف مــن شــخص ألخــر للتحقــق مــن هويتــك وأنــك 
فعــاًل أنــت صاحب الحســاب.

إجابــة صحيحــة  األســئلة  تلــك  علــى  إجابتــك  إتمــام  عنــد 
ســينقلك النظــام إلــى صفحــة تعبئــة بياناتــك الشــخصية 
قــم بتعبئــة البيانــات ثــم انقــر علــى أيقونــة تســجيل كمــا فــي 

الصــورة المجــاورة:

فــي حــال أدخلــت بياناتــك بشــكل صحيــح ســتظهر لــك 
كــود  التســجيل وســيصلك  بنجــاح عمليــة  تفيــد  رســالة 
التحقــق علــى بريــدك االلكترونــي إن قمــت بإدخالــه كرســالة 
علــى جوالــك، قــم بإدخــال هذا الكود فــي الحقل المخصص 

ثــم اضغــط علــى أيقونــة )التالــي(.

قــد  تكــون  بطريقــة صحيحــة  التحقــق  كــود  إدخــال  بعــد 
التســجيل  نظــام  فــي  الخــاص  حســابك  علــى  حصلــت 
موقــع  إلــى  الدخــول  فــي  اســتخدامه  ويمكنــك  الموحــد 

الشــامل. التطبيقــي  لالمتحــان  التســجيل 

فــي حــال تطابقــت البيانــات الخاصــة بــك مــع النظــام ســتظهر لــك شاشــة التســجيل، كمــا فــي الصــورة 	 
التالية:

أ وفي حال عدم وجود حساب موحد:	.
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مالحظات:
فــي شاشــة التســجيل تأكــد مــن تطابــق رقــم إيصــال الدفــع فــي الموقــع مــع رقــم إيصــال الدفــع . 1

للبنــك الوطنــي اإلســالمي.

 )SMS(بعد االنتهاء من عملية التسجيل بشكل صحيح ستصلك رسالة
على جوالك ُتفيد بنجاح عملية التسجيل.

فــي حــال لــم تتطابــق البيانــات الخاصــة بــك مــع النظــام ســتظهر صفحــة التحقــق مــن بيانــات الجامعــة 	 
أو الكليــة كمــا فــي الصــورة التاليــة، قــم بإدخــال بياناتــك ثــم انقــر علــى أيقونــة )تأكيــد البيانــات(:

فــي حــال وجــود خطــأ فــي مطابقــة بياناتــك بالبيانــات المتوفــرة فــي النظام، يتوجــب عليك إدخــال البيانات 	 
التــي يطلبهــا منــك النظــام حتــى تتمكــن مــن متابعــة عمليــة التســجيل وســيظهر تنبيــه بذلــك كمــا فــي 

الصــوة التاليــة:

فــي حــال لــم يتمكــن النظــام مــن مطابقــة بياناتــك يتوجــب عليــك مراجعــة الجهــة التــي تظهــر لــك فــي 	 
شــريط تنبيــه بذلــك، كمــا فــي الصــورة التاليــة:

إن تطابقت البيانات المدخلة ستظهر صفحة التسجيل كما في الصورة في البند)2(.

3- شاشة التحقق في عدم مطابقة البيانات

 -4

يظهر لك النظام في شريط التنبيه حالة الدفع.. 2

لن تتمكن من التسجيل في حال لم تقم بعملية الدفع في البنك.. 3


