
يل في بيان تفصيلي للتسج

مفتاح -خدمة الخزائن

نسخة إضافية



- 1جامعة قطربنرأدخلي إلى موقع -1 Please Enter the QU Banner Link Below

http://mybanner.qu.edu.qa

اضغطي على هذه األيقونة-2
2- Press on that icon

http://mybanner.qu.edu.qa/


الرقم السريوأدخلي رقم القيد الخاص بك –3

3- Enter your QU ID and password.

اضغطي على دخول–4

4 – Press on LOGIN



خدمات الطالباختاري صفحة –5

5 – Select Students Services tab



خدمة الخزائناختاري –6

6 – Select Lockers Services



طلب مفتاح نسخة أو بدل فاقداختاري –7

7 – Select Online Locker COPY/LOST 
request



اختاري الفصل–8

8 – Select the Term

اضغطي على تقديم–9

9– Press on Submit



اختاري المبنى المناسب–10

10 – Select the Suitable Building

اضغطي على تقديم–11

11– Press on Submit



اختاري رقم الخزانة–12

12 – Select the locker number

اضغطي على تقديم–16

16 – Press on Submit

اضغطي هنا لقراءة شروط استخدام الخزانة –14

14 – Press here to read the Locker Policies

اضغطي على هذه اإليقونة للموافقة–15

15 – Press on this icon to agree

نسخة إضافية–اختاري نوع المفتاح المطلوب –13

13 – Select the key type – Extra Key



المواعيد هذه الخطوة تبين اكتمال طلبك الخاص بالمفتاح النسخة اإلضافية وال يمكنك إلغاء الطلب إال في–17

.المحددة لذلك

16 – This step shows to you that your Extra Key request is COMPLETED and you can’t 
cancel the request except in the cretin period.



تاح، نسخة إضافية، وتحميل الرسوم حتى لو لم تقومي باستالم المفبحجز مفتاحبنربعد اكتمال طلبك، سيقوم نظام –18

.تاحوستصلك رسالة عبر بريدك االلكتروني من قسم خدمة الخزائن، تحتوي على بيانات كيفية استالم المف
17 – Once your request is completed, the banner system will reserve an Extra Key for you 
and impose fee even if you didn’t come to receive it, also you will get an email from the 
Student Lockers Services Informing you about the information of how to receive it.  


