مالحظة :هذه اإلجرائية ينفذها الطالب بنفسه دون الحاجة للقدوم إلى الجامعة أو إلى مراكز النفاذ ,ويجب عليه إحضار
وثيقة االنتساب إلى نقابة المعلمين لمن يستحق فيما بعد التسجيل إلى شؤون الطالب.
 ﯾﺟب اﻟدﺧول إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺎﻟﻲhttps://www.svuonline.org :
 ﯾﺗم اﻟدﺧول إﻟﻰ ﺣﺳﺎب اﻟطﺎﻟب ﺑﺈدﺧﺎل اﺳم اﻟﻣﺳﺗﺧدم  Usernameو ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣرور  Passwordاﻟﻣرﺳﻠﺔ إﻟﻰ
ھﺎﺗﻔﻛم اﻟﺧﻠوي و اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﺑﻧﺳﺧﺔ أﯾﺿﺎ ً إﻟﻰ ﺑرﯾدﻛم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺧﺎص.
 إن كلمة المرور هي الرقم الوطني للطالب الذي تم إدخاله في صفحة تسجيله أثناء فترة التفاضل السابقة ,إال في
حال قام الطالب بتغييرها فعليه الدخول بكلمة المرور الجديدة.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺻﺎدﻓﺗم ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣرور اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻓرﯾﻖ اﻟدﻋم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻣن
ﺧﻼل Support@svuonline.org :
 ﺑﻌد اﻟدﺧول ﯾﺟب اﻟﺿﻐط ﻋﻟﻰ  Course Registration for new studentsﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﯾﺳﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﺷﻛل:
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اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣواد:
 ﺑﻌض اﻟﺑراﻣﺞ ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻠطﺎﻟب أن ﯾﺧﺗﺎر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣواد ﻓﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواد إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻣﺛل ﺑراﻣﺞ ، MBA-EDU-MWS-MiQ-MTM-MWTﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل :

مالحظة :لمعرفة أسماء البرامج يمكن العودة إلى الصفحة الرئيسية والضغط على  Academic programsمن
الشريط العلوي:
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 بالنسبة لباقي البرامج بإمكان الطالب اختيار الحد األدنى من المواد ليستكمل عملية التسجيل وأن ال يتجاوز الحداألعلى.
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 وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻼب اﻟذﯾن ﯾرﻏﺑون ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﺛﯾﻘﺔ ﻟﺗﺄﺟﯾل اﻟﺧدﻣﺔ اﻹﻟزاﻣﯾﺔ  ،ﻓﻌﻠﯾﮭم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺣداﻷدﻧﻰ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠﻣواد ﺣﺳب ﻛل ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ،ﻋﻠﻣﺎ ً أﻧﮭﺎ ﺗظﮭر ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل :

 يدفع الطالب رسم التسجيل ) (Registration Feesفي الجامعة لمرة واحدة وقيمته  /3333/ل.س ويظهر بشكلتلقائي:

 -كما يدفع الرسم السنوي ) (Annual Feesوقيمته  /0333/ل.س وهو يتكرر كل سنة ويظهر بشكل تلقائي:

مالحظة :على الطالب تقديم وثيقة إلى قسم شؤون الطالب في الجامعة تثبت حقه في الحصول على الحسم إن
وجد (كحسم نقابة المعلمين) وإذا لم يقدم هذه الورقة خالل فترة التسجيل فسيتم إلغاؤه.
 حقل المجموع النهائي يظهر المبلغ الكلي المترتب على الطالب دفعه كما في الشكل:55500

 نضغط زر التسجيل  Registerالذي ينهي عملية التسجيل ويجب قبل الضغط التأكد من أن جميع ما تم اختيارههو صحيح :
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 بعد ضغط زر التسجيل  Registerستظهر رسالة تحذير للتأكد من أن جميع ما تم اختياره هو صحيح فإذا كانالطالب متأكداً يضغظ زر  Okوإذا لم يكن متأكداً فيضغط زر  Cancelليعود للصفحة السابقة:

 -يظهر زر الطباعة  Printيقوم الطالب بالضغط عليه لطباعة وصل الدفع:

 يظهر وصل الدفع مع رسالة تأكيد الطباعة فيضغط زر  okللتأكيد كما في الشكل ,ويجب طبعا ً أن يكون هناكطابعة موصولة إلى الحاسب:

55500
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