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الجامعــــة االفتراضيــــة السوريــــة

الرؤيـة
السععع ألن تكون ض ع ا الجامعاا ال فعععاة يال يا ن تفعععياا ن مرمونا ن ونن تكون را

ف مسععير التع االلكترون ف ال عطقة وف تأهيل

ال وارد البشعععرية لشعععكل معسعععج م السعععوياا األهادي ية وال ةعية العال ية وي ب حاجاا سعععول الع ل الوةعية واين ي ية وف مجاالا
متعوية ،والسع الستقطاب نفضل الخبراا التع ي ية والبحثية ووضعةا ف شبكة ي ية يتاايل فيةا ال تع وال ع والخريج.

الرسـالة :
توفير معظومة تع وت ريب ولحث ح يثة ف ال جال األهادي

وال ةع ت كا ال تع وال ت رب ما االنخراة الاعال وال باشععر ف سععول

الع ل يبر تطوير مةاراته ومعارفه ف مجاالا متعوية ح يثة متال ة م احتياجاا وتطور االنتفععععععاد ال ح

واين ي  ،وم وتعام

استخ ام الشالكة ال ولية ف العشاةاا واألي ال مح يا ن وإن ي يا ن ودوليان.

ال ةـ ة :
تعـ ل الجامعة االفتراضية السورية ي ى :
 -1ت بية االحتياجاا الوةعية والعرلية ل ع والتقانة وتأهيل ال وارد البشرية وتع ية وتطوير الرصي ال عرف ل جت .
 -2تعزيز حرهة التعريب لة ف نقل ال عارف إلى ال عطقة العرلية ورلطةا لشكل معةج لال سير الع ية العال ية.
 -3تطوير تقاناا التع ايلكترون وترسيخه واستث اره ف ال جاليا األهادي

وال ةع والتع م ى الحيا .

 -4لعاء يالناا ةوي ة األم م خريجيةا وال ؤسساا الت يعت ون إليةا.
 -5تحايز وتع ية األةر التع ي ية وايدارية ال ا معةا وال تعان لايتباره رصي ها األه .
 -6ترسيخ الجود ف ج يـ ي ياتةا.
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لرامج ال عاه وايجازاا الجامعية

" الح األدنى ل تق م إلى ال ااض ة ف ج ي البرامج ي ى نساس الشةاد الثانوية يت ايتباره لع ة يالمت الترلية ال يعية وال غة األجعبية الثانية ( انك يزي نو فرنس )"

الحد األقصى للدراسة في جم ع االختصاصا ه ضعف الحد األداى للدراسة

 -1ال عة التقان ل حاسوب TIC :
رمز البرنامج

االختفاصاا

TIC

لرمجياا ونظ ال ع وماا

ح ة الشةاد الثانوية

الح األدنى ل

ال راسة

سعتان

لغة ال راسة

شروة وآلية القبول

العـرلـيـة
واينك يزية

مااض ة حسب معـ ل الثانوية

 العامة  :الفرع العـلمي
 الصنناـننننننننناة ة الم ا ة  :تقعياا الحاسععوب  -ال ع وماتية  -البرمجة وننظ ة التشععغيل  -صععيانة الحواسععب
والتجةيزاا الحاسععععولية  -الشععععبكاا الحاسععععولية -ك رباء الط ران  -م كاا ك الط ران  -م كاا ك السنننن ارا -
التقا ننا اإلكتر ا ننة  -التقا ننا الك ربنناة ننة  -ك ربنناء إلكتر ن المركبننا  -م كنناا ننك المركبننا  -التك ف
التبر د  -المحركـننننننننا ا ل ا  -التدفةة التمد دا  -الك رباء  -التلمذة الصااة ة  -التصا ع الم كاا كي -
ا ل ا المعدا الزراة ة  -آال زراة ة  -صنننن ااة ا ال المعدا الزراة ة  -م كاتر ا كس -م ن افط ة
(أج زة الق اس التحكم  -ك رباء صااة ة)  -ص ااة األج زة الطب ة  -كافـة الثااـ ـا الصااة ـة التقـاا ـة
 االتصاال ( :جم ع االختصاصا )
 التجارية

الع د الك

ل قراراا

%50

نسط ال قررالواح
( 16,000ل.س)
نسط مستوى ال غة اينك يزية
( 22,000ل.س)

 26مقرر

 -2ايجاز ف الةع سة ال عـ وماتية ITE :
رمز البرنامج

ITE
ح ة الشةاد الثانوية
الع د الك

الح األدنى ل

االختفاصاا
هادسة البرمج ا  -الذكاء الصاعي  -الاظم
الشبكا الحاس ب ة
240/192
 العامة  :الاـرع الع

ل قراراا

ال راسة

خ ـس سعواا

لغة ال راسة
العـرلـيـة
واينك يزية

شروة وآلية القبول
مااض ة حسب معـ ل الثانوية

نسط ال قررالواح
( 16,000ل.س)
نسط مستوى ال غة اينك يزية
( 22,000ل.س)

 77مقرر

 -3ايجاز ف اييالم واالتفـال BMC :
رمز البرنامج

BMC
ح ة الشةاد الثانوية
الع د الك

ل قراراا

الح األدنى ل

االختفاصاا

اييالم واالتفال ايلكترون
 العالناا العامة  -اييـالن  -الفحافة -ايذاية والت ازيون
(فتح االختفاص مرتبط لع د الطالب)
 العامة  :الارع العـ  /األدلـ  /الشريية (معـ ل )%50
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ال راسة

نرلـ سعواا

لغة ال راسة
العـرلـيـة
واينك يزية

شروة وآلية القبول
مااض ة حسب معـ ل الثانوية

نسط ال قرر الواح
( 16,000ل.س)

لرامج ال عاه وايجازاا الجامعية

 -4ايجاز ف تقانة ال ع وماا BAIT :
الح األدنى ل

رمز البرنامج





ح ة شـةاداا ال عاه
غير ال قبولة ف الترنية
BAF

ال راسة

نرلـ سعواا

BAIT

ح ة الشةاد الثانوية
BAF

لغة ال راسة




العـرلـيـة واينك يزية

يـامة  :الاـرع العـ ـ
التجارية
الفعايـععععية  :تقعياا الحاسوب  -ال ع وماتية  -البرمجة وننظ ة التشغيل  -صيانة الحواسب والتجةيزاا
الحاسولية  -الشبكاا الحاسولية
االتفاالا ( :ج ي االختفاصاا)
الفعععايـععععععععية  :هةرلاء الطيران  -ميكانيك الطيران  -ميكانيك السععياراا  -التقعياا االلكترونية  -التقعياا
الكةرلا ية  -هةرلاء والكترون ال رهباا  -ميكانيك ال رهباا  -التكييف والتبري  -ال حرهـععاا وايلياا -
الت فئة والت ي اا  -الكةرلاء  -الت ذ الفععععايية  -التفععععي ال يكانيك  -ايلياا وال ع اا الزرايية -
آالا زرايية  -صععععيانة ايالا وال ع اا الزرايية  -ميكاترونيكس -مةا ناطية (نجةز القياس والتحك
 -هةرلاء صعايية)  -صيانة األجةز الطبية  -هافـة الثانـويـاا الفعاييـة التقـانيـة.

 ثـعععععععععانوية ل عـععععععععع ل  %50لح ة شععةاد معة تقان نو شععةاد جامعية ل رجة جي وما فول  :ي كا ل طالب الذيا
يح ون شععةاد معة تقان نو شععةاد جامعية ل ع ل جي وما فول وغير ال قبوليا ف لرنامج الترنية التسععـععععععععجيل
ي ى نسـاس ني ما الثانوياا ال قبولة ف البرنامج ف حال حققوا  %50وما فـول ف هـذه الشــةاد .

يختار ةالب الثانوية اختفاصة ف الافل الثان ما السعة األولى
الع د الك

ل قرراا ختفاص نظ ال ع وماا ايدارية MIS

 54مقرر

الع د الك

ل قرراا ختفاص نظ مع وماا وشبكاا معطياا ISDN

 51مقرر
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شروة وآلية القـبول
مااض ة حسب مع ل الثانوية
الحـ األدنـى ل تقـ م ل ااض ة
240/170
70%

80%

50%
نسط ال قرر الواح
( 16,000ل.س)
نسط مستوى ال غة اينك يزية
( 22,000ل.س)

لرامج ال عاه وايجازاا الجامعية

 -5ايجاز ف تقانة ال ع وماا  /ترنية ( BAITلرنامج ترنية لخريج ال عاه التقانية  /ال توسطة):
رمز البرنامج

BAIT

معـاهـ
ال ع وماتية
ومايكافـؤه
BAIT

ح ة
شةاد
معة
تقان /
متوسط

TIC

ال عاه
التجارية
وإدار
األيـ ال
وايحفاء
BAC

الح األدنى ل

الـ نيـا  :سعتان

العـرلـيـة واينك يزية

 مااضعععععع ة معاه ال ع وماتية ومايكافؤها  :حسعععععععب يالمة اختبار القبولالتخفف .
 مااضععع ة ال عاه التجارية وال عة التقان ايحفعععا  ،لشعععرة نن يكونحعععاصععععععالن ي ى إحععع ى الثعععانويعععاا ال ط ولعععة ل ععع خول ف لرنعععامج تقعععانعععة
ال ع وماا  BAITحسب مع ل التخرج ف ال عة .
 يختار ةالب معاه الترنية اختفاصة ف الافل االول ما السعة األولى. لح ـ ـة الش ـ ـةاد الثان ـ ـوي ـ ـة الا ـ ـ ـرع األدل ـ ـ ـ والش ـةاداا الثان ـوي ـةال ةعية غيـععر التقـععانيـععة (فعون نسوية  -زرايية .....الخ) غيـععرال قبـععولـععة
ل ـ خـول فـ لـرنامـج تقانـة ال ع ـومـاا

يحق ل طالب ف هذا ال عة اختيار نح هذه االختفاصاا ()ISDN - MIS
 /يخضـ ةـالب معاهـ ال ع وماتية ومايكافـؤها الختبار نبـول تخففـ /AT
 ال عـة التقان ل حاسوب (وزار التع ي العال )  -معـة تقعياا الحاسوب (وزار الترلية) ال عة ال توسط ل ةع سة ال يكانيكية والكةرلا ية (اختفاص لرمجة وحاسباا) معـة االتفاالا (اختفاص معالجة مع وماا  ،شبكاا حاسولية) ال عـة ال توسط الفعاي /وزار الترلية (تقعياا حاسوب  ،هع سة البرمجياا  ،هع سة الحواسيب  ،شبكاا حاسولية/تق ير جي )/ معـة ف سطيا التقان والاع (هع سة حواسب  ،هع سة شبكاا  ،لرمجياا  ،يام) معـة دمشق ال توسط ( UNRWAاختفاص نظ ال ع وماا الحاسولية/ه بيوتر ونظ مع وماا).ال عـة التقان ل حاسوب (خريج الجامعة االفتراضية) شريطة معـ ل تخـرج جيـ وما فول دون الخضوع الختبار نبول
يحـق ل طالب ف هـذا ال عة اختيار فقـط اختفاص نظ مع وماا وشبكاا معطياا ISDN
يـرجى تح يل نسخة الكترونية يـا الشةاد الثانوية ال ط ولة إضافة إلى مف نة التخرج الخاصة لال عة
 ال عـة التقان ل ع وم ال الية وال فرفية/ال حاسبة والت ويل/ال توسـط التجاري  -ال عـة التقان ال ال (وزار ال الية) ال عـة التقان يدار األيـ ال والتسويق/ال توسط لألي ال ايدارية/السكرتاريا ال عـة التجاري ال فرف (وزار الترلية)  -ال عـة التقان ايحفا  -ال كتب ال رهزي لإلحفاء (ج ي االختفاصاا) معـة دمشق ال توسط ل تع ي الاـع وال ةع ( UNRWAالتسويق وي ايدار  -السكرتاريا وإدار ال كاتب  -الع وم ال الية وال فرفية) معـة ف سطيا التـقان والاـع (ال حاسبة والت ويل  -ي وم مالية ومفرفية  -إدار األيـ ال والتسويق) الـ ل ـوم الـوةع العالـ ف ال ع ـوماتيـة والتطبيقـاا ايداريـة  HNDفـ الجامعـة االفتراضيـة السـورية. يخضـ ال سـج ون فـ الـ ل ـوم الوةع العال ف الجامعـة االفتـراضيـة السـورية لافـل تجسـير  3( BIT_Bridgingمواد).ويعـتبر اجتياز هذا الافل هامالن شـرةا ن ل تالعـة الـ راسة ف لرنامج الترنية الخاص لخريج ال ل وم الوةع العال ( )HNDلحيث ال ي كا إياد ني
مقرر إال ما خـالل التسجيل ف هـذا الافل هـامالن وال ي كا االحتاـاظ لعـالمة ني مقرر ما هـذه ال واد.
(خاص لح ــة الش ــةاد الثانــويــة الاـــرع األدلـــ والشـةاداا الثانـويـة ال ةعية غيـر التقـانيـة (فعون نسوية  -زرايية .....الخ) غيـرال قبـولـة
ل ـ خـول فـ لـرنامـج تقانـة ال ع ـومـاا).

ال عاه التجارية و إدار األي ال و
ايحفاء

لقية ال عاه

ال راسة

لغة ال راسة

شروة وآلية القـبول

الع د الك

ل قرراا اختفاص نظ ال ع وماا وشبكاا ال عطياا

 35مقرر

ل قرراا اختفاص نظ ال ع وماا ايدارية

 37مقرر

ل قرراا اختفاص نظ ال ع وماا وشبكاا ال عطياا

 31مقرر

الع د الك
الع د الك
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نسط ال قرر الواح
( 16,000ل.س)
نسط مستوى ال غة
اينك يزية
( 22,000ل.س)

لرامج ال عاه وايجازاا الجامعية

 -6ايجاز ف تقانة االتفاالا BACT :
رمز البرنامج

BACT

الح األدنى ل

لغة ال راسة

ال راسة

العـرلـيـة واينك يزية

نرل سعواا
 يـامة  :الاـرع العـ ـ

ح ة الشةاد
الثانوية
BCF

ح ة شـةاداا
ال عاه غير ال قبولة
ف الترنية BCF
الع د الك

ل قراراا

شروة وآلية القـبول
مااض ة حسب مع ل الثانوية
الحـ األدنـى ل تقـ م ل ااض ة
240/170

 التجارية
 االتفاالا ( :ج ي االختفاصاا)

%70

 الفعايـية  :تقعياا الحاسوب  -ال ع وماتية  -البرمجة وننظ ة التشغيل  -صيانة الحواسب والتجةيزاا
الحاسولية  -الشبكاا الحاسولية  -هةرلاء الطيران  -ميكانيك الطيران  -ميكانيك السياراا  -التقعياا
االلكترونيععة  -التقعيععاا الكةرلععا يععة  -هةرلععاء والكترون ال رهبععاا  -ميكععانيععك ال رهبععاا  -التكييف
والتبري  -ال حرهاا وايلياا  -الت فئة والت ي اا – الكةرلاء  -الت ـعععععععععععذ الفععععععايية  -التفععععععي
ال يكانيك  -ميكاترونيكس -ايلياا وال عـ اا الـزرايية  -آالا زراييـة  -صيانة ايالا وال عـ اا
الـعععزرايية  -مةـعععا ناطية (نجةـعععز القياس والتحك  -هةرلاء صعايية)  -صيانة األجةـعععز الطبية -
هافـة الثانـويـاا الفعاييـة التقـانيـة.

%80

 ثـانوية ل عـ ل  %50لح ة شةاد معة تقان نو شةاد جامعية ل رجة جي وما فول  :ي كا ل طالب الذيا يح ون
شةاد معة تقان نو شةاد جامعية ل ع ل جي وما فول وغير ال قبوليا ف لرنامج الترنية التسـعععجيل ي ى نسـعععاس
ني ما الثانوياا ال قبولة ف البرنامج ف حال حققوا  %50وما فـول ف هـذه الشــةاد .

 54مقرر
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%50
نسط ال قرر الواح
( 16,000ل.س)
نسط مستوى ال غة اينك يزية
( 22,000ل.س)

لرامج ال عاه وايجازاا الجامعية

 -7ايجاز ف تقانة االتفاالا  /ترنية ( BACTلرنامج ترنية لخريج ال عاه التقانية  /ال توسطة):
رمز البرنامج

الح األدنى ل

ال راسة

سعتان ونفف

BACT

شروة وآلية القـبول

لغة ال راسة

 مااض ة ال عاه ال قبولة ف لرنامج الترنية حسب يالمة اختبار القبول التخفف -يخض خريجو ال عاه التقانية الختبار نبول تخفف AT

العـرلية واالنك يزية

يحق ل طالب ف هـذا ال عةـ اختيار نح هذه االختفاصاا ()CSB - MCS - RMC
يحق ل طالب ما ال عاه غير ال ذهور هعا تق ي هشف يالماا وتااصيل الخطة ال راسية ل عة
ل عظر ف نبولة خالل شةر ما ل ء ال ااض ة (م الع لأنه ف الحال ال وافقة ي ى الشةاد سيت ايت ادها الت اءا ن ما الافل القادم)

ح ة
شةاد
معة
تقان /
متوسط

معـاهـ
االتفاالا
ومايكافـؤها
BCI

الع د الك

معـاهـ االتفـاالا وااللكترونيـاا والتحك ت ُقبـل فـ الترنيـة شـرة ايت ادهــا ما مج ـس الجامعـــة.
معة االتفاالا ( معالجة مع وماا – شبكاا حاسولية )
معة دمشق ال توسط  ( UNRWAإلكترونيكس – اختفاص ميكاترونيكس – اختفاص الكترونياا و تكعولوجيا الحاسوب )
ال ع ة ال توسط ل فعاياا الةع سة ال ع نية /اختفاص الكترون
ال عة ال توسط ل كةرلاء وال يكانيك  /اختفاص الكترونياا
ال عة ال توسط الفعاي وزار الترلية (تحك آل – إلكترونياا )
ال عة ال توسط الفعاي وزار االفعاية  /الكترون
ال عة التقان ل حاسوب ( هع سة ه بيوتر – هع سة الحواسيب – هع سة شبكاا )
ال عة التقان ل فعاياا التطبيقية  /اختفاص الكترون
ال عة التقان ل ةع سة ال يكانيكية والكةرلا ية (ت فئة وتبري وتكييف – الكترون اتفاالا – نياساا فيزيا ية – الكترون وتحك – تجةيزاا ةبية )
ال عة التقان ل عاط و الغاز  /اختفاص نجةز دنيقة
ال عة التقان ل كةرلاء وال يكانيك ( نت تة وتحك آل – ةانة متج د  /تال لوزار الكةرلاء – تقانة ال ع وماا و االتفاالا  -حاظ و ت نيق الطانة –
نياساا وضبط الجود )
ال عة التقان الفعاي وزار الترلية ( صيانة تجةيزاا ةبية – تقعياا الكترونية )
ال عة التقان ل ةع سة ال يكانيكية والكةرلا ية ل مشق اختفاص هع سة اتفاالا
ال عة التقان ل طانة الش سية
ال عة ال توسط الفعاي األول – الفعاياا الكةرلا ية (تقعياا هةرلا ية  -هةرلاء يامة)
ال عة ال توسط الفعاي اختفاص نجةز تحك
ال عة التقان األول  /تقعياا هةرلا ية
-

ل قراراا

 54مقرر

نسط ال قرر الواح
( 16,000ل.س)
نسط مستوى ال غة
اينك يزية
( 22,000ل.س)

 - 9ايجاز ف الحقول BL :
رمز البرنامج

BL
ح ة الشةاد الثانوية
العـ د الك

ل قرراا

الح األدنى ل

ال راسة

نرلـ سعواا
 العامة  :الارع العـ  -الارع األدل (مع ل )%50
 الثانوية الشريـية ( :معـ ل )%50

لغة ال راسة

شروة وآلية القـبول

العـرلية واينك يزية

مااض ة حسب معــ ل الثانـوية

 51مقرر

8

تك اة ال قرر الواح
( 16,000ل.س)

لرامج ال عاه وايجازاا الجامعية
 -8ايجاز ف االنـتفاد BSCE :
رمز البرنامج

االختفاصاا

BSCE

إدار األيـ ال  -التسويق  -الت ويل وال فارف

ح ة الشةاد الثانوية
العـ د الك ل قرراا
مضاف إليه "خ س
مستوياا ف ال غة
االنك يزية"

الح األدنى ل

نرلـ سعواا

 العامـة  :الاـرع العـ (معـ ل )%50
 الثانوية التجارية ( :معـ ل )%50
إدار
التسـويق
الت ويل وال فارف
األيـ ال
 52مقرر

 50مقرر

ال فعاا الاف ية

ال راسة

لغة ال راسة

شروة وآلية القـبول

العـرلية
واينك يزية

مااض ة حسب معـ ل الثانوية

الح األدنى لعـ د ال قراراا
ف الافل
الح األي ى لعـ د ال قرارا
ف الافل

 49مقرر

 15مقرراا

تك اة ال قرر الواح
( 16,000ل.س)

 35مقرراا

نسط مستوى ال غة اينك يزية
( 22,000ل.س)

مرتبطة لعـ د ال قرراا

 -9ايجاز ف االنـتفاد  /ترنية ( BSCEلرنامج ترنية لخريج ال عاه التقانية  /ال توسطة):
رمز البرنامج

االختفاصاا

BSCE

إدار األي ال  -التسويق -
الت ويـل وال فارف

الح األدنى ل

ال راسة

ثـالث سـعواا

لغة ال راسة

شروة وآلية القـبول

العـرليـة واينك يزية

مااض ة حسب معـ ل
التخـرج ف ال عـة

يحق ل طالب ما ال عاه غير ال ذهور هعا تق ي هشف يالماا وتااصيل الخطة ال راسية ل عة
ل عظر ف نبولة خالل فتر التق م ي ى ال ااض ة

ح ة شةاد
معـة تقان /متوسـط

 ال ل وم الوةع العال ف ال عـ وماتية والتطبيقاا ايدارية  HNDال عوح ما الجامعة االفتراضية السورية ال عـة التـقان ل عـ وم ال الية وال فرفية/ال حاسبة والت ويل/التجاري ال عـة التـقان يدار األيـ ال والتسويق/األيـ ال ايدارية/السكرتاريا ال عـة التجاري ال فرف (وزار الترلية) ال عـة التـقان ال ال (وزار ال الية) ال عـةـ التـقان ايحفا (ال كتب ال رهزي لإلحفاء) معـة ف سطيا التـقان والاـع (اختفاص  :ال حاسبة والت ويل  -الع وم ال الية وال فرفية  -إدار األيـ ال والتسويق) -معة دمشق ال توسط ل تع ي الاع وال ةع (:UNRWAاختفاص  :التسويق وي ايدار  -السكرتاريا وإدار ال كاتب  -العـ وم ال الية وال فرفية)

لرنامج الترنية  :موجـعـعه إلى خريج ال عاهـعـع التقانيـعـعة (ال توسطة) ل حـعفول ي ى إجاز جـعامعيـعـعة (القبـعول ف السعة الثـعانيـعة إضافـعة إلى
لعض ال قرراا ايداريــة ما الســعة األولى حســب ال عةــ واالختفاص)
اس ال عـة
ال ل وم الوةع العال ف ال ع وماتية والتطبيقاا ايدارية
(الجامعة االفتراضية السورية)
ال عة التقان ل عـ وم ال الية وال فرفية/
ال حاسبة والت ويل
ال عـة ال توسـط التجـاري

التعريف لالبرنامج

ال عة التقان يدار األيـ ال والتسويق
ال عـة ال توسط لأليـ ال ايدارية/السكرتاريا
ال عـة التجاري ال فرف
ال عـة التقان ال ال
ال عـة التقان ايحفا
معـةـ ف سـطيا التقـان والاـع

معـةـ دمشـق ال توسط ل تع يـ الاع وال ةع ()UNRWA

مالحظـة هامـة

العـ د الك ـ
ل قرراا
مج وع ننساة
ال قرراا

االختفاص ف ال عـة

القـبول ف لرنامج الترنـية

----

التسويق

ال حاسبة
األسوال ال الية
ال فارف
ال حاسبة
إدار األيـ ال
إدار األيـ ال
التسويق  -العالناا العامة  -ال عارض وال ؤت راا
------ج يـ االختفاصاا
ج ي االختفاصاا
ال حاسبة والت ويل
الع وم ال الية وال فرفية
إدار األي ال والتسويق
الع وم ال الية وال فرفية
التسويق وي ايدار
السكرتاريا وإدار ال كاتب

الت ويل وال فارف
الت ويل وال فارف
إدار األيـ ال /التسويق
إدار األيـ ال /التسويق
التسويق
التسويق
الت ويل وال فارف
ج ي االختفاصاا
ج ي االختفاصاا
الت ويل وال فارف
إدار األيـ ال  /التسويق
الت ويل وال فارف
إدار األيـ ال  /التسويق
التسويق

يتـ معـادلـة لعض مقرراا السـعة األولـى ل طـالب فـ حـال نبـولةـ فـ البـرنامـج
 15وح معت
الح األدنى لعـ د الوح اا ف الافل
تك اة ال قرر الواح
مرتبط لشةاد ال عـة
( 16,000ل.س)
واالختفاص ال ط وب
 35وح معت
الح األي ى لعـ د الوح اا ف الافل
نسط مستوى ال غة اينك يزية
مرتبطـة لعـ د ال قرراا
( 22,000ل.س)

9

10

لرامج ال ل وم وال اجستير
(ال راساا الع يا  ،التأهيل والتخفص)
 -1دل وم التأهيل الترلوي ( تأهيل وتخفص ( EDUC
رمز البرنامج

EDUC
التعريف لالبرنامج
ح ة ايجاز الجامعـية
العـ د الك

ل قرراا

الح األدنى ل
سـعة واح

ال راسة

لغة ال راسة
العـرلية

شروة ومعـايـير القبول
مااض ة حسب معـ ل ايجاز الجامعـية لكل اختفاص ي ى ح

لـرنامـج ي ـ تـرلـوي  ،مةعـ يةـ ف إلـى إهسـاب ال عتسـبيا إليـه (غيـر ال ؤه يـا تـرلـويـان) ال ةـاراا ال ـرتبطـة لع يـة التـ ريـس،
وتـزويـ هـ لاألســس الا سـاية والتـرلـويـة والعاسـية لطـرا ـق التـ ريـس وتقعيـاا التع يـ ونسـاليب التقـويـ ونظـريـاا التعـ ُّـ .
 ج يـ اختفاصـاا ايجـازاا الجامعـيـة (السـورية وغيـر السـوريـة) ال عـت ـ مـا نبـل وزار التع يـ العالـ السـورية
 وت ُ عح مف ناا التأجيل لالختفاصاا ال ح د ما نبل وزار التع ي العال
 8مقرراا
الافل األول
 16مقرر
 8مقرراا
الافل الثان
( 16.000ل.س)
تك اة ال قرر الواح
( 282,000ل.س)
ال ج وع متض ا رس التسجيل والرس السعوي

11

معايير القبول ف لرامج ال اجستير

 شـ ادة جامع ـة سـ ر ة ُمعتمـدة (جامعا حك م ة  /خاصـة) غ ـر سـ ر ة ُمعتمـدة لـدى زارة التعـل م العالي
البيــــــان

دراساا ي يا

التق ير
ال ط وب

MWS

ال غة
االنك يزية

اختبار
القبول

معايير ال ااض ة
مع ل
التخرج

اختبار
القبول

%45

%45

-

%10
حكوم
%5
خاص
/ماتوح/
شةاداا

%40

%40

%10
يالمة

%45

%45

-

%45

%45

-

نجعبية

%45

%45

-

%45
%45

مف ر
الشةاد

جي

تأهيل وتخفص MBA

مقبول

تأهيل وتخفص MWT

مقبول

MiQ

مقبول

تأهيل وتخفص PMTM

مقبول

تأهيل وتخفص MIHL

مقبول

%45

تأهيل وتخفص MITE

مقبول

%45

تأهيل وتخفص MEDE

مقبول

تأهيل وتخفص



االمتحان
الوةع
ال وح

اختفاص
ايجاز

الخبر

االختفاص

هيئة ت ريسية ما الكياا الطبية وح ة
ال هتورا ال عت ما نبل وزار التع ي
العال :



%50

%60

وما فول

-

الخبرة التدريسية ما دون 5
سنوات وتثقل ب %10

-

الخبرة التدريسية ما بين  5وأقل
من  10وتثقل ب %20

-

الخبرة التدريسية بين  10وأقل
من  15سنة وتثقل ب %30

-

الخبرة التدريسية بين  15وأقل
من  20سنة وتثقل ب %50

الحا زون ي ى شةاد ال اجستير ما
الجامعاا السورية نو شةاد البورد
السوري نو ما يكافؤه لع يرضه ي ى
مج س الجامعة والحفول ي ى موافقة
وزار التع ي العال :

%50

-

الخبرة المهنية الطبية التدريبية ما
دون  5سنوات وتثقل ب
%10

-

الخبرة المهنية الطبية التدريبية ما
بين  5وأقل من  10وتثقل ب
%20

-

الخبرة المهنية الطبية التدريبية ما
بين  10وأقل من  15سنة
وتثقل ب %30

-

الخبرة المهنية الطبية التدريبية ما
بين  15وأقل من  20سنة
وتثقل ب %50

خريجو الك ياا الطبية نو ني االختفاص
الذيا تخرجوا لع تطبيق االمتحان
الوةع ال وح



%50

%30



%50

%50

خريجو الك ياا الطبية نو ني االختفاص
الذيا تخرجوا نبل تطبيق االمتحان
الوةع ال وح



%50

%50

ال رشحيا ما خريج الشةاداا الطبية
غير السورية الذيا ت ت معادلة
شةاداتة دوم خضوية المتحان وةع
موح

%20

ال رشحـون ما الجةاا العـامة (ي ى ناـقة الجةة العامة نو ي ى ناـقـتة الخاصة)
مالحظة  " :يستطي خريجـو التع ي ال اتوح التق ُّم إلى مااض ة لرامج (ال ل وم وماجسـتير التأهيل والتخفُّص) فـقـط "

مالحظة هامة :ال ج وع العةا

لرسوم البرامج يش ل الرسوم االمتحانية ورس التسجيل والرس السعوي
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لرامــــج ال ل ـــوم وال اجستيـــر
(ال راساا الع يا  ،التأهيل والتخفص)

 -2ماجستير التأهيل والتخفص ف إدار األي ال (Master in Business Administration – MBA) :
رمز البرنامج

ال رجة العـ ية

MBA

ماجستير التأهيل والتخفص

ح ة ايجاز الجامعـية

ال راسة

العـرلية واينك يزية

الـ نيـا  :سعـتان

 ايجـاز الجامعيـة ج يـ االختفاصـاا وهعـالك تاضيـل جـز ـ لح ة ايجـاز غيـر ال تخففة فـ مجـاالا التجـار واينتفـاد
(إدار ني ـال  -ماليـة  -محاسـبة  -تسـويـق  -مـوارد لشـرية  -تجـار دوليـة  -نظـ مع ـومـاا إداريـة)

 14مقرر +
مشروع
التخرج

العـ د الك
ل قرراا

الح األدنى ل

لغة ال راسة

مج وع ننساة ال قرراا

السعة األولى
الافل الثان
الافل األول
 5مقرراا م
 5مقرراا
رس التسجيل و
الرس السعوي
 126.000ل.س

السعة الثانية
الافل الثان
الافل األول

 115.000ل.س

 4مقرراا م
الرس السعوي

مشروع التخرج

 99.500ل.س

 60.000ل.س

ال ج وع

( 400,500ل.س)

فص ف تقاناا الويب )Master in Web Technologies - MWT(:
 -3ماجستير التأهيل والتخ ُّ
رمز البرنامج

ال رجة العـ ية

MWT

ماجستير التأهيـل والتخفـص

ح ة ايجاز
الجامعـية

الح األدنى ل

ال راسة

الـ نيا :سعـتان

العـرلية واينك يزية

الةع سـععة لج ي اختفاصاتةا راج الج ول ال حق رن " - "2العـ ع وم اختفاص إناـععورماتيك  -ي ـ عوم  /رياضياا (اختفاص رياضياا
تطبيقية ومع وماتية)  -تكعـععولـععوجيـععا ال عـ ع ـععومـععاا – الك ية التطبيقية لج ي اختفاصاتةا  -تقانة ال ع وماا – تقانة االتفاالا  -دل ـععوم
هع سة ال عـةـ العالـ ل ع ـوم التطبيقيـة والتكعـولوجيـا (هعـ سة مع وميـاا  -هعـ سـة إتفاالا  -نظـ مع وماتية)  -ي ـوم الحاسـوب -
نظـ ال ع ـوماا  -إدار نظـ وتقـانـاا ال ع ـوماا ( - )MISإجـاز ف ال ع ـومـاتيـة  - UOGاألهادي ية العرلية ل ع وم والتكعولوجيا
والعقل البحري (إجاز جامعية).
السعة األولى

العـ د الك
ل قرراا

لغة ال راسة

 10مقرراا +
مشروع التخرج

مج وع ننساة ال قرراا

السعة الثانية

الافل األول

الافل الثان

 5مقرراا م رس
التسجيل و الرس
السعوي

 5مقرراا

مشروع ماجستير
(م ته سعة ي ى
األنل)

 126,000ل.س

 115,000ل.س

 107,500ل.س

مالحظة :رس ت ي مشروع ال اجستير ( )40.000ل.س ي ف فف يا ن

13

ال ج وع

( 500,348ل.س)

لرامــــج ال ل ـــوم وال اجستيـــر
(ال راساا الع يا  ،التأهيل والتخفص)
 -4ماجستير التأهيل والتخفص ف الجود (Master in Quality- MiQ( :
الح األدنى ل

رمز البرنامج

ال رجة العـ ية

MiQ

ماجســتير التأهيل والتخفص

لغة ال راسة

ال راسة

العـرلية واينك يزية

سعـتان

ح ة ايجاز
الجامعـية

ةب لش ـري  -ةب األسعان  -الفي لة  -الةعـ سة لج ي اختفاصاتةـا راج الج ول ال حق رن " - "2الطب البيط ـري -الت ريض  -الع ـوم
الفحية  -العـ وم )يـ الحيا  -الع وم البيئية  -الرياضياا  -الاـيزياء  -الكي ياء  -الجيولوجيا  -ايحفاء الرياض (  -تكعولوجيا ال عـ وماا-
الك ية التطبيقية لج ي اختفاصاتةا  -تقانة ال ع وماا – تقانة االتفاالا  -االنـتفاد  -إدار األيـ ال  -الع وم ايدارية وال الية/ال فرفية -
الع وم ايدارية /إدار األي ال  -السياحة  -إجاز ف )ال ع وماتية  -إدار األي ال  -تكعولوجيا مع وماا إدار األي ال( - UOGال عة العال
يدار األي ال ( HIBAإدار ال وارد البشعععرية  -التسعععويق والتجار ال ولية  -إدار مالية ومفعععرفية  -إدار نظ وتقانة ال ع وماا)  -دل وم
هع سعععععة ال عة العال ل ع وم التطبيقية والتكعولوجيا (هع سعععععة اتفعععععاالا  -هع سعععععة مع ومياا  -نظ مع وماتية)  -األهادي ية العرلية ل ع وم
والتكعولوجيا والعقل البحري (إجاز جامعية).

العـ د الك
ل قرراا

 17مقرر ( ي رس
الطالب معةا 13
ي ى األنـل ) +
مشـروع ي
الح األدنى ل قرراا
الافل  3مقرراا
واألي ى  6مقرراا

السعة الثانية

السعة االولى
الافل األول

الافل الثان

الافل األول

الافل الثان

 4مقرراا م رس
التسجيل و الرس
السعوي

 5مقرراا

 4مقرراا م
الرس السعوي

مشروع التخرج

 103.000ل.س

 115,000ل.س

 99.500ل.س

 60.000ل.س

مج وع ننساة ال قرراا

ال ج وع

( 377,500ل.س)

 -5ماجستير التأهيل والتخفص ف إدار التقانة )Professional Master in Technology Management - PMTM):
رمز البرنامج

ال رجة العـ ية

PMTM

ماجستير التأهيل والتخفص

ح ة ايجاز الجامعـية

الح األدنى ل

ال راسة

الـ نيـا  :ســعتان

العـرليـة

ةـب لشـري  -ةب نسـعان  -الفيـ لة  -الةع سـة لج ي اختفاصاتةا راج الج ول ال حق رن " - "2الطب البيطري  -العـ ـوم (اختفاص
إناـورماتيـك) - -الع ـوم االداريـة/إدار األي ال العــ وم (يـ ـ الحيـا  -العـ ـوم البيئيـة  -الـرياضيـاا  -الايـزيـاء  -الكي يـاء  -الجيـولـوجيـا -
ايحفـاء الـرياضـ )  -تكعـولـوجيـا ال ع ـومـاا  -الك ية التطبيقية لج ي اختفاصاتةا  -تقانة ال ع وماا – تقانة االتفاالا  -االنـتفـاد -
إدار األيـععع ـعععال  -دل وم هع سة ال عةـععع العال ل ع ـعععوم التطبيقية والتكعـعععولـعععوجيـعععا (ج ي الةع ساا)  -ال عة العال يدار األي ال HIBA
(إدار ال وارد البشععرية  -التسععويق والتجار ال ولية  -إدار مالية ومفععرفية  -ي وم إدارية (مالية ومفععرفية) -إدار نظ وتقانة ال ع وماا)-
نظ ال ع وماا ايدارية  - MISإجـععععععاز ف )ال ع وماتية  -إدار األي ال  -تكعولوجيا مع وماا إدار األي ال  - )UOGاألهادي يـععععععة العرلية
ل ع وم والتكعولوجيا والعقـل البـحري(إجاز جامعيـة).
السعة االولى

العـ د الك
ل قرراا

لغة ال راسة

 15مقرر  +مشروع
التخرج

مج وع ننساة ال قرراا

الافل األول
 5مقرراا م
رس التسجيل و
الرس السعوي
 126,000ل.س

السعة الثانية

الافل الثان

الافل الثالث

الافل الرال

 5مقرراا

 5مقرراا م
الرس السعوي

مشروع

 115,000ل.س

 122,500ل.س

 60.000ل.س
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ال ج وع

( 500,423ل.س)

لرامــــج ال ل ـــوم وال اجستيـــر
(ال راساا الع يا  ،التأهيل والتخفص)
 -6ماجستير ال راساا العـ يا ف ي وم الويب )Master in Web Sciences - MWS( :
رمز البرنامج

ال رجة العـ ية

MWS

ماجستير الـ راساا العـ يـا

ح ة ايجاز الجامعـية
(لتق ير جي ي ى األنل)

الح األدنى ل

ال راسة

الـ نيا :سعـتان

العـ د الك

العـرلية واينك يزية

الةعـ ع سة ال عـععـ ع وماتية  -الةع سة ال يكانيكية والكةرلا ية  /اختفاص هع سة حواسيب  -هعـ ع سة الحاسـععوب وال عـ ع وماتية  -هع سة تكعولوجيا
ال ع وماا وايتفاالا (تقانة ال ع وماا)  -هع سة ال ع وماتية وايتفاالا (نظ ال ع وماا  -لرمجياا) -هع سة هةرلا ية ( هع سة التحك ايل
و الحواسععيب)  -هع سععة البرمجياا ونظ ال ع وماا -هع سععة الكترونية ( اختفععاص هع سععة الحواسععيب – هع سععة الحاسععباا والتحك ايل ) –
العـ ـوم (اختفاص إناـورماتيـك  -الرياضياا التطبيقية وال ع وماتية)  -تكعولـوجيـا ال عـ ـومـاا  -تقانة ال ع وماا – تقانة االتفاالا -
الك ية التطبيقية (اختفاص اتفاالا – تقعياا حاسوب )  -هعـ سـة ال عـ ـوماا (تكعولـوجيـا ال عـ وماا)  -دل ـوم هع سة ال عة العال ل عـ وم
التطبـيقية والتكعولوجيا (هع سة معـ ومياا  /مع وماتية  /نظ معـ وماتية)  -يـ ـوم الحاسـوب  -هع سة نظ الحاسوب  -نظـ ال ع ـوماا  -إدار
نظـع وتقانـععاا ال عـع وماا  - )MISإجاز ف ال ع وماتية  -UOGاألهادي ية العرليـععة ل ع ـععوم والتكعولوجيا والعقـععل البحـععري (اختفاص هع سة
الحاسب /إجاز جامعيـعععة - )/نهادي ية األسـععع ل ةعـععع سة العسـعععكرية (اختفاص حاسباا) –هعسة الحواسب اختفاص هع سة التحك واألت تة ف
ه ية الةع سة الكةرلا ية وال يكانيكية
السعة األولى

ل قرراا

لغة ال راسة

 10مقرراا  +األةـروحة /
الرسالة

مج وع ننساة ال قرراا

السعة الثانية

الافل األول

الافل الثان

 5مقرراا م رس
التسجيل و الرس
السعوي

 5مقرراا

 126,000ل.س

 115,000ل.س

األةروحة  /الرسالة

 157,500ل.س

ال ج وع

 406.000ل.س

مالحظة :األورال ال ط ولة ل تسجيل ي ى ال اجستير ف الج اول ال حقة "الج ول "4

 -7ماجستير التأهيل والتخفص ف القانون ال ول واينسان )Master in Internaational Human Law - MIHL( :
رمز البرنامج

ال رجة العـ ية

MIHL

ماجستير التأهيل والتخفص

ح ة ايجاز الجامعـية

الح األدنى ل

العـ د الك

ال راسة

الـ نيا :سعـتان

العـرلية واينك يزية

الحقول
السعة األولى

ل قرراا

لغة ال راسة

 12مقرراا  +مشروع
التخرج

مج وع ننساة ال قرراا

الافل األول

الافل الثان

السعة الثانية
الافل
الافل
الثان
األول

 4مقرراا م رس
التسجيل و الرس
السعوي

 4مقرراا

 4مقرراا

مشروع
التخرج

 103.000ل.س

 92.000ل.س

99.500
ل.س

60.000
ل.س

مالحظة :األورال ال ط ولة ل تسجيل ي ى ال اجستير ف الج اول ال حقة "الج ول "4
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ال ج وع

 354.500ل.س

لرامــــج ال ل ـــوم وال اجستيـــر
(ال راساا الع يا  ،التأهيل والتخفص)
 -8ماجستير التأهيل والتخفص ف التع ي الطب )Master in Medical Education - MEDE( :
رمز البرنامج

ال رجة العـ ية

MEDE

ماجستير التأهيل والتخفص

ح ة ايجاز الجامعـية

الح األدنى ل

ال راسة

الـ نيا :سعـتان

العـ د الك

العـرلية واينك يزية

الطب البشري -ةب األسعان -صي لة -ت ريض
السعة األولى

ل قرراا

لغة ال راسة

 14مقرراا  +مشروع
التخرج

مج وع ننساة ال قرراا

الافل األول

الافل الثان

السعة الثانية
الافل
الافل
الثان
األول

 5مقرراا م رس
التسجيل و الرس
السعوي

 5مقرراا

 4مقرراا

مشروع
التخرج

 126.000ل.س

 115.000ل.س

99.500
ل.س

60.000
ل.س

ال ج وع

 400.500ل.س

مالحظة :األورال ال ط ولة ل تسجيل ي ى ال اجستير ف الج اول ال حقة "الج ول "4

 -9ماجستير التأهيل والتخفص الترلوي ف دمج التكعولوجيا لالتع ي :
()Master in Integration of technology in education - MITE
رمز البرنامج

ال رجة العـ ية

MITE

ماجستير التأهيل والتخفص

ح ة ايجاز الجامعـية

الح األدنى ل

العـ د الك

ال راسة

الـ نيا :سعـتان

العـرلية واينك يزية

الترلية (ج ي االختفاصاا) -ح ة دل وم التأهيل الترلوي
السعة األولى

ل قرراا

لغة ال راسة

 15مقرراا  +مشروع
التخرج

مج وع ننساة ال قرراا

الافل األول

الافل الثان

السعة الثانية
الافل
الافل
الثان
األول

 5مقرراا م رس
التسجيل و الرس
السعوي

 5مقرراا

 5مقرراا

مشروع
تخرج

 126,000ل.س

 115,000ل.س

122.500
ل.س

60.000
ل.س

مالحظة :رس ت ي مشروع ال اجستير ( )60.000ل.س ي ف فف يا
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ال ج وع

 423.500ل.س

ال عح ف الجامعة االفتراضية السورية

إي انا ن ما الجامعة االفتراضية لرسالتةا األهادي ية واالجت ايية ،وف سيال سعيةا لتوفير التحفيل الع لقاي واسعة ما الشباب
السوري م ال حافظة ي ى دورها االنتفادي والتع وي وت وي ةا الذات ه ؤسسة يامة نادر ي ى ت ويل ي ةا وخفوصا ن ف
ظروف الحرب الراهعة الت يتعرض لةا وةععا سورية.
ننر مج س نمعاء الجامعة االفتراضية السورية نظام (ال عح ال راسية والتخايض ي ى األنساة ال راسية) الخاص لالجامعة االفتراضية
السورية لالقرار رن  32تاريخ  2017/03/02وه :

ماــــح المتف ق ــــن
شروة الحفول ي ى معح ال تاونيا














يسـتاي ما ال عح الطالب السـوريون ال قي ون داخل سورية وما ف حك ة .
ت ُح د م ال عحة وفـقا ن ل حـ األدنـى لعـ د السـعواا الالزمة ل حفول ي ى الشةاد الجامعية وفق العظام السعوي ال عت ف وزار التع ي العال نو الح األدنى ما ي د
سعواا ال راسة ال ط ولة ف لرامج الجامعة وفق هل لرنامج  ،و ت ُعتبر ففول اييقاف ما ال ال ح د ل عحة (الح األدنى ف هل لرنامج).
لعـ إنتةاء الاتر ال حـ د ل عحة يعود ةالب ال عحة هطالب يادي يتـرتب ي يـه ج يـ األنسـاة ال راسية والرسـوم إيتبارا ن ما تاريخ انتةاء م ال عحة ولحسب نسعار
ففل تسجي ه ف ال عحة.
يتـ تطبيق نظام ال عح ايتبـارا ن ما الافـل ال راس خـريف 2017
يترتب ي ى الطالـب ف لـرامـج ال اجسـتير وترنيـة معـاهـ ال ع وماتـية وتقانة ايتفاالا يـع التقـ م ل ااض ة تسـ يـ رســوم امتحـان القبـول وال غـة اينك يـزيـة
والخضوع لج ي االمتحاناا ال ط ولة ف ت ك البرامج.
يتـ تطبيـق نظام ال عح ف لـ اية التسجيل ي ى ال ااض ة (ةالب ج د) ،وال يستاي الطـالب القـ امـى ما ال عحة.
يحق ل طالب التااضل ي ى ال عح الثالث إن هانت شروةةا تعطبق ي يه.
ف حال نبوله ف نهثر ما معحة يت تح ي ال عحة الت سيقبل ي ى نساسةا لعاءا ن ي ى ال عحة الت ت ُق م له الرغبة األفضل وفق تس سل رغباته م مرايا ترتيب ال عح
الت تق م لةا.
ال يستاي الطالب ال سج يا لشـكل شـرة (يـ م اسـتك ال األورال الثبوتـية ) ما ال عحة.
تش ل ال عحة ننساة ال قرراا فقط دون الرس االمتحان .
ي ى الطالب الحاصل ي ى ال عحة التسجيل ي ى مقرراا الافل األول لتثبيت تسجي ه (التسجيل إجباري)
يتـرتب ي ى الطالـب تسـ ي هافـة الـرسـوم ف الجامعـة  :رسـ تسـجيل– رسـ سـعوي – رسـ تخـرج ......الخ
يت تحويل مااض ة ةالب ال عحة إلى مااض ة الطالب العادي ف حال ي م نبوله ف مااض ة ال عح ويع رغبته لذلك.

 ت ُ غى ال عحة ف الحاالا التالية:
 -1نقـل الطالب مرهـز ناـاذه إلى خارج ســورية.
 -2ف حال ص وريقـولة لحق الطالب  ،ولعاءا ن ي يةا يقر مج س الجامعة إلغاء ال عحة.

ال عح ال تاحة
 ثالث معح دراسية ل تاـونيا ف الشةاد الثانوية لكل لرنامج ما لرامج ايجازاا الجامعية ومعة تقعياا الحاسوب
 -1ال ااض ـة ي ى نساس مع ل الشةاد الثانوية ال قبولة ف هل لرنامج وهو ( )%85وما فول لع حذف يالمة الترلية ال يعية ويالمة ال غة األنل وفقا ن ل شةاد الثانوية
الت سيااضل ي يةا.
 -2يت اختيار الطالب الثالث األي ى يالمة ف هل لرنامج مة ا هان نوع الشةاد الثانوية (يامة – تجاري – صعاي ).
 معحـة دراسـية واحـ ف هل لـرنامج ما لـرامج الترنيـة إلى ايجـازاا الجامعيـة:
 -1مخففـة ل طـالب الحاصل ي ى درجـة امتيـاز ف معة ه ومعـ ل تخـرج  %85ومافـول.
 -2يت اختيـار الطالب األي ـى درجة ف امتحان القبول لكل لرنامج ما لرامج تقانـة ال ع وماا وتقانة ايتفاالا  ،وفق شروة القبول ف هذه البرامج.
 -3يتـ اختيـار الطالب األي ى درجـة ف معـ ل ال عةـ لبـرنامـج اينتفـاد.
 معحة دراسية واح ف هل لرنامج ما لرامج ال اجستير :
 -1مخففـة ل طالب الحاصـ يا ي ى درجـة امتيـاز ف ايجـاز الجامعيـة.
 -2ال ااض ـة ي ى نسـاس شـروة القبـول ف البرنامـج ويتـ اختيار الطالب األي ى درجة وفـق ال عيـار ال عت ـ ف هل لرنامج ما لرامج ال اجسـتير.

17

ال عح ف الجامعة االفتراضية السورية

ماــــح ذ ي الش ـــــداء
ذوي الشـة اء :األب ،األم ،ايلـا ،البعت ،الـزوج ،الزوجـة ،األخ ،األخت

شروة الحفول ي ى معح ذوي الشة اء





















يسـتاي ما ال عح الطالب السـوريون ال قي ون داخل سورية وما ف حك ة .
ت ُح د م ال عحة وفـقا ن ل حـ األدنـى لعـ د السـعواا الالزمة ل حفول ي ى الشةاد الجامعية وفق العظام السعوي ال عت ف وزار التع ي العال نو الح األدنى ما ي د
سعواا ال راسة ال ط ولة ف لرامج الجامعة وفق هل لرنامج  ،و ت ُعتبر ففول اييقاف ما ال ال ح د ل عحة (الح األدنى ف هل لرنامج).
لعـ إنتةاء الاتر ال حـ د ل عحة يعود ةالب ال عحة هطالب يادي يتـرتب ي يـه ج يـ األنسـاة ال راسية والرسـوم إيتبارا ن ما تاريخ انتةاء م ال عحة ولحسب نسعار
ففل تسجي ه ف ال عحة.
يتـ تطبيق نظام ال عح ايتبـارا ن ما الافـل ال راس خـريف 2017
يترتب ي ى الطالـب ف لـرامـج ال اجسـتير وترنيـة معـاهـ ال ع وماتـية وتقانة ايتفاالا يـع التقـ م ل ااض ة تسـ يـ رســوم امتحـان القبـول وال غـة اينك يـزيـة
والخضوع لج ي االمتحاناا ال ط ولة ف ت ك البرامج.
يتـ تطبيـق نظام ال عح ف لـ اية التسجيل ي ى ال ااض ة (ةالب ج د) ،وال يستاي الطـالب القـ امـى ما ال عحة.
يحق ل طالب التااضل ي ى ال عح الثالث إن هانت شروةةا تعطبق ي يه.
ف حال نبوله ف نهثر ما معحة يت تح ي ال عحة الت سيقبل ي ى نساسةا لعاءا ن ي ى ال عحة الت ت ُق م له الرغبة األفضل وفق تس سل رغباته م مرايا ترتيب ال عح
الت تق م لةا.
ال يستاي الطالب ال سج يا لشـكل شـرة (يـ م اسـتك ال األورال الثبوتـية ) ما ال عحة.
تش ل ال عحة ننساة ال قرراا فقط دون الرس االمتحان .
ي ى الطالب الحاصل ي ى ال عحة التسجيل ي ى مقرراا الافل األول لتثبيت تسجي ه (التسجيل إجباري)
يتـرتب ي ى الطالـب تسـ ي هافـة الـرسـوم ف الجامعـة  :رسـ تسـجيل– رسـ سـعوي – رسـ تخـرج ......الخ
يت تحويل مااض ة ةالب ال عحة إلى مااض ة الطالب العادي ف حال ي م نبوله ف مااض ة ال عح ويع رغبته لذلك.
إحضار األورال الثبوتية التالية:
وثيقـة إثبـاا شـةاد صـادر يا مكـتب شـؤون الشـة اء ف القيـاد العامـة ل جيـش والقواا ال س حة نو ما فـروع مكاتب شـؤون الشـة اء ف ال حافظاا حفرا ن.
ليان نـي يا ـ يـوضـح ص ـة القـرلـى لالشـةي .
صـور يـا البطانـة الشـخفية (الةوية) نو ليـان نيـ فـردي ل طالب ال تقـ م ل ااض ة.
ت ُ غى ال عحة ف الحاالا التالية:
نقـل الطالب مرهـز ناـاذه خارج ســورية.
ف حال ص وريقـولة لحق الطالب  ،ولعاءا ن ي يةا يقر مج س الجامعة إلغاء ال عحة .

ال عح ال تاحة
 تس معـح دراسـية لكل لـرنامج ما لـرامـج ايجـازاا الجامعيـة وال عة التقان ل حاسوب
 -1ال ااض ـة ي ى نساس مع ل الشةاد الثانوية ال قبولة ف هل لرنامج.
 -2يت اختيـار الطالب الثالث األي ى يالمة ف هل لرنامج مة ا هان نوع الشةاد الثانوية (يامة – تجاري – صعاي ).
 ثالث معح دراسـية لكل لرنامج ما لرامج الترنية إلى ايجازاا الجامعيـة
 -1ال ااض ة ي ى نسـاس شـروة القبـول ف البـرنامج.
 -2يت اختيار الطالب األي ى درجة ف امتحان القبول لكل لرنامج ما لرامج تقانـة ال ع وماا وتقانة ايتفاالا  ،وفق شروة القبول ف هذه البرامج
 -3يتـ اختيـار الطالب األي ى درجـة ف معـ ل ال عةـ لبـرنامـج اينتفـاد.
 ثالث معح دراسـية ف هـل لرنامج ما لرامج ال اجسـتير
 -1ال ااض ـة ي ى نسـاس شـروة القبـول ف البرنامـج ويتـ اختيار الطالب األي ى درجـة وفـق ال عيـار ال عت ـ ف هل لرنامـج ما لرامـج ال اجسـتير.
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ال عح ف الجامعة االفتراضية السورية

ماــــح جرحى الحرب
شروة الحفول ي ى معح جرحى الحرب




نسبة ايصالة  %35ف ا فول
يسـتاي ما ال عح الطالب السـوريون ال قي ون داخل سورية وما ف حك ة .
ت ُح د م ال عحة وفـقا ن ل حـ األدنـى لعـ د السـعواا الالزمة ل حفول ي ى الشةاد الجامعية وفق العظام السعوي ال عت ف وزار التع ي العال نو الح األدنى ما ي د
سعواا ال راسة ال ط ولة ف لرامج الجامعة وفق هل لرنامج  ،و ت ُعتبر ففول اييقاف ما ال ال ح د ل عحة (الح األدنى ف هل لرنامج).
لعـ انتةاء الاتر ال حـ د ل عحة يعود ةالب ال عحة هطالب يادي يتـرتب ي يـه ج يـ األنسـاة ال راسية والرسـوم إيتبارا ن ما تاريخ انتةاء م ال عحة ولحسب نسعار
ففل تسجي ه ف ال عحة.
يتـ تطبيق نظام ال عح ايتبـارا ن ما الافـل ال راس خـريف 2017
يترتب ي ى الطالـب ف لـرامـج ال اجسـتير وترنيـة معـاهـ ال ع وماتـية وتقانة ايتفاالا يـع التقـ م ل ااض ة تسـ يـ رســوم امتحـان القبـول وال غـة اينك يـزيـة
والخضوع لج ي االمتحاناا ال ط ولة ف ت ك البرامج.
يتـ تطبيـق نظام ال عح ف لـ اية التسجيل ي ى ال ااض ة (ةالب ج د) ،وال يستاي الطـالب القـ امـى ما ال عحة.
يحق ل طالب التااضل ي ى ال عح الثالث إن هانت شروةةا تعطبق ي يه.
ف حال نبوله ف نهثر ما معحة يت تح ي ال عحة الت سيقبل ي ى نساسةا لعاءا ن ي ى ال عحة الت ت ُق م له الرغبة األفضل وفق تس سل رغباته م مرايا ترتيب ال عح
الت تق م لةا.
ال يستاي الطالب ال سج يا لشـكل شـرة (يـ م اسـتك ال األورال الثبوتـية ) ما ال عحة.
تش ل ال عحة ننساة ال قرراا فقط دون الرس االمتحان .
ي ى الطالب الحاصل ي ى ال عحة التسجيل ي ى مقرراا الافل األول لتثبيت تسجي ه (التسجيل إجباري)
يتـرتب ي ى الطالـب تسـ ي هافـة الـرسـوم ف الجامعـة  :رسـ تسـجيل– رسـ سـعوي – رسـ تخـرج ......الخ
يت تحويل مااض ة ةالب ال عحة إلى مااض ة الطالب العادي ف حال ي م نبوله ف مااض ة ال عح ويع رغبته لذلك.
إحضار وثيقة تثبت ايصالة لعسبة  %35ف ا فول.



ت ُ غى ال عحة ف الحاالا التالية:
 -1نقـل الطالب مرهـز ناـاذه إلى خارج ســورية.
 -2ف حال ص وريقـولة لحق الطالب  ،ولعاءا ن ي يةا يقر مج س الجامعة إلغاء ال عحة














ال عح ال تاحة
 تس معـح دراسـية لكل لرنامج ما لـرامج ايجـازاا الجامعيـة وال عة التقان ل حاسوب
 -2ال ااض ـة ي ى نساس مع ل الشةاد الثانوية ال قبولة ف هل لرنامج.
 -3يت اختيـار الطالب الثالث األي ى يالمة ف هل لرنامج مة ا هان نوع الشةاد الثانوية (يامة – تجاري – صعاي ).
 ثالث معح دراسـية لكل لرنامـج ما لرامج الترنيـة الى ايجـازاا الجامعيـة
 -1ال ااض ة ي ى نسـاس شـروة القبـول ف البـرنامج.
 -2يت اختيـار الطالب األي ـى درجة ف امتحان القبول لكل لرنامج ما لرامج تقانـة ال ع ـوماا وتقانة ايتفاالا  ،وفق شروة القبول ف هذه البرامج
 -3يتـ اختيـار الطالب األي ى درجـة ف معـ ل ال عةـ لبـرنامـج اينتفـاد.


ثالث معح دراسـية ف هل لرنامج ما لرامج ال اجسـتير
 -1ال ااض ـة ي ى نسـاس شـروة القبـول ف البرنامـج ويتـ اختيار الطالب األي ى درجـة وفـق ال عيـار ال عت ـ ف هل لرنامـج ما لرامـج ال اجسـتير

ماــــح أخــــرى




ثالثة ترشيحاا مخففة ل عظ اا شـعبية نو ج عياا نه يـة نو مؤسـساا يامـة ترتبط لاتاانياا تعاون م الجامعـة.
ثالثة ترشيحاا لعاس الجةاا السالقة وذلك لتخايض لعسبة ال تتجاوز  %20ي ى ننساة ال قرراا.
يُشترة فقط تحقيق ال رشح شرة العجاح ف امتحان تح ي مستوى ال غة االنك يزية ف البرامج الت تقتض إجراء االمتحان.

تخايض ننساة الطالب العسكرييا ف الجيش والقواا ال س حة
تعت الجامعة االفتراضية السورية تخايضا ن مق اره  %50ي ى ننساة ال واد ل طالب العسكرييا ( متض عا ن حس نقالة ال ع يا إن وج ) سواء هانوا يسكرييا يام يا ف الخ مة ايلزامية او االحتياةية ف الجيش
والقواا ال س حة ونوى األما ال اخ وذلك ةي ة فتر خ متة م ال حااظ ي ى هل نراراا مج س الجامعة ال تع قة لالطالب العسكرييا والت تتيح لة ال رونة الكام ة ف ج ولة التسجيل ي ى مقرراتة وف موايي
تق ي امتحاناتة ل ا يتعاسب م وضعة .
ويت تطبيق التخايض ي ى العحو التال :
 -1يقـوم الطالب لإحضار وثيقـة تثبـت التحانـه لالخـ مـة العسـكرية ورنيـا ن ولشـكل فف إلى م يرية شؤون الطالب.
-2

يتـ إلغـاء الحسـ ف نةايـة هل ففـل دراس .

-3

يُطبق القرار الت اءا ن ما الافل الرلي  2017ل طالب الق امى والج د.

19

جع ول رن " :"1الع رجععاا الع نيععا ال ط ولععة ل قبول ف لرامج الجععامعععة الت تتط ععب
اجتياز اختبار تح ي مسععتوى ال غة اينك يزية /التسععجيل ف لرنامج ال غة االنك يزية ف
الجععامعععة االفتراضععععععيععة ومععا يعععادلةععا ما درجععاا االختبععاراا ال عيععاريععة العععال يععة
) (TOEFL-IELTSل شرة نن تكـعععععععون ما ن ـعععععععط ( )Internationalل شةاد

IELTS

TOEFL
IBT

TOEFL
CBT

TOEFL
Paper

SVU
PT

2.5
3.5

29
40

90
120

393
433

36 %
56 %

4.0

52

150

473

 TOEFLو ( )Academicل شةاد  IELTSونال يكون ن م ضى ي ى تاريخ معح
5.0
6.5

الشةاد نهثر ما سعتيا ميالديتيا. .

64
79

510
550

180
213

%60
74 %
85 %
96 %

SVU Levels

2
3
’Masters
Admission
4
5
Exemption

 يجب تق ي العسخة األص ية ما شةاد اختباراا ال غة ال بيعة ف الج ول نياله ( )TOEFL-IELTSإلى الجامعة ف حال نيام الطالب لإت ام ي ية التسجيل االلكترون . يعـععععاـععععى الطالب ما دراسة ج ي مستوياا ال غة اينك يزيـععععة ف الجامعة إذا هان نـعععع تقـعععع م لشةاد  )Paper Based( TOEFLل عـعععع ل ( )550درجة ي ى األنل نو شةاد IELTSل عـععع ل ( ) 6.5درجاا ي ى األنل نو ما يعادلة ا وفق الجـععع ول ال بيـعععا نيـعععاله  ،ه ا يعـعععاى خريجـعععو الجامعـعععة ايفتراضيـعععة السـعععوريـعععة الذيا ت كعـعععوا ما اجتياز ج يـععع
مسـتوياا ال غة اينك يزية لعجاح ما التق م إلى اختبار تح ي مستوى ال غة اينك يزية شريطة نال يكون ن تجاوزا م تةا سعتيا ايتباران ما الافل الذي ي ففل التخرج وتحتسب
يالمة اختبار تح ي ال ستوى ل عـ ل ( )%90ف معـ ل ال ااض ة.

مالحظاا:

ج ول رن " :"2اختفاصاا ه ياا الةع سة ف الجامعاا السورية ( الحكومية والخاصة ):
االختفاص

ه يـة
الةع سة اينشا ية
ال نية

هع سة وإدار التشيي

مفـ ر الشـةاد

الةع سة ال ا ية
هع سة الري والفرف
الةع سة الجيوتكعيكية

هع سة ال واصالا والعقل
الةع سة الطبوغرافية
الةع سة البيئية

ال عـ ارية
ال ع وماتية  /تكعولوجيا ال ع ومـاا واالتفاالا
هع سة العظ ايلكترونية
هع سة نظ الق ر الكةرلا ية

ال كيانيك والكةرلاء

الكي اوية
البتروهي اوية
التقـعية

ميكانيك الغـزل والعسيج
هع سة السياراا وايلياا
هع سة ال يكانيك العام
هع سة القياد الكةرلا ية
الثقي ة
هع سة ال يكاترونيك
هع سة القوى ال يكانيكية
هع سة الطانة الكةرلا ية
الةع سة البحرية
هع سة الطانة (ال يكانيكية)
هع سة الحواسيب واالت تة
الةع سة الفعايية
هع سة التف ي ال يكانيك
هع سة التحك ايل واألت تة الفعايية
الةع سة العووية
هع سة ال عـادن
هع سة الحواسيب
ي ال واد الةع سية
هع سة التف ي واينتاج
هع سة الحاسباا والتحك ايل
هع سة الطيران
هع سة اينتاج
هع سة التحك ايل والحواسيب
الةع سة الطبية
هع سة ايلكترونياا واالتفاالا
هع سة ميكانيك الفعاياا
العسيجية وتقاناتةا
هع سة ايالا الزرايية
هع سة االتفاالا
الةع سة الغذا ية
الةع سة الكي يا ية
هع سة الغـزل والعسيج
الةع سة البترولية
هع سة الفعاياا البتروهي يا ية
الةع سة البترولية
تكعولوجيا األغذية
نت تة صعايية
تقانة الةع سة البيئية
تقانة األغذية
مع اا صعايية
ال كععة الزرايية
زيتون
يام
االتفاالا وايلكترونياا  -هع سة الحواسيب  -تقانة ال ع وماا  -الع ار
نظ الحاسوب  -تكعولوجيا االتفاالا  -ي وم الحاسوب
حاسباا  -اتفاالا

الزرايـية
الةع سة والتكعولوجيا
الةع سة والتكعولوجيا
الةع سة ال ع وماتية
الةع سة ال ع ارية
ال ع وماتية  -الحاسوب واالتفاالا  -ي وم الحاسوب
هع سة ال ع وماتية
الحاسوب وال ع وماتية
هع سة البترول
الك بيوتر – ال ع وماتية – االتفاالا – التف ي
الةع سة
ال نية  -ال ع ارية
الةع سة
ال ع وماتية واالتفاالا  -ال ع ارية
الةع سة
هع سة الحاسوب  -تكعولوجيا ال ع وماا
هع سة ال ع وماا
هع سة ال ع وماتية
البرمجياا  -نظ ال ع وماا  -االتفاالا وال ع وماا  -الحاسوب والعظ الرن ية
واالتفاالا
الةع سة ال نية والبيئية
الةع سة ال عـ ارية
هع سة الفعاياا الفعاياا الكي اوية
هع سة الفعاياا البترولية
هع سة الحاسب
العـ ار – تخطيط ال ن

العـ ار والتخطيط العـ ران

الجامعاا الحكومية السورية
(دمشق  -ح ب  -تشريا  -البعـث  -االفـتراضية
السـورية  -الاراا)

جامعة الق ون الخاصة
جامعة ال أمون الخاصة ل ع وم والتكعولوجيا
جامعة االتحاد الخاصة
الجامعة الخاصة ل ع وم والاعون  -ح ب
الجامعة ال ولية الخاصة ل ع وم والتكعولوجيا
الجامعة السورية ال ولية الخاصة ل ع وم
والتكعولوجيا
جامعة الوادي ال ولية الخاصة
جامعة الجزير الخاصة  -دير الزور
جامعة إيبال الخاصة  -إدلب
جامعة الخ يج الخاصة  -ح ب
جامعة اليرموك الخاصة  -دريا  -جباب
الجامعة العرلية الخاصة ل ع وم والتكعولوجيا -
ح اه
األهادي ية العرلية ل ع وم والتكعولوجيا والعقل
البحري– الالذنية
الجامعة الوةعية الخاصة  -ح اه

ج ول رن " :"3اختفاصاا ه ياا ايداب والع وم اينسانية :
ال غاا (العرلية – اينك يزية – الارنسية – الروسية – األل انية – ايسبانية – الاارسية – اليالانية – الترهية)
التاريخ – الجغرافية – الا ساة – ي االجت اع – ايثـار – ال كتباا وال ع وماا
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جدا ل ملحقة

ج ول رن " :"4األورال ال ط ولة ف هل ما ال اجستيراا (القانون ال ول اينسان  -التع ي الطب ) :
 -1ماجستير التأهيل والتخصص في القانون الدولي اإلنساني:


شهادة اإلجازة الجامعية



ورقة ترشيح من جهة معينة إن تم الترشيح من قبل الوزارات أو الجهات العامة أو العاملين في المنظمات الدولية أو المحلية ذات الصلة بالموضوع.

 -2ماجستير التأهيل والتخصص في التعليم الطبي:


بالنسبة ألعضاء الهيئة التدريسية من الكيات الطبية وحملة الدكتوراة المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي:
-



شهادة اإلجازة الجامعية +قرار التعيين من الهيئة التدريسية

المرشحون الحائزون على شهادة الماجستير من الجامعات السورية أو شهادة البورد السوري أو ما يكافؤه بعد عرضه على مجلس الجامعة والحصول
على موافقة وزارة التعليم العالي
-

المرشحون الحائزون على شهادة البورد السوري :شهادة اإلجازة الجامعية +شهادة البورد السوري +شهادة خبرة مهنية طبية تدريبية من جهة
العمل

-



حملة شهادة الماجستير من الجامعات السورية :شهادة اإلجازة الجامعية +شهادة الماجستير +شهادة خبرة مهنية طبية تدريبية من جهة العمل.

خريجو الكليات الطبية أو قيد االختصاص:
-

خريجو الكليات الطبية أو قيد االختصاص الذين تخرجوا بعد تطبيق االمتحان الوطني الموحد :شهادة اإلجازة الجامعية +شهادة اجتياز االختبار
الوطني الموحد

-

خريجو الكليات الطبية أو قيد االختصاص الذين تخرجوا قبل تطبيق االمتحان الوطني الموحد :شهادة اإلجازة الجامعية.

-

المرشحين من خريجي الشهادات الطبية غير السورية الذين تمت معادلة شهاداتهم دون خضوعهم المتحان وطني موحد :شهادة اإلجازة
الجامعية +قرار تعادل الشهادة.
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الرسوم واألنساة ال راسية
لال ير السورية ل طالب السورييا وما ف حك ة (ال قي ون ف سورية)
ولاليورو ( )€وال والر ( )$ل طالب العرب واألجانب والسورييا غير ال قي يا
ال رجة العـ ية

نوع الرس
رس التسجيل
الرس السعوي
رس الشةاد  /درجة جامعية
استخراج وثيقة هشف يالماا

 (1درجة مساي مجاز  /ايجاز  /لرامج الترنية
 (2ال اجستير  /دل وم التأهيل والتخفص
 (1درجة مساي مجاز  /ايجاز  /لرامج الترنية
 (2ال اجستير  /دل وم التأهيل والتخفص
ج ي ال رجاا
ج ي ال رجاا

(ل.س)
3000
3500
5000
7500
5000
2500

ال ب غ
يورو()€
60
70
100
150
100
20

دوالر ()$
70
80
110
160
110
25

األنســاة ال راســية لال ير السورية واليورو وال والر ل طالب ال ستج يا ايتباران ما ففل الخريف (F18( 2018
مالحظة هامة :هذه األنساة ال تش ل الرسوم االمتحانية
اس البرنامج
(لرامـج ايجـازاا الجامعيـَّـة)

(ل.س)

ايجاز ف تقانة ال عـ وماا BAIT
ايجاز ف تقانة االتفاالا BACT
ايجاز ف الةع سة ال عـ وماتية ITE
ايجاز ف االنـتفاد BSCE
ايجاز ف الحقـول BL
ايجاز ف اييالم واالتفال BMC
ال عة التقان ل حاسوب TIC

16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000

100

(لرامج ال راساا العـ يا ،التأهيل والتخفُّص)

(ل.س)

يورو()€

دل وم التأهيل الترلويEDU
ماجستير التأهيل والتخفُّص ف إدار األيـ ال ()MBA
ماجسـتير التأهيل والتخفُّص ف تقاناا الويب ()MWT
ماجستير التأهيل والتخفص ف الجـود ()MiQ
ماجسـتير ال راساا الع يا ف يـ وم الويب ()MWS
ماجستير التأهيل والتخفص ف إدار التـقانة )(PMTM
لرنامج ال غـة االنك يزية ()ENG
رسالة ال اجستير (ال راساا العـ يا)
مشروع ال اجستير ) MBAتأهيل وتخفُّص(
مشروع ال اجستير) MWTتأهيل وتخفُّص(
مشروع ال اجستير( MiQتأهيل وتخفص)
مشروع ال اجستير )  PMTMتأهيل وتخفُّص(
ت ي األةروحة لكل ففل
تكاليف االمتحاناا الاف ية لكل امتحان  /اختبار ( *)AT/PTف سورية
ي ان
تكاليف هل امتحان  /اختبار ( *)AT/PTف األردن  /مفـر /لبعان /البحريا/ارليل /س طعة ُ
تكاليف هل اختبار ( *)AT/PTف دل
تكاليف هل اختبار ( *)AT/PTف ترهيا
تكاليف هل اختبار ( *)AT/PTف الكويت
تكاليف هل اختبار ( *)AT/PTف السعودية
تكاليف هل اختبار ( *)AT/PTف نل انيا

مالحظاا هامة

نسط ال قرر
يورو())€

دوالر ()$

100
100
100
100
100
100

110
110
110
110
110
110
110

دوالر ()$

100
16,000
140
22,000
140
22,000
140
22,000
140
22,000
140
22,000
140
 22,000ل ستوى الواح
1000
150,000
350
60,000
650
100,000
350
60,000
350
60,000
750
60,000
20
1000
 30دوالر نمريك
 250دره إمارات
 40دوالر نمريك
 15ديعـار هويت
 200لاير سعودي
 40يورو

110
150
150
150
150
150
150
1100
400
700
400
400
800
25

 -1يتـ حسـ نسـبة  %20ما األنساة الـ راسـية أليضاء نقـالـة ال ع يـا ونلعا ـة  ،وال يشـ ل هـذا الحسـ الرسـوم والتكاليـف االمتحانيـة.
 -2يـتـ حسـ نسـبة  %50ل عسكرييا سوا نء هانوا يسكرييا يام يا نو ف الخ مة ايلزامية نو االحتياةية ف الجيش والقواا ال س حة.
.{ Admission Test :(AT) } - { Placement Test :(PT) } -3
 -5يتـ دف تك اة اختبار ) *)AT/PTلطالب (األردن  /مفر  /لبعان /البحريا  /نرليل  /س طعة ي ان ) ل ى مراهز نااذ الجامعة ف (ي ان  /القاهر  /ليروا  /ال عامة /ارليل/
مسقط) نق ا ن لال والر األمريكــ .
 -4يتـ دفـ تك اة اختبار ) *)AT/PTلطالب دلـ ل ى مرهـز ناـاذ الجامعة ف دلـ (نقـ ا ن لالـ ره ايمارات )
 -5يتـ دفـ تك اة اختبار ) *)AT/PTلطالب ترهيا ل ى مرهز نااذ الجامعة ف اسطعبول (نق ا ن لال والر األمريك ).
 -6يتـ دف تك اة اختبار ( *)AT/PTلطالب (الكويت) لـ ى مـراهز ناـاذ الجامعـة ف الكويت (نقــ ان لال يعـار الكويت ).
 -7يتـ دف تك اة اختبار ( *)AT/PTلطالب (نل انيا) لـ ى مـراهز ناـاذ الجامعـة ف نل انيا (نقــ ان لاليورو) ولطالب السعودية نق ا لالريال السعودي .
ي ان  -نل انيا (لع القبول والتسجيل العةا )
 -8يتـ دفـ الرسوم واألنساة ال راسية لطالب  /دل  -األردن  -لبعان  -مفـر  -الكويت – ترهيا – البحريا -ارليل -س طعة ُ
لاليورو ل ى نح فـروع ال فـرف التجـاري السـوري نو يا ةريق نح فروع شرهة الاؤاد ل فرافة.
ي ان – نل انيا -هولع ا) لعـ القبول والتسـجيل العةا دفـ مب غ إضاف ( 30دوالر نمريك ) لـ ى
 -9يتوجـب ي ى ةـالب (األردن  -مفـر -لبعان -البحريا -ارليل -س طعة ُ
مـراهـز ناـاذ الجامعـة فـ (يـ ان  /القـاهـر  /ليـروا /ال عامة/ارليل /مسقط) يا هل مقرر لقـاء خـ ماا ال ـرهـز وتكالـيف االمتحـاناا .و  /40/يورو ف مرهز ال انيا
وةالب مراهز السعودية دف مب غ ( )200لاير سعودي لقاء خ ماا ال رهز وتكاليف االمتحان
 -10يتـوجـب ي ى ةـالب دلـ لعـ القبـول والتسـجيل العةـا دفـ مب غ إضاف ( 250دره إمارات ) لـ ى مـرهـز ناـاذ الجامعة ف (دلـ )
 -11يتـوجب ي ى ةـالب الكـويت لعـ القبول والتسجيل العةا دفـ مب ـغ إضاف ( 15ديعار هويت ) وةـالب ترهيـا دفـ مب غ اضاف ( 40دوالر نمريك ) لـ ى مـراهـز ناـاذ
الجامعـة ف (الكـويت  /ترهيا) يـا هل مقرر لقـاء خـ ماا ال رهـز وتكاليف االمتحاناا.

تستوفى الرسوم السالقة ه ا ورد ف العظام ال ال ل جامعة االفتراضية السورية الفادر لقرار ما وزير التع ي العال رن (/82و) تاريخ 2009/06/10

دليل الطالب (إرشاداا التق م ل ااض ة و التسجيل)
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يزيزي الطالب اتب الخطواا التالية ما نجل التق م ل ااض ة

• أدخـل إلى مـوقـع الجامعـة االلكتـروني :

•اضغـط على زر

www.svuonline.org

1

 Register a New Studentفي القائمة اليسارية للصفحة الـرئيسية.

2

• أدخل البيانات وفـق التعليمات الـواردة في صفحة طلب التسجيل ومن خالل اتباع إجـرائية التسـجيل االلكتـروني .

3

•قم بتحميـل نسـخة إلكـترونيـة بواسطة الماسـح الضوئي )(Scannerعن األوراق الثبوتيـة التاليـة:
•صورة مصدقـة عـن المؤهـل العلمي (الشـهادة الثانـويـة لبرامـج المرحلة الجامعيـة األولى – وثيقة التخـرج لخريجي المعاهد  /الجامعات).
•وثيقـة التخرج يبيّـن المعـدل المئـوي والتقديـر (خاص بطالب الجامعات الخاصة).
•وثيقـة  /كشـف بمعـدل الطالب لخريجي معـهد دمشـق المتوسـط .UNRWA
•إشـعار بالتخرج يبيِّّن المعـدل المئـوي والتقديـر(خاص بالطالب الـذين لم تصدر مصدقة التخـرج الخاصة بهـم).
•صورة عـن (الهوية الشخصية  /جواز السفر)  ،مع ضرورة وضع الوجهيـن في صفحة واحدة.
•صورة شـخصية ملونة حديثـة ذات خلفيـة بيضاء حصرا.
•وثيقـة انتساب لنقابة المعـلمين (خاص بالمعـلمين وأبنائهم).
•صورة عن شهادة ( IELTS / TOEFLلمن يحمـل إحداها وفـق المعـدل المطلوب  -راج الج ول ال حق رن ".)"1
•صورة عن الصفحة اإللكترونيـة لموقـع وزراة التعليـم العالي التي تُظهـر اعتماد الوزارة للجامعـة التي يحمل الطالب شهادتها (خاص بالشهادات
غـير الســورية).
•بيان وضع للعسكريين يثبت التحاقه بالخدمة وأنه ما زال ضمن الخدمة االلزامية أو االحتياطية.

•انتبه إلى وجود حقول إدخال إجبارية اليمكن إكمال عملية طلب التسجيل من دونها  ،وإلى تسلسل رغبات المفاضلة فهي إلزامية عنـد القبـول في
إحدى هـذه الرغبات حسب تسلسلها ( 3رغبات).

•اضغط زر إرسال طلب التسجيل .Submit Application Data /

4

5

•اطبع طلب التسجيل  ،واحتـفظ بالنسخة إلى حيـن صـدور نتائج القبول في المفاضلة .

6

•اطبع طلب إيصال الدفع على نسختين (تسلم إحداها إلى المصرف في حال كان الدفع الكتروني أو مباشر "نقدي"  ،واالحتفاظ بالنسخة الثانية) خاص
بطالب الماجستير وترقية معاهد تقانة المعلومات وتقانة االتصاالت .

7

•تو ّجه إلى أحد فـروع المصرف التجاري السوري أوالعقاري (للسوريين المقيمين داخل سورية) من أجل دفع تكلفة اختبار (. )AT/PT

8

•إذا كنت مقيما في دبي  /األردن  /مصر /لبنان  /تركيا  /الكويت  /البحرين /أربيل  /سلطنة عُمان  /سعودية  /المانيا /هولندا يترتب عليك مايلي :
• -1دفع تكلفة اختبار ( )AT/PTمباشرة في كل من مركز نفاذ الجامعة :دبي /ع ّمان /القاهرة  /بيروت  /الكويت /اسطنبول/المنامة /أربيل  /مسقط/
السعودية  /كمبيتن /بورفاميستر إلساالن .
• -2دفع الرسوم واألقساط الجامعـية (بعـد القبول والتسجيل النهائي) باليورو أو الدوالر لدى أحد فروع المصرف التجاري السوري عن طريق
الوكيل القانوني أو أحد األقارب أو عن طريق فروع شركة الفؤاد للصرافة.
•-3دفع مبالغ اضافية عن كل مادة لقاء خدمات المركز وتكاليف االمتحانات ( 250درهم إماراتي لدى مركز دبي) و( 30دوالر أمريكي لدى مركز
عـ ّمان  /القاهرة  /بيروت/المنامة/اربيل /مسقط /المانيا/هولندا) و (اسطنبول  40 /دوالر أمريكي) و(الكويت  15 /دينار كويتي) و(السعودية200
لاير سعودي) و(كمبيتن 40 /يورو)
•انتظـر إعـالن موعـد إعالن نتائج القبول إلحضار نسخة ورقية عن األوراق الثبوتيـة (التي تم تحميلها إلكترونيـا) إلى أحد مراكـز النفاذ.
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9

10

تكاليف (اختبار ال غة اينك يزية واختبار القبول التخفف )

يت تس ي الرسوم هالتال  :لطريقة ال ف االلكترون نو العق ي (لال ير السورية) نو (لطريقة ال ف ال باشر لاليورو نوال والر) ل ى نح فروع ال فرف التجاري
ل طالب داخل سورية والرس هو/1000/ :ل.س (ل طالب السوري ال قي ) و  /20/يورو نو  /25/دوالر(ل طالب العرب واألجانب ال قي يا داخل سورية)
 لالعسعععععععبة لطالب ال راهز الخارجية /250/ :دره إمارات (ل طالب ال قي يا ف دل ل ى مرهز نااذ دل ) /30/ ،دوالر نمريك (ل طالب ال قي يا
ي ان) ل ى مرهز نااذ الجامعة ف (يـععع ان  /القاهر  /ليروا /ال عامة /نرليل  /مسقط)/15/ ،
ف األردن  /مفـعععر /لبعان /البحريا/نرليل /س طعة ُ

PT

ديعار هويت (ل طالب ال قي يا ف الكويت) ل ى مرهز نااذ الجامعة ف الكويت/40/ ،دوالر نمريك (ل طالب ال قي يا ف ترهيا) ,ل ى مرهز نااذ
الجامعة ف السعععععععودية  /200/لاير سعععععععودي ,ل ى مرهز نااذ الجامعة ف اسععععععطعبول /40/ ،يورو (ل طالب ال قي يا ف نل انيا) ل ى مرهز نااذ
الجامعة ف ه بيتا (ل طالب ال قي يا ف هولع ا) ل ى مرهز نااذ الجامعة ف لورفاميستر إلساالن (مقالل اختبار تح ي مستوى ال غة االنك يزية .)PT

 لالعسعععععععبة لطالب ال راهز الخارجية /250/ :دره إمارات (ل طالب ال قي يا ف دل ل ى مرهز نااذ دل ) /30/ ،دوالر نمريك (ل طالب ال قي يا
ي ان) ل ى مرهز نااذ الجامعة ف (يـععع ان  /القاهر  /ليروا /ال عامة /نرليل  /مسقط)/15/ ،
ف األردن  /مفـعععر /لبعان /البحريا/نرليل /س طعة ُ
الجامعة ف السعععععععودية  /200/لاير سعععععععودي ل ى مرهز نااذ الجامعة ف اسععععععطعبول /40/ ،يورو (ل طالب ال قي يا ف نل انيا) ل ى مرهز نااذ
الجامعة ف ه بيتا (ل طالب ال قي يا ف هولع ا) ل ى مرهز نااذ الجامعة ف لورفاميستر إلساالن (مقالل اختبار القبول التخفف .(AT
مالحظة  :ي كا معـرفة يعاويا فـروع ال فرف التجاري السوري ما خالل الرالط التال www.cbs-bank.sy:
يعاويا فـروع ال فرف العقاري السوري ما خالل الرالط التال www.reb.sy/reb/ :

مالحظاا هـامة تـتعــ ق لالتـق م إلى ال ااضـ ة ف ج ي البرامج
 ت ُقبل ة باا معادلة ال واد وفقا ن لألسس والقواي ال ُ ح د ف ال وا ح ال اخ ية لبرامج ايجازاا ،ي ى نن يت تق ي ةا نبل شةر ما ل ء ال وام ف الافل األول. ت ُرفق ة باا ال عادلة لكشف يالماا ُمف ل نصوالن ووثيقة حيا جامعية ل طالب. لالةـالع ي ى ن وذج الختبار تحـ ي مستوى ال غة االنك يزية ) (PTال خول الى مون الجامعة – ض ا ايالناا ال ااض ة .) (ATف لرامج ال اجستير وترنية معاه تقانـة ال ع وماا واالتفعاالا ال خعـول العى مونعـ

 لالةالع ي ى ال راج ال ط ولة الختباراا القبول التخففالجامعـة  -ض ا ايالناا ال ااض ة .
 -لالةالع ي ى العظام ال اخ لكل لرنامــج الـ خول الى الرالــط ال راسة ف الجامعة.

 ت ُقبل ج ي الشةاداا حسب ال عايير ال ط ولة ف هل لرنامج ل خول ف مااض ة الجامعة مة ا هان تاريخ ص ورها. تتط ب لرامج ال اجستير اختبار تح ي مستوى ال غة االنك يزية ) Placement Test (PTواختبار القبول التخفف )Admission Test (AT -تكاليف اختباراا تح ي مستوى ال غة االنك يزية ) (PTواختباراا القبول التخفف

) (ATغـير نال ة لالسـترداد مة ا هانت األسباب.

 ال يستطي الطالب غير ال حقـق لشرة ال غة االنك يـزية ال ط وب ل خول ف لرامج ال اجستير التق م إلى اختبار القبول التخفف . ال يستطي الطالب غير ال حقق لشرة ال غة االنك يزية الذي تجريه الجامعة استرداد تكاليف اختباراا القبـول. ال يستطي الطالب الحاصل ي ى شةاد توفل نو اي تس استرداد تكاليف اختبار القبول ف حال ت رفض شةادته ما نبل الجامعة.) (ATفقـط .

 -تتط ب ايجاز ف تقانة ال ع وماا واالتفاالا (ترنية خريج معاه ال ع وماتية واالتفاالا) اختبار نبول تخفف

 ي ععى الطععالب الحاصع يا ي ععى شععةاد التوفععل واالي ععتس إحضععار العسععخة االص ع ية الععى مقععر الجامعععة  -وزار التع ععي العععال  -نبععل لع ء التسععجيل نو لع عالتسجيل مباشر ن ي ى ال ااض ة ما خالل مـوايي يتـ تح يـ ها ي ى مونـ الجامعـة.
ي عان  -السععودية  -ال انيعا -
 يت تثبيت دفععاا ةعالب /مفعر-االردن -لبععان -االمعاراا العرليعة ال تحع -ترهيعا -الكويعت-البحعريا  -ارليعل  --سع طعة ُهولع ا  /ف حال تس ي التكاليف االمتحانية لـ ى ال راهـز ف الخارج.
 يت تثبيت الـ فعاا ال فرفية الت يت تس ي ها الكتـرونيا ن ف حال نيام الطالب لاتباع خطـواا ال فـ االلكتـرونـ . موايي ل ء اختبار تح ي مستوى ال غة االنك يزية الذي تجريه الجامعة واختبار القبول التخفف ف األسبوع األول ما الشةر الرال .2018 -مـويـ صـ ور نتا ـج مااض ـة الرلي  ) F18 ( 2018ف الشةر الخامس . 2018

) (ATمعا خعالل جعـ اول اهسعل يبعـر

 يت تح ي ال واييع التافعي ية ونمعاها التقع م الختبعاراا تح يع مسعتوى ال غعة االنك يعـزية ) (PTوالقبعـول التخففعمونــ الجامعـة االلكتـرونـ لعـ انتةاء فتــر التقـــ م ل ااض ـة.
 يت نـبول االيتراضاا الخاصة لالج اول االمتحانيـة خالل  48ساية ما إيالنةـا يـبر مونـ الجامعـة االلكتـرونـ . رفض االيتـراضاا ال تع قـة لعـ م معرفة هيايـة إت ام ي يـة الـ فـ االلكترونـ . -يت إيالن ج اول لأس اء واختفاصاا ال تق ميا ل ااض ة لع نةاية فتر التسجيل يبر مون الجامعة االلكترون

www.svuonline.org

 يستطي الطالب تفحيح ال ع وماا الخاةئة  -إن وج ا  -ف ج اول ال تق ميـا خالل فتـر يت تح يـ ها ف اييالن.24

AT

ديعار هويت (ل طالب ال قي يا ف الكويت) ل ى مرهز نااذ الجامعة ف الكويت/40/ ،دوالر نمريك (ل طالب ال قي يا ف ترهيا) ل ى مرهز نااذ

آلياا التس ي إلكترون لتكاليف
اختبارا القبول والرسوم واألنساة
ةباية ايفال ال ف ي ى نسختيا لع إت ام ي ية التسجيل االلكترون
مراجعة نح فروع ال فرف التجاري السوري ل حفول ي ى لطانة مسبقة ال ف
تعبئة البطانة لالرصي ال ط وب  +ي ولة ال فرف

ن لت نيق ال عـ وماا ال وجود ف
العافذ الت تظةر ل تأه ما صحتةا

التأه ما إت ام ي ية التسجيل :

التأه ما إت ام ي ية التسجيل :

ال خول إلى سجل الطالب ض ا نظام مع وماا
الطالب SVUIS
Studies Profile

ال خول إلى سجل الطالب ض ا نظام مع وماا
الطالب SVUIS
Studies Profile

والتأه ما نن ال واد لحالة ماعَّ ة ()R

والتأه ما نن ال واد لحالة ماعَّ ة ()R
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خ مة دف الرسوم واألنساة ال راسية
يا ةريق مون الجامعة االفتراضية السورية ايلكترون

 .1تسجيل الدخول إلى نظام  SVUISوالضغط على الـرابـط E-Payment :
 .2يمكن طباعة إيصال الدفع بالضغط على زر الطباعـة Print :
 على الطالب التأكد من صحة المعلومات التي ظهرت على اإليصال وفي حال الرغبة بتعديل إيصال
الدفع  ،يتم اتباع ما يلي :
 الضغط على وصلة  Student's Paymentsحيث تظهر للطالب كافة الدفعات المدفوعة و غير المدفوعة للجامعة.
 بإمكان الطالب الضغط على زر   Deleteوذلك لحذف الوصل غير المدفوع.



يجب االنتباه إلى ننه ال يحق ل طالب القيام لع ية ال ف االلكترون إذا هانت العبار التالية موجود ف إيفال ال ف :

 .3يقوم الطالب بالضغط عالرابط

في حال الرغبـة بالدفع عن طريـق موقع االنترنت .

 .4في هذه النافذة يقوم الطالب بإدخال بيانات البطاقة التي سيتم خصم قيمة الفاتورة من رصيدها وهذه المعلومات هي (االسم على البطاقة  -رقم البطاقة CVV2 -
الموجود على الوجه الخلفي للبطاقة  -تاريخ انتهاء البطاقة) وجميع هذه المعلومات موجودة على البطاقة.
 .5بعد التأكد من المعلومات اضغط زر دفع  ،فيتم اقتطاع مبلغ الدفع من حساب البطاقة مضافا إليه عمولة هذه الخدمة  ،وذلك في حال كفاية الرصيد  ،ويتم إظهار شاشة
تؤكد إتمام العملية بنجاح :
Your order has been processed successfully
please keep it for future reference, ) 982420):Your authorization number
أما في حال وجود خطأ بعملية الدفع سيتم إظهار رسالة خطأ مع بيان السبب.
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خ مة دف الرسوم واألنساة ال راسية
يا ةريق مون الجامعة االفتراضية السورية االلكترون
 .6قـد تـواجهـون بعض المشاكل أثناء عملية الـدفـع لذلك يرجى مراجعة ال فـرف التجـاري السـوري حسـب الجـدول التالـي :
وسي ة ال ف
ال ستخ مة

الجةة ال سؤولة
يا حل ال شك ة
المصرف

رسالة الخطأ  /مشك ة ال ف

ليان الخطأ  /ليان مشك ة ال ف

عدم توفر البطاقات مسبقة الدفع في فروع المصرف

-

عدم تفعيل البطاقات للدفع عبر االنترنت

-

عدم تحويل المبلغ إلى البطاقة خالل  24ساعة

-

وجود مشاكل في الصرافات

-

استبدال البطاقات منتهية الصالحية
نقل المبالغ من البطاقات المنتهية الصالحية إلى
البطاقات الجديدة
تصفير الرقم السري للبطاقة
معالجة مشكلة البطاقات الضائعة
ظهور رسائل خطأ على الموقع بعد إتمام عملية الدفع
()blank page

-

الدفع االلكتروني
))E-Payment
الدفع عن طريق
الصراف
-

المصرف

-

-

المصرف

-

الدفع االلكتروني
))E-Payment

المصرف
المصرف

DECLINED, NO SUFFICIENT
FUNDS AVAILABLE

SUBSCRIPTION IS DECLINED
REQUIRED FOR, THIS SERVICE
Socket on Switch Input or Switch
Inoperative

ي م وجود رصي هافٍ ف البطانة  ،وهذا يعع إح ى الحالتيا:
 لم يتم تحويل النقود إلى البطاقة من قبل المصرف (وفي هذه الحالة
على الطالب االنتظار مدة  24ساعة على األقل ليتم التفعيل)
 تم تحويل النقود ولكن المبلغ الموجود في البطاقة غير كاف لتسديد
الرصيد (وفي هذه الحالة على الطالب تعبئة رصيد إضافي في
البطاقة إلتمام عملية الدفع)
مالحظة :يمكن للطالب معرفة رصيد بطاقته من أي صراف
خاص بالمصرف التجاري السوري
ي م تاعيل البطانة ل ف يبر االنترنت ,وهذا يعع إح ى الحالتيا:
 لم يتم تفعيل البطاقة من قبل المصرف التجاري (قسم الدفع
اإللكتروني) ويمكن للطالب االتصال بالمصرف  -قسم الدفع
االلكتروني على الرقم الموجود خلف البطاقة ()011-2230277
حيث بإمكان الطالب الدفع عبر الصراف في حال استمرت المشكلة
 فقد االتصال بين المصرف و الجامعة االفتراضية السورية

المصرف
المصرف
المصرف

المصرف

الدفع االلكتروني
))E-Payment

صاحب العالقة

الدفع االلكتروني
))E-Payment

المصرف

الدفع االلكتروني
))E-Payment

المصرف

 .7يمكن للطالب الذين يواجهـون مشاكل في عملية الدفع  ،االتصال بخدمة الزبائن في ال فرف التجاري السوري على األرقام :
)+963-11-2241356( ، )+963-11-2230277( :
أو االتصال بالجامعة االفتراضية السـورية عبر الرقم .)+963-11-2113464( :
 .8أما في حال ظهـور Limit Date Exceeded :فذلك ألن فتـرة الـدفـع قـد انتـهت.
مالحظاا :
 -1ال يمكن استخدام خدمة الدفع االلكتروني لاليصاالت النقدية أو لعملة غير الليرة السورية.
 -2يرجى منكم محاولة الدفع من حسابكم عن طريق موقع الجامعة من أي مكان يتوفر فيه اتصال باالنترنت وال داعي لقدومكم إلى الجامعة أو إلى مراكـز النفاذ.
 -3ننصح باستخدام وسيلة الدفع عبر االنترنت أوال نظرا السـتقرار الخدمة وثباتها مقارنة بالصراف اآللي  ،وفي حال عدم توفـر االتصال باالنترنت يمكنكم الـدفع
عبـر الصراف.
 -4يرجى منكم يـ م مراجعة مديرية المعلوماتية (قسم الدعم التقني أو الدفع االلكتروني) أو مديرية شؤون الطالب بخصوص مشاكل الدفع االلكتروني قبل إنجاز
الخطوات التالية :
 قراءة دليل الدفع اإللكتروني الموجود ضمن الرابط  E-Paymentعلى حسابكم على الرابط التالي :
https://svuonline.org/en/guides/user-guides
 محاولة الدفع من حسابكم على نظام  SVUISمن خالل الـرابط  E-Paymentوإتباع تعليمات الـدليل بدقة.
 في حال وجود م شكلة تتعلق بالدفع  ،يرجى ت سجيل ر سالة الخطأ التي تظهر لديكم وإر سالها عبر البريد االلكترونيepayment@svuonline.org :
وستتم معالجة طلبكم والـرد عليه  ،أو االتصال عبر الرقم .(011-2113464(:
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خ مة دف الرسوم واألنساة ال راسية يا ةريق

الفرافاا ايلية ()ATM
خطواا ال ف يا ةريق الفرافاا ايلية (:)ATM
 .1أدخل البطاقة في قارئ البطاقات وأدخل الرقم السري بشكل صحيح .
 .2تظهر لك على شاشة الصراف واجهة تتض ّمن عدة خيارات اختر منها خيار "خ ماا نخرى".
 .3اضغط على خيار"فواتير وننساة" فتظهر لك الفواتير واألقساط التي يمكن تسديدها باستخدام البطاقة مسبقة الدفع.
 .4أدخل معرف الخدمة التي ترغب بتسديد فاتورتها  -معرف خدمة الجامعة االفتراضية السورية ( ، )07واضغط الزر المقابل
لخيار "تأهي " للمتابعـة .
 .5بعد إدخال "معرف الخدمة" الخاص بالجامعة االفتراضية ( )07ستظهر لك شاشة يطلب فيها إدخال رقم المعرف الخاص
) (IDENTIFIER NUMBERالموجود في إيصال الدفع ،مثال:
 .6أدخل رقم المعـرف الخاص  -هامالن م األصاار  -واضغط الزر المقابل لخيار "تأهي " للمتابعة  ،فتظهر لك شاشة يظهر فيها ملخص معلومات الفاتورة التي تقوم
بتسديدها :

-

معرف الفاتورة الذي قمت بإدخاله (.)BILL ID

-

معرف المشترك ( :)CUSTOMER IDوهنا يتم إظهار اسم المشترك أو أية معلومة ت ُفيد تأكيد عائدية الفاتورة التي يتم تسديدها.

-

المبلغ :المبلغ االجمالي المترتب لصالـح الجهـة التي يتم تسديد الفاتورة  /الفواتير لها.
وهنـا يجـب أن يتأكـد الطالـب  ،وي ى مسؤوليته الكام ة  ،من صحـة المعلومات ألنه سـيتم بعــدها تأكيـد عمليـة التسـديـد.

 .7للتأكيد اضغط الزر المقابل لخيار "نع " لتسديد الفاتورة/الرسوم أو الضغط على الزر المقابل لخيار "ال" إلنهاء العملية والخروج في حال الرغبة بإيقاف العملية
وعدم التسديد.
 .8بالضغط على الزر المقابل لخيار "نع " يتم اقتطاع مبلغ قيمة الفاتورة من حساب البطاقة مضافا إليه عمولة هذه الخدمة لصالح المصرف ،وذلك في حال كفاية
الـرصيد  ،ويتم إظهار شـاشة تؤكد إتمام العملية بنجاح ويتم طباعـة إشـعار ورقي.
 .9في حال عدم كفاية الرصيد (مبلغ الفاتورة  +العمولة)  ،يتم اظهار رسالة تبين عدم إمكانية التسديد بسبب عدم كفاية الرصيد ويتم إنهاء العملية.
مالحظاا يامة:
 بعد إنتهاء عملية التسديد وللتأكد من أن المقررات قد تم تفعيلها  ،يمكن للطالب الدخول إلى حسابه والضغط على ).(Studies Profile يمكن للطالب الذين يواجهـون مشاكل تقنية في علمية الدفع  ،االتصال بخدمة الزبائن في المصرف على األرقام:)+963-11-2241356( ، )+963-11-2230277( :
أو االتصال بالجامعة االفتراضية السورية عبر الرقم .)+963-11-2113464( :
 للحصول على البطاقة مسبقة الدفع يجب على الطالب اصطحاب الةوية الشخفية ولطانة الجامعة االفتراضية ل طالب وإيفال ال ف . لالطالع على معلومات تفصيلية حول آلية الدفع اإللكتروني يرجى مراجعة موقع الجامعة االلكتروني.ف حال يـ م نجاح ي ية ال فـ ايلكترون يرجى التأكد مما يلي :
 هل تمت عملية الدفع بشكل الكتروني أم نقدي؟ (يجب التأكد مما كتب على اإليصال).
 هل البطاقة مسبقة الدفع مشحونة برصيد كاف لقيمة الوصل  +العمولة؟
 هل نجحت عملية الدفع أم ال زالت البطاقة مشحونة بالمبلغ ؟ (يجب التأكد من رصيد البطاقة من خالل الصراف).
 هل تم التأكد من تفعيل المقررات على نظام ( SVUISالمقررات بحالة (Registered-R؟
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خ مة دف الرسوم واألنساة ال راسية يا ةريق
ال ف ال باشر (العق ي)
ف حال تعذر نو تونف خ مة ال ف االلكترون  ،يت التوجيه وما خالل إيالن ي ى مون الجامعة حفران ل ف ننساة
ال واد ف ال فرف التجاري السوري يا ةريق ال ف ال باشر (العق ي)

خطواا ال ف ال باشر (العق ي):
لع نيام الطالب لإتباع خطواا التسجيل االلكترون ي ى ال قرراا ال راسية  ،ي يه اتباع ما ي :
 .1تسجيل الدخول إلى نظام  SVUISوالضغط على الـرابـط E-Payment :

 .2كما يمكن طباعة إيصال الدفع بالضغط على زر الطباعـة Print :
 .3على الطالب التأكد من صحة المعلومات التي ظهرت على اإليصال (أسـماء المقررات التي قام بالتسـجيل عليها  +سـعر كل مقرر .........الخ).
 .4وفي حال الرغبة بتعديل إيصال الدفع  ،اتباع ما يلي:
 الضغط على وصلة  Student's Paymentsحيث تظهر للطالب كافة الدفعات المدفوعة و غير المدفوعة للجامعة.




بإمكان الطالب الضغط على زر  Delete

وذلك لحذف الوصل غير المدفوع.

ثم يقـوم بمعاودة التسجيل على المقررات الدراسـية وإعـادة طباعـة وصل الدفع مجددا.

 .5الذهاب الى أي فرع من فروع المصرف التجاري السوري مصطحبا معه وصل الدفع مع الهوية الشخصية.


يجب نن تكون العبار التالية موجود ف إيفال ال ف :
يت التس ي نق ا ن

 .6عند اتمام عملية الدفع المباشر في المصرف التجاري السوري  ،على الطالب االحتفاظ باشعار الدفع  ،دون الحاجة إلى تسليم نسخة من االشعار للجامعة.
مالحظاا يامة :
 بعد انتهاء عملية التسديد لدى المصرف التجاري السوري  ,يمكن التأكد من أن المقررات قـد تـم تفعيـلها وذلك بعـد نسبوع من اتمام عملية الدفـع النقـدي. يمكن للطالب الذين يواجهون مشاكل في عملية الدفع  ،االتصال بخدمة الزبائن في المصرف التجاري السوري على األرقام التالية:)+963-11-2241356( ، )+963-11-2230277(:
أو االتصال بالجامعة االفتراضية السورية عبر الرقم )+963-11-2113464(:
 ل تأه ما نجاح ي ية ال فـ ال باشر"العق ي" وذلك لع مرور نسبوع ي ى تس ي األنساة والرسوم : التأكد من تفعيل المقررات على نظام ( SVUISالمقررات بحالة (Registered-R؟وذلك من خالل دخول الطالب إلى حسابه والضغط على ).(Studies Profile
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آلية ال ف االلكترون
يبر ال فرف العقاري السوري

 -1فتح حساب بالمصرف العقاري الس ري في أحد فر ع المصرف أ
أا اع الحسابا التي

فرها المصرف (ت ف ر – جاري)

مكن استخدام أي حساب مفت ح مسبقا

مكن الدفع بمختلف

جب اصطحاب الثب ت ا التال ة :

 صورة عن الهوية الشخصية
 سند إقامة
 وصل الدفع) وصل الدفع ال يحوي أي أختام رسمية(
 -2تفعيل خدمة بنك اإلنترنت حيث يحصل الطالب على اسم مستخدم وكلمة مرور.
يستخدمهما الطالب عند القيام بعملية الدفع االلكتروني) هذه الخدمة تتيح للطالب الدفع طريق اإلنترنت فقط أي أن الطالب
اليستطيع الدفع عبر صرافات المصرف العقاري(
 - 3تفعيل خدمة التحويل المفتوح ورفع سقف التحويل المفتوح إلى مبلغ يغطي قيمة الفاتورة.
 -4نفتح موقع الجامعة االفتراضية على الرابط. www.svuonline.org
 -5ثم نضغط على نظام المعلومات واالمتحانات . SVUIS

 - 6يقوم الطالب بإدخال إسم المستخدم وكلمة المرورالخاصة به
 - 7نضغط على رابط. E-payment
 - 8نضغط على دفع الفاتورة عن طريق المصرف العقاري السوري.
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آلية ال ف االلكترون
يبر ال فرف العقاري السوري

مالحظة :في حال ظهور رسالة تحذير بشأن أمان الموقع نضغط على
 ADVANCEDثم نضغط على… Proceed to

مالحظة :على الطالب التحقق من معلومات الفاتورة قبل الدفع حيث أن رقم الفاتورة
يجب أن يكون مطابقا لرقم المعرف الخاص بالدفعة
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آلية ال ف االلكترون
يبر ال فرف العقاري السوري

مالحظة :في حال كان الطالب قد فعل خدمة بنك االنترنت على أكثر من حساب واحد
خاص به في المصرف العقاري يمكنه الضغط على الصورة لتحديد
الحساب الذي يود الدفع منه
 - 10يعود الطالب الى نظام المعلومات للتحقق من حالة الدفعة  .عبر رابط student payment
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يعاويا ونرنام هواتف مراهز العااذ

ف سورية وخارجةا
مـراهز العااذ ( داخـل ســـورية )
مراهز العـااذ ف
ال حافـظاا

رمز ال رهز

العـعوان

 رن الةاتف

مرهز الةع سة ال ع وماتية

fite_tc

دمشق – الفعاية  -ةريق ال طار  -ه ية الةع سة ال ع وماتية الطالق األول

+963(11) 54917743

مرهز ال ـز

mezzeh_tc

دمشق  -ال ـز  -م يعة الشباب  -معت ى الشبيبة

+963(11) 6117177

مرهز تكعولوجيا ال ع وماا

itc_tc

دمشق  -نلو رمـانة  -ساحة األموييا  -شارع ال ة ي لا لرهة

+963(11) 33485100

مرهز التل

altal_tc

التل  -خ ف الةالل األح ر  -معة الرياد ل غاا والك بيوتر

+963(11) 5913330

مرهز الروضة

Rawda_tc

الروضة  -شارع نوري لاشا  -ال رهز ال ول ل ت ريب وتع ية ال ةاراا اييالمية

+963(11) 3311565

مرهز صي نايا

Sydnaya_tc

صي نايا – م رسة ميت سي صي نايا

+963)11(5955503

دريـا

مرهز نـااذ دريـا (مغ ق حاليا ن)

daraa

دريا  -مقالل م يرية الترلية  -لعاء البرج

+963(15) 245931

ال حافظة

دمشق

السـوي اء

مرهز نااذ السـوي اء

sweida_tc

السوي اء  -مقالل الارن ايل  -لعاء لرج آدم  -الطالق األول

+963(16) 227946

حـ ص

مرهز نااذ حـ ص

homs_tc

ح ص  -جامعة البعث  -مبعى ه ية العـ وم  -الطالق الثان

+963(31) 2119205

حــ اه

مرهز نااذ حـ اه

hama_tc

ح اه  -ح ال غـي ة  -مقـر فـرع اتحاد شبيبة الثور  -معت ى الشبيبة ل عـ وم وال عـ وماتية

+963(33) 2214314

ةرةوس

مرهز نااذ ةرةوس

tartus_tc

ةرةوس  -ساحة ال حافـظة  -لعاء الجـ عية العـ ية السورية ل ع وماتية ()SCS

الالذنـية

مرهز نااذ الالذنـية

lattakia_tc

الالذنـية  -جامعة تشريا  -ال كتبة ال رهزية  -القـبو

حـ ب

مرهز نااذ ح ب

aleppo_tc

ح ب  -جامعة ح ب  -مرهز الحاسب

+963(21) 2634060

إدلـب

مرهز نااذ إدلب (مغ ق حاليا ن)

idleb_tc

إدلب  -ح القفور  -جانب مبعى ال حافظة  -لعاء نقالة ال ةع سيا ة  -3الجـ عية العـ ية السورية
ل ع وماتية ()SCS

+963(23)250241

دير الزور

مرهز نااذ دير الـزور (مغ ق
حاليا ن)

deirezzor_tc

دير الـزور  -ح القفور  -شارع حوض الاراا  -مبعى ر اسة جامعة الاراا

---

الرنــة

مرهز نااذ الرنــة (مغ ق حاليا ن)

raqqa_tc

الرنــة  -جامعة الاـراا  -ه ية الترلية

+963(22) 260891

الحسكة

مرهز نااذ الحسكة (مغ ق حاليا ن)

hasakeh_tc

+963
(43)321473

)Ext.(115

9943

القامشـ

مرهز نااذ القامشـ
حاليا ن)

(مغ ق

qamishly_tc

الحسكة  -جامعة الاـراا  -ه ية الحـقـول  -الطالق األول
القامش

 شارع الوح  -مقالل ثانوية القادسية ل بعاا لعاء الج عية العـ ية الســورية ل عـ وماتية()SCS

+963(41) 445629

+963(52) 311850
+963(52) 435073

مـراهز العااذ ( خارج ســـورية )
الب

مرهز العااذ

العـعوان

 رن الةاتف

ايماراا العرلية ال تح

دلــ

دل  -نرية ال عرفة  -مكتب -F02مكتب F30
ةالـق Block13- 1st

+971 555538531

كة األردنية الةاش ية

يـ ـان

يـ َّ ان  -الش يسان  -شارع يب الرحي الواه  -لعاء رن 45

ج ةورية مفـر العرلية

القاهر

مفر  -ةريق مفر االسكع رية الفحراوي  -القرية الذهية

لبعان

ليروا

ليروا  -الفعاي  -شارع ي ال يا  -لعاء ال عفور ة1

الكويت

الكويت

ترهيا

اسطعبول

البحريا

ال عامة

س طعة يُ ان

مسقط

الوةية -شارع الوهاالا  -لعاية الرمي ة ( )106الطالق الثان  -مكتب 22

العرال

ارليل

القرية االيطالية /دار رن  463لجانب البوالة الثانية

نل انيا

ه بيتا

Inlingua-Kempten
)inlingua, Bodmanstraße 7, 87435 Kempten (Allgäu

+4915771996075

الرياض

ح العزهة  -شارع نلو لكر الف يق  -مبعى جري الشرل ال ور األول  -مكتب رن #06

+966112032751

الفاا - 2شارع األمير ماج  -مقالل يزيز مول  -مبعى  - 20ال ور األول

+966112318548

ال

+962 6 5100250

)Ext.(4368

+202 35370434
)Ext.(303
+202 35370435

السعودية

ج

حول  -شارع الا خ ون  -مج

الخ يا  -الطالق نول -مكتب 1

اسطعبول -معطقة فاتح  -شارع فوزي لاشا -لجانب مسج يتيق ي
 الطالق الثالث  -مكتب رن 3ال عامة  -معطقة البرهامة  -مج

33

 -لعاء رن 132

 - 351ةريق  - 5121مبعى 1002

+961 1 754 222

)Ext.(124

+965 66600089
+90 212 533 82 78

Tel:

+90 506 103 79 02

Mob(1):

+90 537 734 88 58

Mob(2):

+973 17383000
+968 24563650
+968 24565390
+9647504221470
+9647504237048
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