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عليه إحضار هذه اإلجرائية ينفذها الطالب بنفسه دون الحاجة للقدوم إلى الجامعة أو إلى مراكز النفاذ, ويجب  مالحظة:

 .إلى شؤون الطالب فيما بعد التسجيل لمن يستحقالمعلمين نقابة وثيقة االنتساب إلى 

  https://www.svuonline.org :یجب الدخول إلى موقع الجامعة على العنوان التالي 
 یتم الدخول إلى حساب الطالب بإدخال اسم المستخدم  Username و كلمة المرور Password المرسلة إلى 

ھاتفكم الخلوي و المرسلة بنسخة أیضاً إلى بریدكم االلكتروني الخاص. 

  في إال التفاضل السابقة, أثناء فترة  هالذي تم إدخاله في صفحة تسجيل هي الرقم الوطني للطالبكلمة المرور إن

 جديدة.حال قام الطالب بتغييرها فعليه الدخول بكلمة المرور ال

في حال صادفتم مشكلة في كلمة المرور التواصل مع فریق الدعم التقني من 
 Support@svuonline.org : خالل

 بعد الدخول یجب الضغط على Course Registration for new students في القائمة الیساریة كما في 
الشكل: 

https://www.svuonline.org/
mailto:Support@svuonline.org
mailto:Support@svuonline.org
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 اختیار المواد:

- بعض البرامج ال مجال للطالب أن یختار فیھا المواد فجمیع المواد إجباریة مثل برامج 

MBA-EDU-MWS-MiQ-MTM-MWT ،  كما في الشكل :

من  Academic programsمالحظة: لمعرفة أسماء البرامج يمكن العودة إلى الصفحة الرئيسية والضغط على 

 الشريط العلوي:
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ال يتجاوز الحد ن أوملية التسجيل الطالب اختيار الحد األدنى من المواد ليستكمل ع بالنسبة لباقي البرامج بإمكان -

 األعلى.

- وبالنسبة للطالب الذین یرغبون بالحصول على وثیقة  لتأجیل الخدمة اإللزامیة ، فعلیھم االلتزام بالحد 
األدنى المطلوب للمواد حسب كل برنامج ، علماً أنھا تظھر في صفحة التسجیل كما في الشكل : 

ل.س ويظهر بشكل  /3333وقيمته /لمرة واحدة في الجامعة  (Registration Fees) يدفع الطالب رسم التسجيل -

 تلقائي:

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

إن مالحظة: على الطالب تقديم وثيقة إلى قسم شؤون الطالب في الجامعة تثبت حقه في الحصول على الحسم 

 وإذا لم يقدم هذه الورقة خالل فترة التسجيل فسيتم إلغاؤه.علمين( وجد )كحسم نقابة الم

 حقل المجموع النهائي يظهر المبلغ الكلي المترتب على الطالب دفعه كما في الشكل: -

الذي ينهي عملية التسجيل ويجب قبل الضغط التأكد من أن جميع ما تم اختياره  Registerنضغط زر التسجيل  -

 هو صحيح :

9000

9000

9000

9000

9000
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ستظهر رسالة تحذير للتأكد من أن جميع ما تم اختياره هو صحيح فإذا كان  Registerعد ضغط زر التسجيل ب -

 ليعود للصفحة السابقة: Cancelوإذا لم يكن متأكداً فيضغط زر  Okالطالب متأكداً يضغظ زر 

يقوم الطالب بالضغط عليه لطباعة وصل الدفع: Printيظهر زر الطباعة  -

للتأكيد كما في الشكل, ويجب طبعاً أن يكون هناك  okالدفع مع رسالة تأكيد الطباعة فيضغط زر  يظهر وصل -

 :طابعة موصولة إلى الحاسب

55500

http://hosting.svuonline.org/guides/Student/Payment%20Guide.PDF
http://hosting.svuonline.org/guides/Student/Payment%20Guide.PDF
http://hosting.svuonline.org/guides/student/E-payment%20sub.pdf
http://hosting.svuonline.org/guides/student/E-payment%20sub.pdf



