
وسائل
ونية لك�� الدفع ا��

     

أصبحت التعام�ت المالية لكلية التعليم المستمر أك�� أماناً وسهولة وم�ئمة من خ�ل ا�نتقال إ� نظم
نت أو التحويل ن�� � وذلك من خ�ل الدفع ع�� ا��

و�� لك�� ونية .توفر الكلية ث�ثة طرق للدفع ا�� لك�� الدفع ا��
يداع أو باستخدام البطاقات ا�ئتمانية البن�� وا��

�قم بتسجيل الدخول إ

قم بإدخال رقم الدارس الخاص بالكلية والمكون من 9 أرقام والرقم ال©ي الذي يتكون من تاريخ المي�د

�
� قاعدة بيانات الجامعة الشهر/اليوم/السنة، يجب إدخال عدد 2 رقم ®�

الخاص بالطالب كما هو مسجل ®�
كل خانة مع م�حظة حساسية ا�¼حرف. عند ا�نتهاء اضغط عµ تسجيل الدخول

 https://ssb-prod.ec.aucegypt.edu:9100/PROD/twbkwbis.P_WWWLogin

µثم اخ��                                    ثم اضغط ع                  �µاضغط ع
µثم اضغط ع

وط الخدمة. يرجى قرأتها بعناية سيتم عرض اتفاقية الجامعة ا�¼مريكية بالقاهرة الخاصة ب©�

اضغط عµ زر              إن كنت تريد المتابعة. بمجرد الضغط عµ زر الموافقة سيتم توجيهك إ� بوابة
نت ن�� الدفع ع�� ا��

تفتح بوابة الدفع بنفس المبلغ الواجب دفعه

بعد أن أصبحت بطاقتك ا�ئتمانية جاهزة تضغط عµ زر
باللون ا�¼حمر لمتابعة دفع الرصيد المستحق

  StudentStudent Account Total Account Summary
Pay Online

 Agree

Make a Payment

µثم اضغط ع                           µاضغط عAmount Due Continue

µاخ��                                    ثم اضغط ع Credit/Debit CardContinue

نت ن�� الدفع ع�� ا��
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ام�¼ بيانات البطاقة ا�ئتمانية المطلوبة. يرجى العلم أن الجامعة ا�¼مريكية بالقاهرة لن تحتفظ بأي
جراءات ا�¼منية من قبل مقدمي الخدمة معلومات عن بطاقة ا�ئتمان حيث يتم تطبيق ا��

نت بنسبة ٪3 من إجما�� المبلغ المدفوع تضاف إ� رسوم ن�� ستظهر رسالة توضح أن رسوم الدفع ع�� ا��
ا�ختبار أو الدورة

� �Ùالطالب أو المستخدم �� للتأكيد إ
و�� � بضع ثواٍن وسيتم إرسال بريد إلك��

سيتم عرض إيصال المعاملة ®�
المÞح لهم. يرجى طباعة هذه الصفحة

لمراجعة ملخص حسابك الما�� يرجى الضغط عµ                  وتحديد
ل� تتأكد من اكتمال عملية الدفع

يرجى التأكد من استكمال عملية الدفع ح�à يتم اعتبار تسجيلك ساري

*  يرجى م�حظة أن هناك إضافة بنسبة ٪3 رسوم إدارة بطاقة ا�ئتمان مرتبطة بالدفع


يداع النقدي أو التحويل البن	 ا��

يداع النقدي أو التحويل البن�� ط�ب كلية التعليم المستمر لديهم خيار دفع الرسوم الدراسية من خ�ل ا��
يداع أوالتحويل � إ�                                     عند الدفع عن طريق ا��

و�� عن طريق البنك. يرجى إرسال بريد إلك��
� نفس يوم الدفع

لتجنب إسقاط تسجيلك تلقائياً من قبل النظام لعدم تسوية الرسوم الخاصة بك ®�
ة سماح لمدة يومى عمل لتسوية مدفوعاتك   � سُيسمح لك بف��

و�� لك�� يد ا�� �بعد إرسال هذا ال�
قبل إسقاطك من النظام

� حساب الجامعة ا�¼مريكية بالقاهرة سيتم تسليمك إيصال بالرسوم
بعد إتمام عملية إيداع الرسوم ®�

المدفوعة

يرجى كتابة رقم الدارس الخاص بالكلية المكون من 9 أرقام عµ وصل الرسوم المدفوعة والذي يبدأ بما
ي�µ          وإرسال صورة من الوصل كمرفق عµ                                      لتتبع مدفوعاتك

� نفس يوم التسجيل وإ� سيتم إسقاط تسجيلك تلقائياً من
تأكد من إكمال عملية التسجيل والدفع ®�

قبل النظام

StudentStudent Account

نت ن�� الدفع ع� ا��

sce@aucegypt.edu 

sce@aucegypt.edu 



تفاصيل الحساب الم���

Account Name: The American University in Cairo
Name of Bank: Commercial International Bank (CIB)

Account Number : 100044733301
IBAN : EG570010000500000100044733301
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https://sce.aucegypt.edu/home
https://www.facebook.com/AUC.SCE/
https://twitter.com/AUC_SCE
https://www.linkedin.com/school/auc---school-of-continuing-education/
https://www.youtube.com/user/TheSCEChannel?feature=mhee



