آنُاخ انرسذَذ اإلنكرـزوٍَ نركانُف
اخـرثاراخ انقـثىل وانزسـىو واألقـساط
طباعة إٌصال الدفع على نسختٌن بعـد إتمام عملٌة التسجٌل االلكترونً
مراجعة أحد فروع المصرف التجاري السوري للحصول على البطاقة مسبقة الدفع
تعـبئة البطاقة بالرصٌد المطلوب  +عمولة المصرف
دفع المبلغ عن طرٌق الصراف اآللً ATM

دفع المبلغ عن طرٌق موقع الجامعة
اإلفتراضٌة السورٌة االلكترونً

أدخل البطاقة إلى الصراف اآللً

انذخىل إنً يىقغ انجايؼح اإلنكرزوٍَ:
www.svuonline.org

أدخل الرقم السري للبطاقة
تسجٌل الدخول إلى نظام المعلومات ()ISIS
اضغط على خٌار فواتٌر وأقساط
اضغـط على الوصلة E-Payment
أدخل معـرف الخـدمة  07الخاص

ضمن القائمة الٌسارٌة

بالجامعة اإلفتراضٌة السورٌة
اضغـط على زر الطباعة للتأكد من المعلومات
أدخل رقم المعـرف الخاص الموجـود
على إٌصال الدفع كامالً مع األصفار

اضغط تأكٌد

اضغط إلغـاء

إلتمام العـملٌة

إللغـاء العـملٌة

اضغط على الوصلة Pay your Bill

أدخل المعلومات الموجودة على بطاقة المصرف:
االسم  -رقم البطاقة  - CVV2 -تارٌخ انتهاء البطاقة

قم بتدقٌق المعـلومات الموجودة فً
النافذة التً تظهر للتأكد من صحتها

اضغط نـعــم

اضغط ال

اضغط زر دفع

اضغط

إلتمام العـملية

إللغاء العـملية

لتأكيد عـملية الدفع

Cancelإللغاء

التأكد من إتمام عملٌة التسجٌل:

التأكد من إتمام عملٌة التسجٌل:

الدخول إلى سجل الطالب ضمن نظام معـلومات الطالب ISIS

الدخول إلى سجل الطالب ضمن نظام معـلومات الطالب

Studies Profile
والتأكد من أن المقـررات بحالة مفـعـَّلة ()R

Studies Profile ISIS
والتأكد من أن المقـررات بحالة مفـعـَّلة ()R
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أولا -خذيح دفغ انزسىو واألقساط انذراسُح ػٍ طزَق يىقغ انجايؼح الفرزاضُح انسىرَح النكرزوٍَ:
 .1رسجٛم انذخٕل إنٗ َظبو ٔ SVUISانضغظ ػهٗ انـشاثـظ:
E-Payment
كًب ًٚكٍ طجبػخ إٚظبل انذفغ ثبنضغظ ػهٗ صس انطجبػـخ Print

 ػهٗ انطبنت انزأكذ يٍ طذخ انًؼهٕيبد انز ٙظٓشد ػهٗ اإلٚظبل ٔف ٙدبل انشغجخ ثزؼذٚم إٚظبل انذفغ ارجبع يب ٚه:ٙ
 انضغظ ػهٗ ٔطهخ  Student's Paymentsدٛث رظٓش نهطبنت كبفخ انذفؼبدانًذفٕػخ ٔ غٛش انًذفٕػخ نهجبيؼخ.
 -ثئيكبٌ انطبنت انضغظ ػهٗ صس ٔ Deleteرنك نذزف انٕطم غٛش انًذفٕع.

ٚ جت االَزجبِ إنٗ أَّ ال ٚذق نهطبنت انقٛبو ثؼًهٛخ انذفغ االنكزشَٔ ٙإرا كبَذ انؼجبسح انزبنٛخ يٕجٕدح ف ٙإٚظبل انذفغ :

ٚ .2قٕو انطبنت ثبنضغظ ػهٗ انشاثظ

ف ٙدبل انشغجـخ ثبنذفغ ػٍ طشٚـق يٕقغ االَزشَذ.

 .3فْ ٙزِ انُبفزح ٚقٕو انطبنت ثئ دخبل ثٛبَبد انجطبقخ انز ٙسٛزى خظى قًٛخ انفبرٕسح يٍ سطٛذْب ْٔزِ انًؼهٕيبد ْ( ٙاالسى ػهٗ انجطبقخ-سقى انجطبقخ-
 CVV2انًٕجٕد ػهٗ انٕجّ انخهف ٙنهجطبقخ  -ربسٚخ اَزٓبء انجطبقخ) ٔجًٛغ ْزِ انًؼهٕيبد يٕجٕدح ػهٗ انجطبقخ.
 .4ثؼذ انزأكذ يٍ انًؼهٕيبد اضغظ صس دفغ ،فٛزى اقزطبع يجهغ انذفغ يٍ دسبة انجطبقخ يضبفب ً إن ّٛػًٕنخ ْزِ انخذيخٔ ،رنك ف ٙدبل كفبٚخ انشطٛذ.
ٔٚزى إظٓبس شبشخ رؤكذ إرًبو انؼًهٛخ ثُجبح:
Your order has been processed successfully
. please keep it for future reference, )982420( :Your authorizationnumber
أيب ف ٙدبل ٔجٕد خطأ ثؼًهٛخ انذفغ سٛزى إظٓبس سسبنخ خطأ يغ ثٛبٌ انسجت.
 .5قـذ

تـواجهـون بعض المشاكل أثناء عملية الـدفـع لذلك يرجى مراجعة انًصـزف انرجـارٌ انسـىرٌ حسـب الجـدول التالـي:
أرقـاو انًصزف انرجارٌ انسـىرٌ :رقـى انشكاوي ،2230277 :قسـى انذفـغ اإلنكرـزوٍَ ،2241356 :يـذَز انـذفـغ اإلنكرـزوٍَ2242513 :
رسانح انخطأ \ يشكهح انذفغ

تُاٌ انخطأ \ تُاٌ يشكهح انذفغ

ػذو ذىفز انثطاقاخ يسثقح انذفغ فٍ فزوع انًصزف.

-

ػذو ذذىَم انًثهغ إنً انثطاقح خالل  24ساػح

-

اسرثذال انثطاقاخ يُرهُح انصالدُح
َقم انًثانغ يٍ انثطاقاخ انًُرهُح انصالدُح إنً
انثطاقاخ انجذَذج
ذصفُز انزقى انسزٌ نهثطاقح
يؼانجح يشكهح انثطاقاخ انضائؼح
ظهىر رسائم خطأ ػهً انًىقغ تؼذ إذًاو ػًهُح انذفغ
()blankpage

-

ػذو ذفؼُم انثطاقاخ نهذفغ ػثز الَرزَد.

وجىد يشاكم فٍ انصزافاخ

-

انجهح انًسؤونح
ػٍ دم انًشكهح
انًظشف

وسُهح انذفغ
انًسرخذيح
انذفغ االنكزشَٔٙ
))E-Payment
انذفغ ػٍ طشٚق
انظشاف
-

انًظشف

-

انًظشف

انذفغ االنكزشَٔٙ
))E-Payment

انًظشف
انًظشف

انًظشف
انًظشف
انًظشف

انًظشف
2

كاف فٍ انثطاقح ,وهذا َؼٍُ إدذي انذانرٍُ:
ػذو وجىد رصُذ ٍ
 نى ٚزى رذٕٚم انُقٕد إنٗ انجطبقخ يٍ قجم انًظشف (ٔفْ ٙزِ انذبنخ
ػهٗ انطبنت االَزظبس يذح  24سبػخ ػهٗ األقم نٛزى انزفؼٛم)
DECLINED, NO SUFFICIENT FUNDS
AVAILABLE

SUBSCRIPTION IS , DECLINED
REQUIRED FOR THIS SERVICE

Socket On Switch Input Or Switch Inoperative

 رى رذٕٚم انُقٕد ٔنكٍ انًجهغ انًٕجٕد ف ٙانجطبقخ غٛش كبف نزسذٚذ انذفغ االنكزشَٔٙ
انشطٛذ (ٔفْ ٙزِ انذبنخ ػهٗ انطبنت رؼجئخ سطٛذ إضبف ٙف)E-Payment) ٙ
انجطبقخ إلرًبو ػًهٛخ انذفغ)
يالدظحًٚ :كٍ نهطبنت يؼشفخ سطٛذ ثطبقزّ يٍ أ٘ طشاف
خبص ثبنًظشف انزجبس٘ انسٕس٘
ػذو ذفؼُم انثطاقح نهذفغ ػثز الَرزَد ,وهذا َؼٍُ إدذي انذانرٍُ:
 نى ٚزى رفؼٛم انجطبقخ يٍ قجم انًظشف انزجبس٘ (قسى انذفغ
اإلنكزشًَٔٚٔ )ٙكٍ نهطبنت االرظبل ثبنًظشف  -قسى انذفغ
انذفغ االنكزشَٔٙ
اإلنكزشَٔ ٙػهٗ انشقى انًٕجٕد خهف انجطبقخ (011-
))E-Payment
)2230277
دٛث ثئيكبٌ انطبنت انذفغ ػجش انظشاف ف ٙدبل اسزًشد
انًشكهخ
 فقذ االرظبل ث ٍٛانًظشف ٔ انجبيؼخ االفزشاضٛخ انسٕسٚخ انذفغ االنكزشَٔٙ
))E-Payment

طبدت انؼالقخ

انًظشف

انًظشف

 -1أيب ف ٙدبل ظٓـٕس Limit Date Exceeded :فـزنـك ألٌ فزـشح انـذفـغ قـذ اَزـٓذ

مالحظات:
 -1ال ًٚكٍ اسزخذاو خذيخ انذفغ االنكزشَٔ ٙنالٚظبالد انُقذٚخ أٔ نؼًهخ غٛش انهٛشح انسٕسٚخ.
ٚ -2شجٗ يُكى يذبٔنخ انذفغ يٍ دسبثكى ػٍ طشٚق يٕقغ انجبيؼخ يٍ أ٘ يكبٌ ٚزٕفش ف ّٛارظبل ثبإلَزشَذ ٔال داػ ٙنقذٔيكى إنٗ انجبيؼخ أٔ انٗ
يشاكـض انُفبر.
َُ -3ظخ ثبسزخذاو ٔسٛهخ انذفغ ػجش االَزشَذ أٔالً َظشاً السـزقشاس انخذيخ ٔثجبرٓب يقبسَخ ثبنظشاف اٜنٔ ، ٙف ٙدبل ػذو رٕفـش االرظبل

ثبإلَزشَذ ًٚكُكى انـذفغ ػجـش انظشاف.
ٚ -4شجٗ يُكى ػـذو يشاجؼخ يذٚشٚخ انًؼهٕيبرٛخ (قسى انذػى انزقُ ٙأٔ انذفغ االنكزشَٔ )ٙأٔ يذٚشٚخ شؤٌٔ انطالة ثخظٕص يشبكم انذفغ
اإلنكزشَٔ ٙقجم إَجبص انخطٕاد انزبنٛخ:
أ .قشاءح دنٛم انذفغ اإلنكزشَٔ ٙانًٕجٕد ضًٍ انشاثظ  E-Paymentػهٗ دسبثكى ػهٗ َظبو .SVUIS
ة .يذبٔنخ انذفغ يٍ دسبثكى ػهٗ َظبو  SVUISيٍ خالل انـشاثظ ٔ E-Paymentإرجبع رؼهًٛبد انـذنٛم ثذقخ.
د .ف ٙدبل ٔجٕد يشكهخ رزؼهق ثبنذفغ ٚشجٗ رسجٛم سسبنخ انخطأ انز ٙرظٓش نذٚكى ٔإسسبنٓب ػجش انجشٚذ

االنكزشَٔٔ ،epayment@svuonline.org:ٙسززى يؼبنجخ طهجكى ٔانـشد ػه ّٛأٔ ػجش انشقى 011-2113414
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ثاَُاا -خذيح دفغ األقساط انجايؼـُح ػٍ طزَق انصزافاخ اِنُح (:)ATM
 .1أدخم انجطبقخ ف ٙقبسا انجطبقبد ٔأدخم انشقى انسش٘ ثشكم طذٛخ.
 .2رظٓش نك ػهٗ شبشخ انظشاف ٔاجٓخ رزضًٍّ ػذح خٛبساد اخزش يُٓب خٛبس "خذيبد أخشٖ".
 .3اضغظ ػهٗ خٛبس "فٕارٛش ٔأقسبط" فزظٓش نك انفٕارٛش ٔاألقسبط انزًٚ ٙكٍ رسذٚذْب ثبسزخذاو انجطبقخ يسجقخ انذفغ.
 .4أدخم يؼشف انخذيخ انز ٙرشغت ثزسذٚذ فبرٕسرٓب –يؼشف خذيخ انجبيؼخ االفزشاضٛخ انسٕسٚخ(ٔ ،)07اضغظ انضس
انًقبثم نخٛبس "ذأكُذ" نهًزبثؼـخ.
 .5ثؼذ إدخبل "يؼشف انخذيخ" انخبص ثبنجبيؼخ االفزشاضٛخ ( )07سزظٓش نك شبشخ ٚطهت فٓٛب إدخبل سقى انًؼشف انخبص
) (IDENTIFIER NUMBERانًٕجٕد ف ٙإٚظبل انذفغ ،يثبل:

 .6أدخم سقى انًؼـشف انخبص -كايالا يغ األصفارٔ -اضغظ انضس انًقبثم نخٛبس "ذأكُذ" نهًزبثؼخ .فزظٓش نك شبشخ ٚظٓش فٓٛب يهخض يؼهٕيبد
انفبرٕسح انز ٙرقٕو ثزسذٚذْب:

 يؼزف انفاذىرج انذٌ قًد تئدخانه (.)BILL ID يؼزف انًشرزك ( :)CUSTOMER IDوهُا َرى إظهار اسى انًشرزك أو أَح يؼهىيح ذفُذ ذأكُذ ػائذَح انفاذىرج انرٍ َرى ذسذَذها. انًثهغ :انًثهغ الجًانٍ انًرزذة نصانـخ انجهـح انرٍ َرى ذسذَذ انفاذىرج/انفىاذُز نها.وهُـا َجـة أٌ َرأكـذ انطانـة  -وػهً يسؤونُره انكايهح  -يٍ صذـح انًؼهىياخ ألَه سـُرى تؼــذها ذأكُـذ ػًهُـح انرسـذَـذ.

 .7نهزأكٛذ ا ضغظ انضس انًقبثم نخٛبس "َؼى" نزسذٚذ انفبرٕسح/انشسٕو أٔ انضغظ ػهٗ انضس انًقبثم نخٛبس "ال" إلَٓبء انؼًهٛخ ٔانخشٔج ف ٙدبل انشغجخ
ثئٚقبف انؼًهٛخ ٔػذو انزسذٚذ.
 .8ثبنضغظ ػهٗ انضس انًقبثم نخٛبس "َؼى" ٚزى اقزطبع يجهغ قًٛخ انفبرٕسح يٍ دسبة انجطبقخ يضبفب ً إن ّٛػًٕنخ ْزِ انخذيخ نظبنخ انًظشفٔ ،رنك
ف ٙدبل كفبٚخ انـشطٛذٚٔ .زى إظٓبس شـبشخ رؤكذ إرًبو انؼًهٛخ ثُجبح ٔٚزى طجبػـخ إشـؼبس

ٔسق.ٙ

 .9ف ٙدبل ػذو كفبٚخ انشطٛذ (يجهغ انفبرٕسح  +انؼًٕنخ)ٚ ،زى اظٓبس سسبنخ رج ٍٛػذو إيكبَٛخ انزسذٚذ ثسجت ػذو كفبٚخ انشطٛذ ٔٚزى إَٓبء انؼًهٛخ.

يالدظاخ ػايح:
 ثؼذ إَزٓبء ػًهٛخ انزسذٚذ ٔنهزأكذ يٍ أٌ انًٕاد قذ رى رفؼٛهٓبًٚ ،كٍ نهطبنت انذخٕل إنٗ دسبثّ ٔانضغظ ػهٗ ).(Studies Profile ًٚكٍ نهطالة انزٕٚ ٍٚاجٌٕٓ يشبكم رقُٛخ ف ٙػهًٛخ انذفغ  ،االرظبل ثخذيخ انضثبئٍ ف ٙانًظشف ػهٗ انشقى .313 -11 - 2230222 نهذظٕل ػهٗ انجطبقخ يسجقخ انذفغ ٚجت ػهٗ انطبنت اصطذاب انهىَح انشخصُح وتطاقح انجايؼح الفرزاضُح نهطانة وإَصال انذفغ. نالطالع ػهٗ يؼهٕيبد رفظٛهٛخ دٕل آنٛخ انذفغ اإلنكزشَٔٚ ٙشجٗ يشاجؼخ يٕقغ انجبيؼخ اإلنكزشَٔ.ٙفٍ دال ػـذو َجاح ػًهُح انذفـغ اإلنكرزوٍَ ٚشجٗ انزأكذ يًب ٚه:ٙ
 ْم رًذ ػًهٛخ انذفغ ثشكم انكزشَٔ ٙأو َقذ٘؟ (ٚجت انزأكذ يًب كزت ػهٗ اإلٚظبل). ْم انجطبقخ يسجقخ انذفغ يشذَٕخ ثشطٛذ كبف نقًٛخ انٕطم  +انؼًٕنخ؟ ْم َجذذ ػًهٛخ انـذفغ أو ال صانذ انجطبقخ يشذَٕخ ثبنًجهغ؟ (ٚجت انزأكذ يٍ سطٛذ انجطبقخ يٍ خالل انظشاف).ْ -م رى انزأكذ يٍ رفؼٛم انًٕاد ػهٗ َظبو ( SVUISانًٕاد ثذبنخ (Registered-R؟
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