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َظبو يؼهىيبد وايزحبَبد انجبيؼخ SVUISرسجٍم انذخىل إنى 

رُفجذ انؼًهٍخ وطجبػخ انىصم انخبص ثبنؼًهٍخ

رصٍذ انجطبقخ ثبنًجهغ + انؼًىنخيزاجؼخ أحذ أفزع انًصزف انزجبري انسىري ورؼجئخ 

ATMًآنٍخ انذفغ ػجز يىقغ انجبيؼخ االفززاضٍخ انسىرٌخ االنكززوًَ أنٍخ انذفغ ػجز انصزاف األن 

٠مَٛ اٌطاٌة تئدخاي اٌثطالح اٌّظشف١ح فٟ اٌظشاف ثُ ٠مَٛ تؼذ رٌه تئدخاي 

 اٌشلُ اٌسشٞ اٌخاص تاٌثطالح

  internet explorer اسرخذاَ ِرظفخ

ذظٙش ػٍٝ شاشح اٌظشاف ٚاجٙح ذذٛٞ ػذج خ١اساخ ٠مَٛ اٌطاٌة تئخر١اس 

 )خذِاخ أخشٜ(ٚتؼذ٘ا ٠ؼغؾ ػٍٝ خ١اس )فٛاذ١ش ٚألساؽ(

www.svuonline.orgاٌذخٛي إٌٝ ِٛلغ اٌجاِؼح اإلٌىرشٟٚٔ: 

اٌجاِؼح االفرشاػ١ح اٌسٛس٠ح( ثُ ٠مَٛ  70ر١اس )تؼذ رٌه ٠مَٛ اٌطاٌة تأخ

 تئدخاي سلُ اٌّؼشف اٌخاص تاٌذفؼح

ِالدظح: ٠جة إدخاي سلُ اٌّؼشف اٌخاص واِالَ ِغ األطفاس

ٔظاَ ِؼٍِٛاخ ٚاِرذأاخ اٌجاِؼح SVUISذسج١ً اٌذخٛي إٌٝ 

٠سرط١غ اٌطاٌة اٌذظٛي ػٍٝ سلُ اٌّؼشف اٌخاص ِٓ دساتٗ ػٍٝ ِٛلغ 

االفرشاػ١ح اٌسٛس٠ح تئذثاػٗ اٌخطٛاخ اٌرا١ٌح:٠مَٛ اٌطاٌة تاٌذخٛي اٌٝ اٌجاِؼح 

دساتٗ ػٍٝ ِٛلغ اٌجاِؼح

E-Paymentؾ ػٍٝ ـاػغ

 ػّٓ اٌمائّح ا١ٌساس٠ح

student payment ٔمَٛ تاٌؼغؾ ػٍٝ ساتؾ

bill detailsثُ ٔؼغؾ ػٍٝ صس 

وذ ِٓ اٌّؼٍِٛاخأؾ ػٍٝ صس اٌطثاػح ٌٍرـاػغ

اٌّؼشف اٌخاص ٚاٌؼغؾ ػٍٝ صس ذأو١ذ ذظٙش ِؼٍِٛاخ ػٓ تؼذ إدخاي سلُ 

اٌذفؼح ػٍٝ اٌطاٌة اٌرأوذ ِٓ طذرٙا لثً ِراتؼح اٌؼ١ٍّح

أدخً اٌّؼٍِٛاخ اٌّٛجٛدج ػٍٝ تطالح اٌّظشف:تؼذ رٌه  ٠رُ إلرطاع اٌّثٍغ ِٓ دساب اٌثطالح ٚذىْٛ ػ١ٍّح اٌذفغ ذّد تٕجاح

ذاس٠خ أرٙاء اٌثطالح - CVV2 -سلُ اٌثطالح  -االسُ 

اٌذفغ ػـ١ٍّحرأو١ذ ٌصس دفغ اػغؾ 

avant او متصفح
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شحٍ انجطبقخ يسجقخ نيالحظخ هبيخ: ٌؼزجز انذفغ ػٍ طزٌق االَززَذ هى انىسٍهخ األسهم واألسزع نهطالة ورحزبج 

يغ انؼًىنخ )وٌزى رفؼٍم إيكبٍَخ انذفغ ػجز االَززَذ يجبشزح ػُذ شحٍ انجطبقخ  انذفغ ثزصٍذ كبف نزسذٌذ انًجهغ

 .ثبنًجهغ انًطهىة وال داع نزقذٌى طهت اشززاك(

فٟ اٌمائّح ا١ٌساس٠ح وّا فٟ  E-Paymentػٍٝ اٌٛطٍح   ٚاٌؼغؾ SVUIS اٌذخٛي إٌٝ  ٔظاَذسج١ً  .1

اٌشىً:

وّا فٟ  Printفرظٙش إٌافزج اٌرا١ٌح اٌرٟ ٠ّىٓ ٌٍطاٌة ِٓ خالٌٙا ؽثاػح ٚطً اٌذفغ تاٌؼغؾ ػٍٝ صس اٌطثاػح 

اٌشىً:

ف١ظٙش ٚطً اٌطثاػح وّا فٟ اٌشىً:

DELL
Oval
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  ِٓ ِؼٍِٛاخ  ترغ١١شٚفٟ داي سغثرٗ  اٌرٟ ظٙشخ ػٍٝ اٌٛطً اٌّؼٍِٛاخ طذحػٍٝ اٌطاٌة اٌرأوذ

.اٌجاِؼحجؼح ِشا اٌٛطً

2. 

فٟ ٘زٖ إٌافزج ٠مَٛ اٌطاٌة تادخاي ت١أاخ اٌثطالح اٌرٟ س١رُ خظُ ل١ّح اٌفاذٛسج ِٓ سط١ذ٘ا ٚ٘زٖ  .3

اٌّؼٍِٛاخ ذاس٠خ أرٙاء اٌثطالح( ٚج١ّغ ٘زٖ  -CVV2-سلُ اٌثطالح-اٌّؼٍِٛاخ ٟ٘ )االسُ ػٍٝ اٌثطالح

ِٛجٛدج ػٍٝ اٌثطالح.

یقوم الطالب بالضغط على خیار الدفع عن طریق المصرف التجاري السوري

DELL
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: ٘ٛ سلُ اٌرذمك ِٓ طذح اٌثطالح ٚذجذٖ ػٍٝ اٌٛجٗ اٌخٍفٟ ٌٍثطالح فٛق اٌشش٠ؾ األت١غ:CVV2ِا ٘ٛ اٌـ 

 قيمة الفاتورة
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تؼذ ادخاي اٌث١أاخ اٌخاطح تاٌثطالح اػغؾ ػٍٝ صس اٌّراتؼح فرظٙش ٔافزج ٌٍرأوذ ِٓ اٌّؼٍِٛاخ: -1

ً إ١ٌٗ ػٌّٛح ٘زٖ اٌرأوذ ِٓ اٌّؼٍِٛاخ اػغؾ صس دفغ، فتؼذ  -2 ١رُ الرطاع ِثٍغ اٌذفغ ِٓ دساب اٌثطالح ِؼافا

/ ١ٌشاخ سٛس٠ح، ٚرٌه فٟ داي وفا٠ح اٌشط١ذ. ٠ٚرُ اظٙاس شاشح ذؤوذ اذّاَ اٌؼ١ٍّح تٕجاح:17اٌخذِح ٚاٌثاٌغح /

Your order has been processed successfully

Your authorization number  :(028289) ، please keep it for future reference. 

ٚإال ارا فٟ داي ٚجٛد خطأ تؼ١ٍّح اٌذفغ س١رُ إظٙاس سساٌح خطأ ِغ ت١اْ اٌسثة:  

Your transaction was declined; please check your card details... 

( ٚرٌه ٌّشاجؼح اٌثٕه تٙزا اٌشلُ authorization number: ٠فؼً ادرفاظ اٌطاٌة تاٌشلُ اٌساتك )يالحظخ

 فٟ داي ٚجٛد اٞ ِشىٍح تؼ١ٍّح اٌخظُ ت١ٓ اٌضتْٛ ٚاٌثٕه.

 یرجى من الطالب الذین یواجھون مشاكل تقنیة في علمیة الدفع اإللكتروني عن طریق الصراف اآللي، االتصال 

بخدمة الزبائن في المصرف التجاري السوري على الرقم۹٦۳ -۱۱ - ۲۲۳۰۲۷۷ . 
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