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 (eg.)التقدم لخدمات تسجيل النطاقات تحت النطاق المرصي العلوي 
 

 لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) 
ً
 و  2020( لسنة 767طبقا

ً
ن ومنعا  عىل سالمة المتعاملي 

ً
حرصا

شبكة الجامعات مقر ب (DNS) إدارة تسجيل النطاقاتإيقاف التعامل مع الجمهور بللتكدس، سيتم 

ة القادمة وسوف يتم التعامل مع طلبات التسجيل ت لجامعابالمجلس األعىل لالمرصية  خالل الفتر

ي والتعديل عن بعد 
ونن يد اإللكتر : عتر التر  عىل النحو التالي

 

ي حالة طلب تسجيل نطاقات جديدة:  (1
 
 ف

ي المخصص إلدارة  ال  يتم إرسال الطلبات كما هو معمول به -
ونن يد اإللكتر ن من خالل التر

 للقواعد  ويتم فحص األوراق  )domreg@scu.eg(تسجيل النطاقات 
ً
والمستندات طبقا

يد  ويتم الرد عىل العمالء (dns.eg)عىل الصفحة والمعلنة بها المعمول  بواسطة التر

ي 
ونن  . اإللكتر

اكات المستحقة بموجب الموافقة عىل الطلبات  - عىل النحو بعد الفحص يتم سداد اإلشتر

: التا  لي

يد  إليه ليه بناًء عىل المطالبة المرسلة قوم العميل بدفع المبلغ المستحق عي  -1 عتر التر

ي 
ونن  كما هو موضح بطريقة الدفع أدناه.   اإللكتر

يد  لسداد الذي حصل عليه من البنك عتر يقوم العميل بإرسال صورة من إيصال ا  -2 التر

ي 
ونن   وإسم النطاق المدفوع عنه  إسم الجهةمع تحديد  )egreg@scudom.(اإللكتر

ي المرسل لنا. 
ونن يد اإللكتر ي التر

اك فن  اإلشتر

ي الحساب البنكي ل المبلغ تحصيالتأكد من بعد للعميل فاتورة السيتم إرسال    -3
 فن

 

اك النطاقات المسجلة بالفعل:  (2 ي حالة تجديد إشتر
 
 ف

 من شهر واحد. تم مد مهلة السداد بعد تاري    خ اإلستحقاق إل ش -
ً
 هرين بدال

 

 : طريقة الدفع

ي حالة كون العميل جهة حكومية:  -
 
م العميل بالدفع عن طريق الكود المؤسسي يقو  ف

 باب أول إيرادات.   13600201

كات أو أفراد:  - ي حالة كون العميل شر
 
يقوم العميل بإيداع أو تحويل بنكي إل حساب  ف

 (10100100175584) حساب رقم المجلس األعىل للجامعات بنك مرص 
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