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 ATMدفع المبلغ عن طرٌق الصراف اآللً 

 

موقع الجامعة دفع المبلغ عن طرٌق 

 اإلفتراضٌة السورٌة االلكترونً

 

قم بتدقٌق المعـلومات الموجودة فً 

 النافذة التً تظهر للتأكد من صحتها

 نـعــم اضغط

 إلتمام العـملية

    ال اضغط

 العـملية لغاءإل

 التأكد من إتمام عملٌة التسجٌل:

 ISISالدخول إلى سجل الطالب ضمن نظام معـلومات الطالب 

Studies Profile                                          

 (Rوالتأكد من أن المقـررات بحالة مفـعـَّلة )

 

 أدخل البطاقة إلى الصراف اآللً

 أدخل الرقم السري للبطاقة

فواتٌر وأقساطاضغط على خٌار   

 الخاص 07 دمةـف الخر  ـأدخل مع

 بالجامعة اإلفتراضٌة السورٌة

 ودـالخاص الموجف ر  ـعأدخل رقم الم  

 اركامالً مع األصف على إٌصال الدفع

 تأكٌد اضغط

 إلتمام العـملٌة

 إلغـاء اضغط

 العـملٌة لغـاءإل

آنُاخ انرسذَذ اإلنكرـزوٍَ نركانُف 

 اخـرثاراخ انقـثىل وانزسـىو واألقـساط

 التأكد من إتمام عملٌة التسجٌل:

الدخول إلى سجل الطالب ضمن نظام معـلومات الطالب 

ISIS Studies Profile                                          

 (Rوالتأكد من أن المقـررات بحالة مفـعـَّلة )

 

دفع  زراضغط 

 الدفع عـمليةتأكيد ل

 اضغط

Cancel لغاءإل 

انذخىل إنً يىقغ انجايؼح اإلنكرزوٍَ: 

www.svuonline.org 

 (ISISتسجٌل الدخول إلى نظام المعلومات )

 

 E-Payment  ط على الوصلةـاضغ

 ضمن القائمة الٌسارٌة

 كد من المعلوماتأط على زر الطباعة للتـاضغ

 

 Pay your Bill اضغط على الوصلة

 

 أدخل المعلومات الموجودة على بطاقة المصرف:

 تارٌخ انتهاء البطاقة - CVV2 -رقم البطاقة  -االسم 

 

 طباعة إٌصال الدفع على نسختٌن بعـد إتمام عملٌة التسجٌل االلكترونً

 

 مراجعة أحد فروع المصرف التجاري السوري للحصول على البطاقة مسبقة الدفع

 

 المطلوب + عمولة المصرفبئة البطاقة بالرصٌد ـتع
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 :النكرزوٍَ ػٍ طزَق يىقغ انجايؼح الفرزاضُح انسىرَح ذراسُحاألقساط انانزسىو وخذيح دفغ  -أولا 

 

 ظ:ـشاثـانػهٗ  ٔانضغظ SVUISانذخٕل إنٗ  َظبو رسجٛم  .1

E-Payment 

 

 Printخ ـل انذفغ ثبنضغظ ػهٗ صس انطجبػبظإًٚٚكٍ طجبػخ كًب 

 

 

  ٍانشغجخ ثزؼذٚم إٚظبل انذفغ ارجبع يب ٚهٙ:ٔفٙ دبل  ٚظبلانزٙ ظٓشد ػهٗ اإل انًؼهٕيبد طذخػهٗ انطبنت انزأكذ ي 

دٛث رظٓش نهطبنت كبفخ انذفؼبد  Student's Paymentsانضغظ ػهٗ ٔطهخ  -

 انًذفٕػخ ٔ غٛش انًذفٕػخ نهجبيؼخ.

  ٔرنك نذزف انٕطم غٛش انًذفٕع.Delete ثئيكبٌ انطبنت انضغظ ػهٗ صس  -

 

  إٚظبل انذفغ إرا كبَذ انؼجبسح انزبنٛخ يٕجٕدح فٙ  ثؼًهٛخ انذفغ االنكزشَٔٙانقٛبو ٚجت االَزجبِ إنٗ أَّ ال ٚذق نهطبنت: 

 

 .االَزشَذق يٕقغ ـخ ثبنذفغ ػٍ طشٚـفٙ دبل انشغج  شاثظٚقٕو انطبنت ثبنضغظ ػهٗ ان .2

-سقى انجطبقخ-ْٙ )االسى ػهٗ انجطبقخدخبل ثٛبَبد انجطبقخ انزٙ سٛزى خظى قًٛخ انفبرٕسح يٍ سطٛذْب ْٔزِ انًؼهٕيبد ئفٙ ْزِ انُبفزح ٚقٕو انطبنت ث .3

CVV2 ٙربسٚخ اَزٓبء انجطبقخ( ٔجًٛغ ْزِ انًؼهٕيبد يٕجٕدح ػهٗ انجطبقخ. -نهجطبقخ  انًٕجٕد ػهٗ انٕجّ انخهف 

خ انشطٛذ. كفبٚ، ٔرنك فٙ دبل قخ يضبفبً إنّٛ ػًٕنخ ْزِ انخذيخٛزى اقزطبع يجهغ انذفغ يٍ دسبة انجطبثؼذ انزأكذ يٍ انًؼهٕيبد اضغظ صس دفغ، ف .4

 رًبو انؼًهٛخ ثُجبح:إظٓبس شبشخ رؤكذ إٔٚزى 

Your order has been processed successfully 

Your authorizationnumber :(982420) , please keep it for future reference. 

 .ى إظٓبس سسبنخ خطأ يغ ثٛبٌ انسجتفٙ دبل ٔجٕد خطأ ثؼًهٛخ انذفغ سٛز أيب 

 ي:ـدول التالـب الجـحس ىرٌـارٌ انسـزف انرجـانًصلذلك يرجى مراجعة ع ـدفـأثناء عملية ال بعض المشاكل ونـواجهـتذ ـق .5

 أرقـاو انًصزف انرجارٌ انسـىرٌ: رقـى انشكاوي: 2230277، قسـى انذفـغ اإلنكرـزوٍَ: 2241356، يـذَز انـذفـغ اإلنكرـزوٍَ: 2242513

 تُاٌ يشكهح انذفغ \ تُاٌ انخطأ يشكهح انذفغ \رسانح انخطأ 
وسُهح انذفغ 

 انًسرخذيح

انجهح انًسؤونح 

 ػٍ دم انًشكهح

 انًظشف - - ػذو ذىفز انثطاقاخ يسثقح انذفغ فٍ فزوع انًصزف.

 ػذو ذفؼُم انثطاقاخ نهذفغ ػثز الَرزَد.
 انذفغ االنكزشَٔٙ -

E-Payment)) 
 انًظشف

 انًظشف - - ساػح 24ػذو ذذىَم انًثهغ إنً انثطاقح خالل 

 وجىد يشاكم فٍ انصزافاخ
 انذفغ ػٍ طشٚق -

 انظشاف
 انًظشف

 انًظشف - - اسرثذال انثطاقاخ يُرهُح انصالدُح

َقم انًثانغ يٍ انثطاقاخ انًُرهُح انصالدُح إنً 

 انثطاقاخ انجذَذج

- 
 انًظشف -

 انًظشف - - ذصفُز انزقى انسزٌ نهثطاقح

 انًظشف - - يؼانجح يشكهح انثطاقاخ انضائؼح

ظهىر رسائم خطأ ػهً انًىقغ تؼذ إذًاو ػًهُح انذفغ 

(blankpage) 
- 

 انذفغ االنكزشَٔٙ

E-Payment)) 
 انًظشف

https://svuonline.org/isis/student_payments.php
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DECLINED, NO SUFFICIENT FUNDS 

AVAILABLE 

 :ػذو وجىد رصُذ كاٍف فٍ انثطاقح, وهذا َؼٍُ إدذي انذانرٍُ

 ( ٔفٙ ْزِ انذبنخ نى ٚزى رذٕٚم انُقٕد إنٗ انجطبقخ يٍ قجم انًظشف

 نزفؼٛم(اسبػخ ػهٗ األقم نٛزى  24ػهٗ انطبنت االَزظبس يذح 

  رى رذٕٚم انُقٕد ٔنكٍ انًجهغ انًٕجٕد فٙ انجطبقخ غٛش كبف نزسذٚذ

انشطٛذ )ٔفٙ ْزِ انذبنخ ػهٗ انطبنت رؼجئخ سطٛذ إضبفٙ فٙ 

 انجطبقخ إلرًبو ػًهٛخ انذفغ(

أ٘ طشاف : ًٚكٍ نهطبنت يؼشفخ سطٛذ ثطبقزّ يٍ يالدظح

 انسٕس٘ خبص ثبنًظشف انزجبس٘

 انذفغ االنكزشَٔٙ

E-Payment)) 
 طبدت انؼالقخ

DECLINED  ,SUBSCRIPTION IS 

REQUIRED FOR THIS SERVICE 

 :وهذا َؼٍُ إدذي انذانرٍُػذو ذفؼُم انثطاقح نهذفغ ػثز الَرزَد, 

  نى ٚزى رفؼٛم انجطبقخ يٍ قجم انًظشف انزجبس٘ )قسى انذفغ

قسى انذفغ  -اإلنكزشَٔٙ( ًٔٚكٍ نهطبنت االرظبل ثبنًظشف 

-011اإلنكزشَٔٙ ػهٗ انشقى انًٕجٕد خهف انجطبقخ )

2230277) 
دٛث ثئيكبٌ انطبنت انذفغ ػجش انظشاف فٙ دبل اسزًشد 

 انًشكهخ

 انذفغ االنكزشَٔٙ

E-Payment)) 
 انًظشف

Socket On Switch Input Or Switch Inoperative 
  انذفغ االنكزشَٔٙ االرظبل ثٍٛ انًظشف ٔ انجبيؼخ االفزشاضٛخ انسٕسٚخفقذ 

E-Payment)) 
 انًظشف

 

 ٓذـذ اَزـغ قـذفـشح انـك ألٌ فزـزنـف  Limit Date Exceededٕس: ـأيب فٙ دبل ظٓ -1

 

 مالحظات:

 انُقذٚخ أٔ نؼًهخ غٛش انهٛشح انسٕسٚخ. نالٚظبالدكزشَٔٙ نال ًٚكٍ اسزخذاو خذيخ انذفغ اال -1

انٗ ٔال داػٙ نقذٔيكى إنٗ انجبيؼخ أٔ  َزشَذارظبل ثبإلٚشجٗ يُكى يذبٔنخ انذفغ يٍ دسبثكى ػٍ طشٚق يٕقغ انجبيؼخ يٍ أ٘ يكبٌ ٚزٕفش فّٛ  -2

 .يشاكـض انُفبر

االرظبل ش ـٔفٙ دبل ػذو رٕف ، زقشاس انخذيخ ٔثجبرٓب يقبسَخ ثبنظشاف اٜنٙـالس َُظخ ثبسزخذاو ٔسٛهخ انذفغ ػجش االَزشَذ أٔالً َظشاً  -3

 .ش انظشافـذفغ ػجـَزشَذ ًٚكُكى انبإلث

( أٔ يذٚشٚخ شؤٌٔ انطالة ثخظٕص يشبكم انذفغ انذفغ االنكزشَٔٙيشاجؼخ يذٚشٚخ انًؼهٕيبرٛخ )قسى انذػى انزقُٙ أٔ  ذوـػٚشجٗ يُكى  -4

 :إَجبص انخطٕاد انزبنٛخاإلنكزشَٔٙ قجم 

 .SVUISػهٗ دسبثكى ػهٗ َظبو  E-Payment انشاثظقشاءح دنٛم انذفغ اإلنكزشَٔٙ انًٕجٕد ضًٍ  . أ

 ذنٛم ثذقخ.ـٔإرجبع رؼهًٛبد انE-Payment شاثظ ـخالل انيٍ  SVUISيذبٔنخ انذفغ يٍ دسبثكى ػهٗ َظبو  . ة

ػجش انجشٚذ  فٙ دبل ٔجٕد يشكهخ رزؼهق ثبنذفغ ٚشجٗ رسجٛم سسبنخ انخطأ انزٙ رظٓش نذٚكى ٔإسسبنٓب  . د

 011-2113414أٔ ػجش انشقى  شد ػهّٛـٔسززى يؼبنجخ طهجكى ٔان ،epayment@svuonline.orgاالنكزشَٔٙ:
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 :(ATM)ُح ػٍ طزَق انصزافاخ اِنُح ـخذيح دفغ األقساط انجايؼ -ثاَُاا 

 أدخم انجطبقخ فٙ قبسا انجطبقبد ٔأدخم انشقى انسش٘ ثشكم طذٛخ. .1

 "خذيبد أخشٖ".ّضًٍ ػذح خٛبساد اخزش يُٓب خٛبس زرظٓش نك ػهٗ شبشخ انظشاف ٔاجٓخ ر .2

 ثبسزخذاو انجطبقخ يسجقخ انذفغ.اضغظ ػهٗ خٛبس "فٕارٛش ٔأقسبط" فزظٓش نك انفٕارٛش ٔاألقسبط انزٙ ًٚكٍ رسذٚذْب  .3

ٔاضغظ انضس  ،(07)انسٕسٚخ ضٛخايؼشف خذيخ انجبيؼخ االفزش–أدخم يؼشف انخذيخ انزٙ رشغت ثزسذٚذ فبرٕسرٓب  .4

 خ.ـنهًزبثؼ "ذأكُذ"انًقبثم نخٛبس 

 دخبل سقى انًؼشف انخبصإسزظٓش نك شبشخ ٚطهت فٛٓب  (07)بل "يؼشف انخذيخ" انخبص ثبنجبيؼخ االفزشاضٛخ ثؼذ إدخ .5

(IDENTIFIER NUMBER)  يثبل:، انذفغ إٚظبل فٙانًٕجٕد 

 

 

نهًزبثؼخ. فزظٓش نك شبشخ ٚظٓش فٛٓب يهخض يؼهٕيبد  "ذأكُذ"ٔاضغظ انضس انًقبثم نخٛبس  -كايالا يغ األصفار -شف انخبصـأدخم سقى انًؼ .6

 انفبرٕسح انزٙ رقٕو ثزسذٚذْب:

 

 (.BILL IDانفاذىرج انذٌ قًد تئدخانه )يؼزف  -

 ظهار اسى انًشرزك أو أَح يؼهىيح ذفُذ ذأكُذ ػائذَح انفاذىرج انرٍ َرى ذسذَذها.إ(: وهُا َرى CUSTOMER IDيؼزف انًشرزك ) -

 ح انرٍ َرى ذسذَذ انفاذىرج/انفىاذُز نها.ـخ انجهـانًثهغ: انًثهغ الجًانٍ انًرزذة نصان -

 ذ.ـذَـح انرسـذ ػًهُـذها ذأكُــُرى تؼـح انًؼهىياخ ألَه سـيٍ صذ - يسؤونُره انكايهحوػهً  -ة ـانطانذ ـة أٌ َرأكـا َجـوهُ

َٓبء انؼًهٛخ ٔانخشٔج فٙ دبل انشغجخ ضغظ انضس انًقبثم نخٛبس "َؼى" نزسذٚذ انفبرٕسح/انشسٕو أٔ انضغظ ػهٗ انضس انًقبثم نخٛبس "ال" إلنهزأكٛذ ا .7

 انزسذٚذ.ثئٚقبف انؼًهٛخ ٔػذو 

، ٔرنك نظبنخ انًظشفثبنضغظ ػهٗ انضس انًقبثم نخٛبس "َؼى" ٚزى اقزطبع يجهغ قًٛخ انفبرٕسح يٍ دسبة انجطبقخ يضبفبً إنّٛ ػًٕنخ ْزِ انخذيخ  .8

 .ؼبس ٔسقٙـشإخ ـرًبو انؼًهٛخ ثُجبح ٔٚزى طجبػإبشخ رؤكذ ـظٓبس شإشطٛذ. ٔٚزى ـدبل كفبٚخ انفٙ 

 َٓبء انؼًهٛخ.إذٚذ ثسجت ػذو كفبٚخ انشطٛذ ٔٚزى يكبَٛخ انزسإٕنخ(، ٚزى اظٓبس سسبنخ رجٍٛ ػذو غ انفبرٕسح + انؼًفٙ دبل ػذو كفبٚخ انشطٛذ )يجه .9

 يالدظاخ ػايح:

 .(Studies Profile)ثؼذ إَزٓبء ػًهٛخ انزسذٚذ ٔنهزأكذ يٍ أٌ انًٕاد قذ رى رفؼٛهٓب، ًٚكٍ نهطبنت انذخٕل إنٗ دسبثّ  ٔانضغظ ػهٗ  -

 .313 -11 - 2230222انزٍٚ ٕٚاجٌٕٓ يشبكم رقُٛخ فٙ ػهًٛخ انذفغ ، االرظبل ثخذيخ انضثبئٍ فٙ انًظشف ػهٗ انشقى  ًٚكٍ نهطالة -

 .انذفغ إَصالو نهطانة انجايؼح الفرزاضُح تطاقحاصطذاب انهىَح انشخصُح ونهذظٕل ػهٗ انجطبقخ يسجقخ انذفغ ٚجت ػهٗ انطبنت  -

 آنٛخ انذفغ اإلنكزشَٔٙ ٚشجٗ يشاجؼخ يٕقغ انجبيؼخ اإلنكزشَٔٙ.نالطالع ػهٗ يؼهٕيبد رفظٛهٛخ دٕل  -

 ٚشجٗ انزأكذ يًب ٚهٙ: اإلنكرزوٍَ غـذو َجاح ػًهُح انذفـفٍ دال ػ

 ل(.بظٚ)ٚجت انزأكذ يًب كزت ػهٗ اإل ؟انكزشَٔٙ أو َقذ٘ ثشكم انذفغ رًذ ػًهٛخ ْم -

 ؟انؼًٕنخيشذَٕخ ثشطٛذ كبف نقًٛخ انٕطم + يسجقخ انذفغ ْم انجطبقخ  -

 )ٚجت انزأكذ يٍ سطٛذ انجطبقخ يٍ خالل انظشاف(.؟ ثبنًجهغ أو ال صانذ انجطبقخ يشذَٕخ ذفغـَجذذ ػًهٛخ انْم  -

 ؟Registered-R)انًٕاد ثذبنخ ) SVUISْم رى انزأكذ يٍ رفؼٛم انًٕاد ػهٗ َظبو  -

 

 

 

 

 


