
                                                                                                                                   

 
 

 

 

 الطالبعرض خط 

وفى نفس الوقت توفير باقة خط خاص بالطالب لتسهيل التواصل بين الطلبة و بعضهم و ايضا مع اساتذتهم تتشرف شركة اورانج ان تقدم للجامعة 
 :و فيما يلى تفاصيل العرض  انترنت تتيح للطالب الدخول على المواقع الخاصة بالجامعة

 

.......... جامعةعرض خط   

جنيها 011 جنيها 01  جنيها 01  جنيها 01   
األشتراك الشهرى غير 

 شامل الضريبة

دقيقة شهريا 011 دقيقة شهريا 011  دقيقة شهريا 011  دقيقة شهريا 011   
الجامعة دقائق داخل  

جيجابايت شهريا 01 جيجابايت شهريا 9  جيجابايت شهريا 0  جيجابايت شهريا 0   
*انترنت  

 

 

 

  غير شامل أشتراك أول شهر مره واحدة عند التعاقديتم دفعها جنيها  60.07سعر الخط. 

 ه خاصة بالمواقع التعليمية و التطبيقات الرقمية الخاصة بالتعليم عن بعد.سعة األنترنت المذكورة أعال 

  جيجابايت هدية لكل المواقع شهريا هدية من أورنج. 0يتم أضافة 

  شهريا. الباقةخط قام بتجديد جنيهات على حساب الجامعة على كل  0يتم إضافة نقاط بقيمة 

 .يتم أضافة نقاط على الحساب الجامعة شهريا بناءا على عدد الخطوط وقيمة أستهالك كل خط 

 بتحويل كل النقاط الموجودة على الخطوط لحساب  يمكن للجامعة تحويل كل النقاط الموجودة على الخطوط لحساب الجامعة شهريا بعد تقديم طلب

 .الجامعة شهريا اوتوماتيكيا

 معلومات هامة 
 يتم شحن الرصيد شهريا لتجديد الباقة. 

 .العرض شامل ضريبة تنمية موارد الدولة 

 .يتم شحن الكروت بعد انتهاء الباقة 

  قرش.  09سعر الدقيقة 

  قرش. 00سعر دقيقة فريق العمل بعد انتهاء الباقة 

 جنيها 0الميجابايت اإلضافية بعد انتهاء الباقة  01 سعر. 

  يمكنك معرفة المتبقي من الباقة من خالل تطبيقMy Orange. 
 
 

 

 ألية توزيع خطوط
 أوال: األوراق المطلوبة من كل طالب للحصول على الخط:

 صورة من بطاقة الشخصية سارية ألوان )نسخة ممسوحة ضوئيا(. .0

 الجامعة و األطالع على األصل.صورة من كارنية  .0

 

 :...........ثانيا: ألية توزيع خطوط عرض طلبة جامعة 

 على الجامعة األعالن من خالل وسائل الألعالن الخاصة بها عن عرض أورنج للطلبة و أماكن تواجد مندوبى الشركة و مواعيد العمل. -0



                                                                                                                                   

 
 

 

 : األوراق المطلوبة من الجامعة:ثالثا

 مجمعة فى ملف أكسيل.ارسال بيانات الطلبة  .0

 طباعة ملف األكسيل المذكور أعالة وأمضاءه من المفوض وختمه بختم الجامعة. .0

 أمضاء المفوض على عقد مجمع الخاص بشركة أورنج.  .0

 على حساب فرعى للجامعة لحصر عدد الخطوط التى تم تفعيلها دون أدنى مسئولية مادية عليها. يتم تفعيل الخطوط .4

 


