كتيب تفصيلي لشرح كيفية التسجيل في خدمة مراحب
Manual for how to register in MARAHEB service
خدمة التصاريح في جامعة قطر
قسم املواصالت
Permits service in Qatar University
Transportation Section
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: وذلك لتسهيل عملية استخراج وتسليم التصاريح،ُيرجى من الطلبة مراعاة النقاط التالية
 يوم من تاريخ30  واستالمه قبل مرور،myQU ) تقديم الطلب عبر االنترنت لخدمة (مراحب.1
.التقديم
3. 2. The car registration must be under the name of the student/employee or immediate family
، األم، املوظف نفسه أو قرابة من الدرجة األولى (األب/ يجب أن يكون صاحب املركبة الطالب.2
member (father, mother, husband, brother, sister, etc.).
.) الخ... ، الزوج، أخت،أخ
4. 3. The required documents are the original and printed copies of the following:
، على الطالب إحضار األصل ونسخة مطبوعة من املستندات املطلوبة والتأكد من صالحيتها.3
o QUID and Qatari ID of the student/ employee
:وهي كاآلتي
 استمارة صالحة للمركبة من الجهة األمامية والخلفيةo Car registration of the both sides
 املوظف/ البطاقة الشخصية والجامعية للطالبo Copy of birth certificate of the student/ employee in case the car registration is under the
 نسخة من شهادة ميالد الطالب أو املوظف في حالة كانت ملكية السيارة باسم األمmother’s name.
o Copy of marriage contract in case the car registration is under the spouse’s name.
 نسخة من عقد الزواج في حالة كانت ملكية السيارة باسم الزوج أو الزوجة. إحضار املستندات إلى قسم املواصالت في جامعة قطر الستخراج التصريح.4
5. 4. Bring the required document to Transportation Section to collect your sticker.
1. Students should take into account these important instructions:
2. 1. Apply online on myQU for the Marahed and collect your sticker before 30 days of registration.

 الضغط طلب التقديم.1
1. Choose SSO Link to Maraheb Stickers

https://my.qu.edu.qa/cp/home/displaylogin
2

 .3يجب إدخال البيانات التالية:
 نوع لوحة السيارة استمارة صادرة من أي دولة رقم لوحة السيارة سنة الصنع نوع السيارة (شركة السيارة) الطراز لون السيارة عالقة صاحب السيارة بالطالب (األب ،األم ،العم،العمة ،الخال ،الخالة ...الخ)
 -اسم صاحب السيارة

 .2الضغط على )(Add Vehicle
)2. Select (Add vehicle
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)In the case of loss or damage the sticker( في حالة ضياع أو تلف التصريح
.يقوم صاحب التصريح بتقديم طلب بدل فاقد الستخراج تصريح جديد واستالمه من قسم املواصالت
ُ
. ريال قطري100 وعند استالم التصريح تفرض رسوم بقيمة
The sticker holder must immediately apply for “Lost Maraheb Sticker” through the Maraheb
website and visit the Transportation Section to issue a new sticker with an additional cost of
100QAR.

)In the case of vehicle change or cancellation( في حالة الرغبة بإلغاء أو استبدال املركبة
.يقوم صاحب التصريح بإحضار التصريح إلى قسم املواصالت وسيتم إلغاء املركبة أو استبدالها
The sticker holder have to bring the sticker to the Transportation Section to change or cancel
the vehicle.

: For Contact / لالستفسار أو التواصل
Transportation Section – • قسم املواصالت
44033555 :• الهاتف
transportation@qu.edu.qa :• البريد الكتروني
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