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الجامعــــة االفتراضيــــة السوريــــة

الرؤيـة
ً
ً
ً
مرموقا وأن تكون رائدة في مسيرة التعلم اإللكتروني في المنطقة وفي تأهيل الموارد
تصنيفا
عالميا
السعي ألن تكون ضمن الجامعات المصنفة
البشرية بشكل منسجم مع السويات األكاديمية والمهنية العالمية ويلبي حاجات سوق العمل الوطنية واإلقليمية وفي مجاالت متنوعة ،والسعي
الستقطاب أفضل الخبرات التعليمية والبحثية ووضعها في شبكة علمية يتفاعل فيها المتعلم والمعلم والخريج.

الرسـالة :
توفير منظومة تعلم وتدريب وبحث حديثة في المجال األكاديمي والمهني تمك ن المتعلم والمتدرب من االنخراط الفعال والمباشر في سوق العمل
عبر تطوير مهاراته ومعا رفه في مجاالت متنوعة حديثة متالئ مة مع احتياجات وتطور االقتصاد المحلي واإلقليمي ،ومع وتنامي استخدام الشابكة
ً
ً
ً
ودوليا.
إقليميا
محليا و
الدولية في النشاطات واألعمال

المهـمة :
تعـمل الجامعة االفتراضية السورية على :
 -1تلبية االحتياجات الوطنية والعربية للعلم والتقانة وتأهيل الموارد البشرية وتنمية وتطوير الرصيد المعرفي للمجتمع.
 -2تعزيز حركة التعريب بهدف نقل المعارف إلى المنطقة العربية وربطها بشكل منهجي بالمسيرة العلمية العالمية.
 -3تطوير تقانات التعلم اإللكتروني وترسيخه واستثماره في المجالين األكاديمي والمهني والتعلم مدى الحياة.
 -4بناء عالقات طويلة األمد مع خريجيها والمؤسسات التي ينتمون إليها.
 -5تحفيز وتنمية األطر التعليمية واإلدارية الدائم منها والمتعاقد باعتبارهم رصيدها األهم.
 -6ترسيخ الجودة في جميـع عملياتها.
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برامج المعاهد واإلجازات الجامعية
"الحد األدنى للتقدم إلى المفاضلة في جميع البرامج على أساس الشهادة الثانوية
يتم اعتباره بعد طي عالمتي التربية الدينية واللغة األجنبية الثانية ( انكليزي أو فرنسي )"

الحد األقصى للدراسة في جميع االختصاصات هو ضعف الحد األدنى للدراسة
 -1المعهد التقاني للحاسوب TIC :
الحد األدنى لمدة

رمز البرنامج

االختصاصات

TIC

برمجيات ونظم المعلومات

لغة الدراسة

الدراسة

العـربـيـة

سنتان

واإلنكليزية

شروط وآلية القبول
مفاضلة حسب معـدل الثانوية

 العامة  :الفرع العـلمي
 الصنـاعية والمهنية  :تقنيات الحاسوب  -المعلوماتية  -البرمجة وأنظمة التشغيل  -صيانة الحواسب
حملة الشهادة الثانوية

%55

والتجهيزات الحاسوبية  -الشبكات الحاسوبية – ميكاترونيكس.
 االتصاالت ( :جميع االختصاصات)
 التجارية

قسط المقرر الواحد مع الرسم االمتحاني

العدد الكلي للمقرارات

( 28,000ل.س)

 26مقرر

قسط مستوى اللغة اإلنكليزية مع الرسم االمتحاني
( 43,555ل.س)

 -2المعهد التقاني إلدارة األعمال TIBA :
رمز البرنامج
TIBA

حملة الشهادة الثانوية

االختصاصات

الحد األدنى لمدة الدراسة

المالية والمصارف  -إدارة

العـربـيـة

سنتان

الموارد البشرية  -التسويق


الثانوية العامة :الفرع العلمي واألدبي



الثانوية التجارية



الثانوية الفنية (فرع التجارة)

لغة الدراسة
واإلنكليزية

مفاضلة حسب معـدل الثانوية

%55

اختصاص
اختصاص مالية والمصارف  22مقرر

شروط وآلية القبول

اختصاص إدارة الموارد البشرية  22مقرر

تسويق 22
مقرر
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قسط المقرر الواحد مع الرسم االمتحاني
( 28,000ل.س)
قسط مستوى اللغة اإلنكليزية مع الرسم االمتحاني
( 43,555ل.س)

برامج المعاهد واإلجازات الجامعية
 -3المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية TITH :
رمز البرنامج
TITH

االختصاصات

الحد األدنى لمدة الدراسة

لغة الدراسة

شروط وآلية القبول

اإلدارة السياحية

سنتان

العربية واإلنكليزية

مفاضلة حسب معدل الثانوية
حد أدنى (معدل )%55

اإلدارة الفندقية
التسويق السياحي

حملة الشهادة الثانوية

العدد الكلي للمقررات



الثانوية العامة ( العلمي  ،األدبي)



الثانوية التجارية ،الثانوية المهنية الفندقية (كافة االختصاصات)

اإلدارة السياحية

اإلدارة الفندقية

التسويق السياحي

( 28,000ل.س)

ً
"متضمنا  3مستويات في اللغة
اإلنكليزية".

قسط المقرر الواحد النظري مع الرسم االمتحاني

 22مقرر نظري

 26مقرر نظري

 22مقرر نظري

 2مقرر تطبيقي

 4مقرر تطبيقي

 3مقرر تطبيقي

قسط المقرر الواحد التطبيقي
( 90,000ل.س)
قسط مستوى اللغة اإلنكليزية مع الرسم االمتحاني
( 43,555ل.س)

هذا البرنامج هو تعاون بين الجامعة االفتراضية ووزارة السياحة كنموذج للتعليم المتمازج ،وبالتالي التقدم لهذا البرنامج متاح حالي ًا فقط للطالب المتواجدين داخل سورية نظر ًا
لوجود المقررات التطبيقية التي سيتم تنفيذها في المعاهد والمراكز التدريبية التابعة لوزارة السياحة.

 -4اإلجازة في الهندسة المعـلوماتية ITE :
رمز البرنامج

االختصاصات
هندسة البرمجيات  -الذكاء الصنعي

ITE

حملة الشهادة الثانوية

الحد األدنى لمدة الدراسة
خمـس سنوات

النظم والشبكات الحاسوبية


العامة  :الفـرع العلمي



المهنية  :اختصاص معلوماتية أو تقنيات الحاسوب



المهنية  :اختصاص (مهنة) شبكات حاسوبية

لغة
الدراسة
العـربـيـة
واإلنكليزية

شروط وآلية القبول
مفاضلة حسب معـدل الثانوية
%05
%05
قسط المقرر الواحد مع الرسم االمتحاني

العدد الكلي للمقرارات

( 28,000ل.س)

 25مقرر

قسط مستوى اللغة اإلنكليزية مع الرسم
االمتحاني ( 43,555ل.س)
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برامج المعاهد واإلجازات الجامعية
 -5اإلجازة في اإلعالم واالتصـال BMC :

رمز البرنامج

الحد األدنى لمدة الدراسة

االختصاصات
اإلعالم واالتصال اإللكتروني

BMC

لغة
الدراسة
العـربـيـة

 -العالقات العامة  -اإلعـالن  -الصحافة -

أربـع سنوات

واإلنكلي

اإلذاعة والتلفزيون
حملة الشهادة الثانوية



شروط وآلية القبول

مفاضلة حسب معـدل الثانوية

زية
%60

العامة  :الفرع العـلمي  /األدبـي /الشرعية

قسط المقرر الواحد مع الرسم االمتحاني

 52مقرر

العدد الكلي للمقرارات

( 28,000ل.س)

 -6اإلجازة في تقانة المعلومات BAIT :
رمز البرنامج

الحد األدنى لمدة الدراسة

لغة الدراسة

BAIT

أربـع سنوات

العـربـيـة واإلنكليزية



عـامة  :الفـرع العـلمـي

شروط وآلية القـبول
مفاضلة حسب معدل الثانوية
الحـد األدنـى للتقـدم للمفاضلة
240/170

 التجارية
 الصــــناعــــــــــية  :تقنيات الحاســــوب  -المعلوماتية  -البرمجة وأنظمة التشــــغيل  -صــــيانة الحواســــب
والتجهيزات الحاسوبية  -الشبكات الحاسوبية
حملة الشهادة الثانوية
BAF

%70

 االتصاالت ( :جميع االختصاصات)
 الصناعـــية  :كهرباء الطيران  -ميكانيك الطيران  -ميكانيك السيارات  -التقنيات اإللكترونية  -التقنيات
الكهربائية  -كهرباء والكترون المركبات  -ميكانيك المركبات – مكانيك وكهرباء المركبات  -التكييف
والتبريد  -المحركـــــــــات وا ليات  -التدفئة والتمديدات  -الكهرباء  -التلمذة الصـــناعية  -التصـــنيع
الميكــانيكي  -ا ليــات والمعــدات الزراعيــة  -آالت زراعيــة  -صــــــيــانــة ا الت والمعــدات الزراعيــة –

%80

ميكاترونيكس  -مهن نفطية (أجهزة القياس والتحكم  -كهرباء صــناعية)  -صـيانة األجهزة الطبية -
كافـة الثانـويـات الصناعيـة التقـانيـة.


ثـــــانوية بمعـــــدل  %50لحملة شهادة معهد تقاني أو شهادة جامعية بدرجة جيد وما فوق  :يمكن

حملة شـهادات المعاهد غير

للطالب الذين يحملون شهادة معهد تقاني أو شهادة جامعية بمعدل جيد وما فوق وغير المقبولين

المقبولة في الترقية BAF

في برنامج الترقية التسـجيل على أسـاس أي من الثانويات المقبولة في البرنامج بحيث يكون الحد

%50

األدنى لمعدل الثانوية ال يقل عن  %55بعد طي مادة الديانة.
يختار طالب الثانوية اختصاصهم في الفصل الثاني من السنة األولى

قسط المقرر الواحد مع الرسم االمتحاني

العدد الكلي لمقررات اختصاص نظم المعلومات اإلدارية MIS

 54مقرر

العدد الكلي لمقررات اختصاص نظم معلومات وشبكات معطيات ISDN

 51مقرر
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( 28,000ل.س)
قسط مستوى اللغة اإلنكليزية مع الرسم
االمتحاني ( 43,555ل.س)

برامج المعاهد واإلجازات الجامعية

 -2اإلجازة في تقانة المعلومات  /ترقية ( BAITبرنامج ترقية لخريجي المعاهد التقانية  /المتوسطة):
رمز البرنامج

الحد األدنى لمدة

لغة الدراسة

الدراسة
الـدنيـا  :سنتان ونصف

شروط وآلية القـبول
 -مفاضلة معاهد المعلوماتية ومايكافؤها  :حسب عالمة اختبار القبول التخصصي .

لخريجي HND

 -مفاضـــلة المعاهد التجارية والمعهد التقاني اإلحصـــائي والدبلوم الوطني العالي في

والمعاهد التجارية وإدارة

المعلومــاتيــة والتطبيقــات اإلداريــة  HNDحســــــب معــدل التخرج ويجــب على الطــالــب

BAIT

العـربـيـة واإلنكليزية

األعمال واإلحصاء

الحصــــــول على إحــدى الثــانويــات المطلوبــة للــدخول في برنــامج اإلجــازة في تقــانــة
المعلومات BAIT

الـدنيـا  :سنتان لبقية

 -يختار طالب معاهد الترقية اختصاصهم في الفصل األول من السنة األولى.

المعاهد

يحق لحملة هذه المعاهد اختيار أحد هذه االختصاصات ()ISDN - MIS
 /يخضـع طـالب معاهـد المعلوماتية ومايكافـؤها الختبار قبـول تخصصـي /AT
 المعـهد التقاني للحاسوب (وزارة التعليم العالي). -معـهد تقنيات الحاسوب (وزارة التربية).

معـاهـد

 -المعهد التقاني/المتوسط للهندسة الميكانيكية والكهربائية (اختصاص هندسة برمجيات أو حواسيب أو شبكات حاسوبية).

المعلوماتية

 -معـهد االتصاالت (اختصاص معالجة معلومات  ،شبكات حاسوبية).

ومايكافـؤها

 -المعـهد المتوسط الصناعي /وزارة التربية (تقنيات حاسوب  ،هندسة البرمجيات  ،هندسة الحواسيب  ،شبكات حاسوبية/تقدير جيد.)/

BAIT

 معـهد فلسطين التقاني والفني (هندسة حواسب  ،هندسة شبكات  ،برمجيات  ،عام). المعـهد التابع لوكالة الغوث (( )UNRWAتكنولوجيا الحاسوب  -نظم المعلومات الحاسوبية  -كمبيوتر ونظم المعلومات). -المعهد التقاني/المتوسط اإلحصائي (المكتب المركزي لإلحصاء  -اختصاص الحاسوب واإلحصاء).

حملة شهادة

 -المعهد التقاني  /المتوسط للكهرباء والميكانيك ( وزارة الكهرباء اختصاص تقانة معلومات واتصاالت).

معهد تقاني /

 -المعـهد التقاني للحاسوب (خريج الجامعة االفتراضية).

متوسط

يحق لحملة هذه المعاهد المعهد اختيار فقـط اختصاص نظم معلومات وشبكات معطيات ISDN
يـرجى تحميل نسخة الكترونية عـن الشهادة الثانوية المطلوبة إضافة إلى مصدقة التخرج الخاصة بالمعهد

المعاهد التجارية
وإدارة األعـمال
واإلحصاء
BAC

 المعـهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية/المحاسبة والتمويل/المتوسـط التجاري  -المعـهد التقاني المالي (وزارة المالية) المعـهد التقاني إلدارة األعـمال والتسويق/المتوسط لألعمال اإلدارية/السكرتاريا المعــهد التجاري المصرفي (وزارة التربية)  -المعـهد التقاني اإلحصائي  -المعـهد التقاني اإلحصائي (المكتب المركزي لإلحصاء جميع االختصاصات باستثناء "الحاسوب واالإحصاء")

 معـهد دمشق المتوسط للتعليم الفـني والمهني ( UNRWAالتسويق وعلم اإلدارة  -السكرتاريا وإدارة المكاتب  -العلوم المالية والمصرفية -إدارة األعمال) معـهد فلسطين التـقاني والفـني (المحاسبة والتمويل  -علوم مالية ومصرفية  -إدارة األعـمال والتسويق) الـدبلـوم الـوطني العالـي في المعلـوماتيـة والتطبيقـات اإلداريـة  HNDفـي الجامعـة االفتراضيـة السـورية الذين يحملون الثانويات المقبولة في البرنامج. -المعهد التقاني إلدارة األعمال (من الجامعة االفتراضية السورية) اال ختصاصات الموجودة بالمعهد هي ( المالية والمصارف  -ادارةالموارد البشرية  -التسويق )

المعاهد التجارية وإدارة األعمال واإلحصاء

بقية المعاهد

العدد الكلي لمقررات اختصاص نظم المعلومات وشبكات المعطيات

 35مقرر

العدد الكلي لمقررات اختصاص نظم المعلومات اإلدارية

 32مقرر

العدد الكلي لمقررات اختصاص نظم المعلومات وشبكات المعطيات

 31مقرر
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قسط المقرر الواحد مع الرسم االمتحاني
( 28,000ل.س)
قسط مستوى اللغة اإلنكليزية مع الرسم االمتحاني
( 43,555ل.س)

برامج المعاهد واإلجازات الجامعية

 -0اإلجازة في تقانة االتصاالت BACT :
رمز البرنامج

الحد األدنى لمدة الدراسة

لغة الدراسة

BACT

أربع سنوات

العـربـيـة واإلنكليزية

شروط وآلية القـبول
مفاضلة حسب معدل الثانوية
الحـد األدنـى للتقـدم للمفاضلة

يحق للمتقدم اختيار إحدى االختصاصات التالية ( )RMC – MCS – CSB
240/170

 عـامة  :الفـرع العـلمـي


التجارية



االتصاالت ( :جميع االختصاصات)



الصـناعـــــــية  :تقنيات الحاسـوب  -المعلوماتية  -البرمجة وأنظمة التشغيل  -صيانة الحواسب

%70

والتجهيزات الحاسـوبية  -الشـبكات الحاسوبية  -كهرباء الطيران  -ميكانيك الطيران  -ميكانيك

حملة الشهادة

السيارات  -التقنيات اإللكترونية  -التقنيات الكهربائية  -كهرباء والكترون المركبات  -ميكانيك

الثانوية

المركبات  -التكييف والتبريد  -المحركات وا ليات  -التدفئة والتمديدات – الكهرباء  -التلمـــذة

BCF

الصناعية  -التصنيع الميكانيكي  -ميكاترونيكس -ا ليات والمعـدات الـزراعية  -آالت زراعيـة -
صيانة ا الت والمعــدات الـزراعية  -مهـن نفطية (أجهـزة القياس والتحكم  -كهرباء صناعية) -

%80

صيانة األجهـزة الطبية  -كافـة الثانـويـات الصناعيـة التقـانيـة


الثانوية المهنية النفطية  :مهنة تكرير النفط.



ثانوية مهنية  :تركيبات هاتفية.



الحوسبة الصناعية.



ثـانوية بمعـدل  %50لحملة شهادة معهد تقاني أو شهادة جامعية بدرجة جيد وما فوق  :يمكن

حملة شـهادات المعاهد غير

للطالب الذين يحملون شــــــهادة معهد تقاني أو شــــــهادة جامعية بمعدل جيد وما فوق وغير

المقبولة في الترقية BCF

المقبولين في برنامج الترقية التســــجيل على أســــاس أي من الثانويات المقبولة في البرنامج

%50

في حال حققوا  %50وما فـوق في هـذه الشــهادة.
قسط المقرر الواحد مع الرسم االمتحاني

العدد الكلي للمقررات

( 28,000ل.س)

 53مقرر

قسط مستوى اللغة اإلنكليزية مع الرسم االمتحاني
( 43,555ل.س)
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برامج المعاهد واإلجازات الجامعية

 -0اإلجازة في تقانة االتصاالت  /ترقية ( BACTبرنامج ترقية لخريجي المعاهد التقانية  /المتوسطة):
شروط وآلية القـبول

رمز البرنامج

الحد األدنى لمدة الدراسة

لغة الدراسة

BACT

سنتان ونصف

العـربية واإلنكليزية

 مفاضلة المعاهد المقبولة في برنامج الترقية حسب عالمة اختبار القبول التخصصي -يخضع خريجو المعاهد التقانية الختبار قبول تخصصي AT

يحق للطالب في المعاهد المذكورة اختيار أحد هذه االختصاصات ()CSB - MCS - RMC
يحق للطالب من المعاهد غير المذكورة هنا تقديم كشف عالمات وتفاصيل الخطة الدراسية للمعهد
للنظر في قبولهم خالل شهر من بدء المفاضلة (مع العلم بأنه في حال الموافقة على الشهادة سيتم اعتمادها ابتداء ًا من الفصل القادم)
معـاهـد االتصـاالت واإللكترونيـات والتحكم تُ قبـل فـي الترقيـة شـرط اعتمادهــا من مجلـس الجامعـــة.

-

معهد االتصاالت ( معالجة معلومات – شبكات حاسوبية – محطات تراسل  -اختصاص مقاسم إلكترونية )

-

معهد دمشــق المتوســط  ( UNRWAإلكترونيكس – اختصــاص ميكاترونيكس – اختصــاص إلكترونيات وتكنولوجيا الحاســوب – التحكم اإللكتروني وتطبيقات الكمبيوتر -
اتصاالت سلكية والسلكية)

حملة
شهادة
معهد
تقاني/
متوسط

-

المعهد المتوسط للصناعات الهندسة المعدنية /اختصاص إلكترون

معـاهـد

-

المعهد المتوسط للكهرباء والميكانيك  /اختصاص إلكترونيات

-

االتصاالت

المعهد المتوسط الصناعي وزارة التربية (أجهزة تحكم  -تحكم آلي – إلكترونيات )

-

المعهد المتوسط الصناعي وزارة االصناعة  /إلكترون

ومايكافـؤها

-

المعهد التقاني للحاسوب ( هندسة كمبيوتر – هندسة الحواسيب – هندسة شبكات – حوسبة صناعية )

BCI

-

المعهد التقاني للصناعات التطبيقية  /اختصاص إلكترون

-

المعهد التقاني للهندســـة الميكانيكية والكهربائية (تدفئة وتبريد وتكييف – إلكترون اتصـــاالت – قياســـات فيزيائية – إلكترون وتحكم – تجهيزات طبية  -قياســـات وضـــبط
الجودة – هندسة تحكم وأتمتة )

-

المعهد التقاني للنفط و الغاز  /اختصاص أجهزة دقيقة

-

المعهد التقاني للكهرباء والميكانيك ( أتمتة وتحكم آلي – طاقة متجددة  /تابع لوزارة الكهرباء – تقانة المعلومات واالتصـــاالت  -حفظ وتدقيق الطاقة – قياســـات وضـــبط
الجودة )

-

المعهد التقاني الصناعي وزارة التربية ( صيانة تجهيزات طبية – تقنيات إلكترونية )

-

المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية بدمشق اختصاص هندسة اتصاالت

-

المعهد التقاني للطاقة الشمسية

-

المعهد التقاني الصناعي ( تكيف وتبريد – تدفئة وتهوية )

-

المعهد التقاني الصناعي (تقنيات كهربائية  -كهرباء آالت – كهرباء شبكات – كهرباء  -كهرباء عامة)
قسط المقرر الواحد مع الرسم االمتحاني

العدد الكلي للمقررات

( 28,000ل.س)

 30مقرر

قسط مستوى اللغة اإلنكليزية مع الرسم االمتحاني
( 43,555ل.س)
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برامج المعاهد واإلجازات الجامعية

 -15اإلجازة في الحقوق BL :
رمز البرنامج

الحد األدنى لمدة الدراسة

لغة الدراسة

شروط وآلية القـبول

BL

أربـع سنوات

العـربية واإلنكليزية

مفاضلة حسب معــدل الثانـوية

حملة الشهادة الثانوية



العامة  :الفرع العـلمي  -الفرع األدبي (معدل )%65



الثانوية الشرعـية ( :معـدل )%65
قسط المقرر الواحد مع الرسم االمتحاني

 51مقرر

العـدد الكلي للمقررات

( 20,555ل.س)

 -11اإلجازة في علوم اإلدارة BSCM :
رمز البرنامج

االختصاصات

BSCM

المالية والمصارف  -إدارة الموارد البشرية  -التسويق

حملة الشهادة الثانوية

الحد األدنى لمدة
الدراسة
أربـع سنوات

لغة الدراسة
العـربية
واإلنكليزية

 العامـة  :الفـرع العـلمي

شروط وآلية القـبول
مفاضلة حسب معـدل الثانوية

%65

 الثانوية التجارية

قسط المقرر الواحد مع الرسم االمتحاني

اختصاص المالية والمصارف  55مقرر

اختصاص إدارة الموارد البشرية  54مقرر

اختصاص تسويق  54مقرر

( 20,555ل.س)
قسط مستوى اللغة اإلنكليزية مع الرسم
االمتحاني ( 43,555ل.س)
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برامج المعاهد واإلجازات الجامعية

-12اإلجازة في علوم اإلدارة  /ترقية ( BSCMبرنامج ترقية لخريجي المعاهد التقانية  /المتوسطة):
رمز البرنامج

االختصاصات

الحد األدنى لمدة الدراسة

BSCM

المالية والمصارف  -إدارة الموارد البشرية  -التسويق

سنتين ونصف

حملة شهادة

لغة الدراسة

شروط وآلية القـبول

العـربيـة

مفاضلة حسب تقدير التخرج في المعهد

واإلنكليزية

الحد األدنى  :تقدير جيد

يحق للطالب من المعاهد غير المذكورة هنا تقديم كشف عالمات و تفاصيل الخطة الدرسية وتوصيف المقررات للنظر في قبولهم خالل شهر من بدء المفاضلة (مع العلم
بأنه في حال الموافقة على الشهادة سيتم اعتمادها ابتداء ًا من الفصل القادم)

معـهد تقاني/متوسـط

اسم المعهد

المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية/المحاسبة والتمويل /المعهد المتوسط
التجاري

االختصاص في المعهد

القبول في برنامج الترقية

إدارة األعمال

تسويق /إدارة موارد بشرية

المصارف
مالية ومصارف

األسواق المالية
المحاسبة
إدارة األعمال

تسويق /إدارة الموارد البشرية

العالقات العامة

المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق

التسويق والمبيعات

تسويق

المعارض والمؤتمرات
المعهد المتوسط لألعمال اإلدارية/السكرتاريا

المحاسبة

المعهد التجاري المصرفي (وزارة التربية)

التعريف بالبرنامج

تسويق /إدارة الموارد البشرية
مالية ومصارف

المصارف والتأمين
محاسبة نفقات

المعهد التقاني المالي (وزارة المالية)

مالية ومصارف

محاسبة ضرائب والرسوم
إدراة األعمال

تسويق /إدارة الموارد البشرية

العالقات العامة
التسويق

معهد فلسطين التقاني والفني

تسويق

المصارف
مالية ومصارف

األسواق المالية
المحاسبة

معهد دمشق المتوسط للتعليم الفني والمهني )(UNRWA

المعهد التقاني إلدارة األعمال (من الجامعة االفتراضية السورية)

مالحظـة هامـة

السكرتاريا وإدارة المكاتب

تسويق /إدارة الموارد البشرية

التسويق وإدارة األعمال

تسويق

العلوم المالية والمصرفية

مالية ومصارف

إدارة الموارد البشرية

إدارة الموارد البشرية

إدارة األعمال

تسويق /إدارة الموارد البشرية

التسويق

التسويق

إدارة الموارد البشرية

إدارة الموارد البشرية

المالية والمصارف

المالية والمصارف

يتـم معـادلـة بعض مقررات السـنة األولـى للطـالب فـي حـال قبـولهـم فـي البـرنامـج

جملة شهادة المعهد

اختصاص مالية ومصارف

اختصاص إدارة الموارد البشرية

اختصاص تسويق

التقاني إلدارة األعمال

 31مقرر

 35مقرر

 35مقرر

(من الجامعة االفتراضية السورية )

بقية المعاهد المقبولة

اختصاص مالية ومصارف

اختصاص إدارة الموارد البشرية

اختصاص تسويق

 32مقرر

 32مقرر

 32مقرر
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قسط المقرر الواحد مع الرسم االمتحاني
( 20,555ل.س)
قسط مستوى اللغة اإلنكليزية مع الرسم االمتحاني
( 43,555ل.س)

برامج المعاهد واإلجازات الجامعية

 -13اإلجازة في اإلدارة السياحية والفندقية BTHM :
رمز البرنامج

BTHM

االختصاصات

الحد األدنى لمدة الدراسة

لغة الدراسة

شروط وآلية القبول

اإلدارة السياحية

 4سنوات

العربية واإلنكليزية

مفاضلة حسب

اإلدارة الفندقية

معدل الثانوية.

التسويق السياحي

الحد األدنى (معدل
)%65

حملة الشهادة الثانوية

ُ
"متضمنا  5مستويات
العدد الكلي للمقررات



الثانوية العامة ( العلمي  ،األدبي)



الثانوية التجارية ،الثانوية المهنية الفندقية (كافة االختصاصات)
اإلدارة السياحية

في اللغة اإلنكليزية"
 52مقرر نظري

 3مقرر تطبيقي

اإلدارة

التسويق

قسط المقرر الواحد النظري مع الرسم االمتحاني

الفندقية

السياحي

( 20,555ل.س)

 40مقرر

 53مقرر

قسط المقرر الواحد التطبيقي مع الرسم االمتحاني

نظري

نظري

( 90,000ل.س)

 2مقرر

 3مقرر

تطبيقي

تطبيقي

قسط مستوى اللغة اإلنكليزية مع الرسم االمتحاني
( 43,555ل.س)

هذا البرنامج هو تعاون بين الجامعة االفتراضية ووزارة السياحة كنموذج للتعليم المتمازج ،وبالتالي التقدم لهذا البرنامج متاح حالي ًا فقط للطالب المتواجدين
داخل سورية نظر ًا لوجود المقررات التطبيقية التي سيتم تنفيذها في المعاهد والمراكز التدريبية التابعة لوزارة السياحة.
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برامج المعاهد واإلجازات الجامعية
 14اإلجازة في اإلدارة السياحية والفندقية  /ترقية ( BTHMبرنامج ترقية لخريجي المعاهد التقانية/المتوسطة)
رمز البرنامج

الحد األدنى لمدة الدراسة

االختصاصات

شروط وآلية القبول

لغة الدراسة

 سنتين ونصف (حملة شهادة المعهداإلدارة السياحية -اإلدارة

BTHM

التقاني للعلوم السياحية و الفندقية (من
الجامعة االفتراضية السورية ))

الفندقية -التسويق السياحي

مفاضلة حسب تقدير التخرج في المعهد-

العربية واإلنكليزية

الحد األدنى :تقدير جيد

 -ثالث سنوات (بقية المعاهد المقبولة)

حملة شهادة معهد تقاني/متوسط

يحق للطالب من المعاهد غير المذكورة هنا تقديم كشف عالمات وتفاصيل الخطة الدرسية وتوصيف المقررات للنظر في قبولهم خالل شهر من بدء
ً
ابتداءا من الفصل القادم)
المفاضلة (مع العلم بأنه في حال الموافقة على الشهادة سيتم اعتمادها
االختصاصات التي تقبل فيها المعاهد

اسم المعهد
المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية
(من الجامعة االفتراضية السورية)

المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية

المعهد المتوسط الفندقي

االختصاص في المعهد

القبول في برنامج الترقية

اإلدارة السياحية

اإلدارة السياحية

اإلدارة الفندقية

اإلدارة الفندقية

التسويق السياحي

التسويق السياحي

داللة المناطق السياحية واألثري

اإلدارة السياحية

إدارة مكاتب سياحة وسفر

اإلدارة السياحية

استقبال ودوائر أمامية

اإلدارة الفندقية

تدبير فندقي وتنسيق وتصنيع زهور

اإلدارة الفندقية

مطعم وبار

اإلدارة الفندقية

مطبخ وحلويات

اإلدارة الفندقية

كافة االختصاصات

اإلدارة الفندقية

إدارة األعمال
المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق

العالقات العامة

تسويق سياحي

التسويق والمبيعات
المعارض والمؤتمرات

المعهد المتوسط التجاري

إدارة األعمال

تسويق سياحي

المعهد المتوسط لألعمال اإلدارية/السكرتاريا

-

تسويق سياحي

إدراة األعمال
معهد فلسطين التقاني والفني

تسويق سياحي

العالقات العامة
التسويق

معهد دمشق المتوسط للتعليم الفني والمهني

السكرتاريا وإدارة المكاتب

)(UNRWA

التسويق وإدارة األعمال

تسويق سياحي

اإلدارة السياحية

اإلدارة السياحية

اإلدارة الفندقية

اإلدارة الفندقية

التسويق السياحي

التسويق السياحي

المعهد الفندقي

كافة االختصاصات

اإلدارة الفندقية

المعهد السياحي

كافة االختصاصات

اإلدارة السياحية

المعهد المتوسط السياحي

كافة االختصاصات

اإلدارة السياحية

المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية (من الجامعة
االفتراضية السورية)

يتم قبول %5من الخريجين األوائل في المراكز المعتمدة من قبل وزارة السياحة جدول رقم " "6بمعدل تخرج جيد جد ًا وما فوق ،ومن حملة الشهادات الثانوية التي يقبلها برنامج اإلجازة في اإلدارة السياحية والفندقية.

ا

ُ
للمقرر"متضمنا
العدد الكلي
المستويات المطلوبة في
اللغة اإلنكليزية"

حملة شهادة المعهد
التقاني للعلوم السياحية
والفندقية (من الجامعة
االفتراضية السورية)
بقية المعاهد المقبولة
وفق الجدول أعاله

اإلدارة السياحية

اإلدارة الفندقية

التسويق السياحي

قسط المقرر الواحد النظري مع الرسم االمتحاني

 20مقرر نظري

 26مقرر نظري

 20مقرر نظري

( 20,555ل.س)

 1مقرر تطبيقي

 3مقرر تطبيقي

 5مقرر تطبيقي

 41مقرر نظري

 36مقرر نظري

 45مقرر نظري

 2مقرر تطبيقي

 5مقرر تطبيقي

 3مقرر تطبيقي

قسط المقرر الواحد التطبيقي مع الرسم االمتحاني
( 90,000ل.س)
قسط مستوى اللغة اإلنكليزية مع الرسم االمتحاني
( 43,555ل.س)

هذا البرنامج هو تعاون بين الجامعة االفتراضية ووزارة السياحة كنموذج للتعليم المتمازج ،وبالتالي التقدم لهذا البرنامج متاح حالي ًا فقط للطالب المتواجدين داخل سورية نظر ًا لوجود المقررات التطبيقية التي
سيتم تنفيذها في المعاهد والمراكز التدريبية التابعة لوزارة السياحة.
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معايير القبول في برامج الماجستير

شـهادة جامعيـة سـورية ُمعتمـدة (جامعات حكومية  /خاصـة) وغيـر سـورية ُمعتمـدة لـدى وزارة التعـليم العالي
معايير المفاضلة

البيــــــان

التقدير

اللغة االنكليزية

االمتحان

معدل

اختبار

التخرج

القبول

تأهيل وتخصص

MBA

مقبول

%55

%55

-

تأهيل وتخصص

MiQ

مقبول

%55

%55

-

تأهيل وتخصص

PMTM

مقبول

%55

%55

-

تأهيل وتخصص

IMNR

جيد

%55

%55

-

تأهيل وتخصص

MWT

مقبول

%45

%45

-

دراسات عليا

MWS

جيد

 %15شهادة سورية

%45

%45

-

تأهيل وتخصص

MITE

مقبول

 %5شهادات أجنبية

%45

%45

-

تأهيل وتخصص

MAL

مقبول

%45

%45

-

%150

-

%50

%55

المطلوب

مصدر الشهادة

الوطني
الموحد

اختصاص

الخبرة

اإلجازة

هيئة تدريسية من الكيات الطبية وحملة
الدكتوراة المعتمدة من قبل وزارة التعليم
العالي.
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.

تأهيل وتخصص MEDE

جيد

تأهيل وتخصص MIHL

مقبول

تأهيل وتخصص

BIS

مقبول

تأهيل وتخصص

BIMM

مقبول

خريجو الكليات الطبية أو قيد االختصاص

60%

%45

%45

%55

%55

%55

%55

%40

%60

%25

الذين تخرجوا بعد تطبيق االمتحان الوطني
الموحد.
خريجو الكليات الطبية أو قيد االختصاص
الذين تخرجوا قبل تطبيق االمتحان الوطني
الموحد.
المرشحين من خريجي الشهادات الطبية غير
السورية الذين تمت معادلة شهاداتهم دون
خضوعهم المتحان وطني موحد.

أعضاء الهيئة التدريسية من الكليات
الحكومية والخاصة المبينة وحملة الدكتوراه

%100

المعتمدة باختصاصات من قبل وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي

%55

%55

%55

%55

%55

%55

الحائزون شهادة ماجستير من الجامعات
السورية
خريجو الكليات (درجة إجازة) أو قيد
االختصاص

والتخصص) فـقـط "
التقدم إلى مفاضلة برامج (الدبلوم وماجسـتير التأهيل
مالحظة  " :يستطيع خريجـو التعليم المفتوح
ُّ
ُّ
يعفى أعضاء الهيئة التعليمية ( التدريسية – الفنية ) من التقدم الختبارات القبول في برامج الماجستير
15

برامــــج الدبلـــوم والماجستيـــر
(الدراسات العليا  ،التأهيل والتخصص)

مالحظة هامة :المجموع النهائي لرسوم البرامج يشمل الرسوم االمتحانية ورسم التسجيل والرسم السنوي
 -1دبلوم التأهيل التربوي EDUC :
رمز البرنامج

الحد األدنى لمدة الدراسة

لغة الدراسة

شروط ومعـايـير القبول

EDUC

سـنة واحدة

العـربية

مفاضلة حسب معـدل اإلجازة الجامعـية لكل اختصاص على حدة

 جميـع اختصاصـات اإلجـازات الجامعـيـة (السـورية وغيـر السـوريـة) المعـتمـدة مـن قبـل وزارة التعليـم العالـي السـورية

حملة اإلجازة الجامعـية

 16مقرر

العـدد الكلي للمقررات

الفصل األول

 8مقررات

الفصل الثاني

 8مقررات

تكلفة المقرر الواحد مع الرسم االمتحاني

( 30.555ل.س)

المجموع متضمن رسم التسجيل والرسم السنوي ورسم المفاضلة

( 640.555ل.س)

 -2ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة األعمال (Master in Business Administration – MBA) :
رمز البرنامج

الدرجة العـلمية

الحد األدنى لمدة الدراسة

لغة الدراسة

MBA

ماجستير التأهيل والتخصص

الـدنيـا  :سنـتان

العـربية واإلنكليزية

حملة اإلجازة الجامعـية



اإلجـازة الجامعيـة جميـع االختصاصـات .
السنة األولى
الفصل األول

العـدد الكلي للمقررات

 14مقرر +

 5مقررات مع رسم

مشروع التخرج

التسجيل و الرسم
السنوي ورسم

السنة الثانية

الفصل الثاني

 5مقررات

الفصل األول

 5مقررات مع
الرسم السنوي

الفصل الثاني
المجموع
مشروع التخرج

المفاضلة
مجموع أقساط المقررات

 245.555ل.س

 105.555ل.س
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 215.555ل.س

155.555ل.س

( 205.555ل.س)

برامــــج الدبلـــوم والماجستيـــر
(الدراسات العليا  ،التأهيل والتخصص)

والتخصص في تقانات الويب )Master in Web Technologies - MWT( :
 -3ماجستير التأهيل
ُّ
رمز البرنامج

الدرجة العـلمية

الحد األدنى لمدة الدراسة

لغة الدراسة

الـدنيا :سنـتان

العـربية واإلنكليزية

ماجستير التأهيـل

MWT

والتخصـص

الهندســـــــة بجميع اختصاصاتها راجع الجدول الملحق رقم " - "2العـــــــلوم اختصاص إنفـــــــورماتيك  -علـــــــوم  /رياضيات (اختصاص رياضيات تطبيقية ومعلوماتية) -
تكنـــولـــوجيـــا المعـــلـــومـــات – الكلية التطبيقية بجميع اختصاصاتها  -تقانة المعلومات – تقانة االتصاالت  -دبلـــوم هندسة المعـــهـــد العالـــي للعلـــوم التطبيقيـــة

حملة اإلجازة الجامعـية

والتكنــولوجيــا (هنــدسة معلوميــات  -هنـدسـة إتصاالت  -نظـم معلوماتية)  -علـوم الحاسـوب  -نظـم المعلـومات  -إدارة نظـم وتقـانـات المعلـومات ( - )MISإجـازة
في المعلـــــــومـــــــاتيـــــــة  - UOGاألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (إجازة جامعية) – كلية األقتصاد ( الحاسوب – نظم المعلومات في االقتصاد
واإلدارة و المحاسبة ) تعليم مفتوح.

السنة األولى

العـدد الكلي للمقررات

الفصل األول

 10مقررات +

السنة الثانية
الفصل الثاني
مشروع ماجستير

 5مقررات مع رسم

مشروع التخرج

المجموع

التسجيل والرسم السنوي و

(مدته سنة على األقل)

 5مقررات

رسم المفاضلة
مجموع أقساط المقررات

 105,555ل.س

 235,555ل.س

( 505.555ل.س)

 125,555ل.س

مالحظة :رسم تمديد مشروع الماجستير ( )65.555ل.س يدفع فصلي ًا

 -4ماجستير التأهيل والتخصص في الجودة (Master in Quality- MiQ( :
رمز البرنامج

الدرجة العـلمية

الحد األدنى لمدة الدراسة

لغة الدراسة

MiQ

ماجســتير التأهيل والتخصص

سنـتان

العـربية واإلنكليزية

طب بشـري  -طب األسنان  -الصيدلة  -الهنـدسة بجميع اختصاصاتهـا راجع الجدول الملحق رقم " - "2الطب البيطـري -التمريض  -العلـوم الصحية  -العـلوم )عـلم الحياة -
العلوم البيئية  -الرياضيات  -الفـيزياء  -الكيمياء  -الجيولوجيا  -اإلحصاء الرياضي(  -تكنولوجيا المعـلومات -الكلية التطبيقية بجميع اختصاصاتها  -تقانة المعلومات – تقانة
االتصاالت  -االقتصاد (كافة التخصصات) – العلوم اإلدارية والمالية – إدارة األعمال (كافة التخصصات)  -السياحة  -إجازة في )المعلوماتية  -إدارة األعمال  -تكنولوجيا

حملة اإلجازة الجامعـية

معلومات إدارة األعمال( - UOGالمعهد العالي إلدارة األعمال ( HIBAإدارة الموارد البشرية  -التسويق والتجارة الدولية  -إدارة مالية ومصرفية  -إدارة نظم وتقانة
المعلومات)  -دبلوم هندسة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (هندسة اتصاالت  -هندسة معلوميات  -نظم معلوماتية)  -األكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحري (إجازة جامعية) – شرط أنا تكون اإلجازة مسبوقة بثانوية علمي.
[ المكتبات والمعلومات – اإلعالم  -التربية بجميع اختصاصاتها  -اللغة اإلنكليزية  -اللغة الفرنسية شرط حملة الشهادة الثانوية العلمي ]

السنة األولى

 17مقرر ( يدرس الطالب
منها  13على األقـل ) +
العـدد الكلي للمقررات

مشـروع عملي
الحد األدنى لمقررات
الفصل  3مقررات
واألعلى  6مقررات

مجموع أقساط المقررات

الفصل األول

السنة الثانية
الفصل الثاني

الفصل األول

الفصل الثاني

 4مقررات مع رسم
التسجيل والرسم
السنوي ورسم

المجموع
 5مقررات

 4مقررات مع
الرسم السنوي

مشروع التخرج

المفاضلة
 102.555ل.س

 105,555ل.س
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 122.555ل.س

 155.555ل.س

( 254.555ل.س)

برامــــج الدبلـــوم والماجستيـــر
(الدراسات العليا  ،التأهيل والتخصص)

 -5ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة التقانة )Professional Master in Technology Management - PMTM) :
رمز البرنامج
PMTM

الدرجة العـلمية
ماجستير التأهيل
والتخصص

الحد األدنى لمدة الدراسة

لغة الدراسة

الـدنيـا  :ســنتان

العـربيـة

طـب بشـري  -طب أسـنان  -الصيـدلة  -الهندسـة بجميع اختصاصاتها راجع الجدول الملحق رقم " - "2الطب البيطري  -العـلـوم (اختصاص إنفـورماتيـك) - -العلـوم
االداريـة/إدارة األعمال العــلوم (عـلـم الحيـاة  -العـلـوم البيئيـة  -الـرياضيـات  -الفيـزيـاء  -الكيميـاء  -الجيـولـوجيـا  -اإلحصـاء الـرياضـي)  -تكنـولـوجيـا المعلـومـات  -الكلية

حملة اإلجازة الجامعـية

التطبيقية بجميع اختصاصاتها  -تقانة المعلومات – تقانة االتصاالت  -االقـتصـاد  -إدارة األعـمـال  -دبلوم هندسة المعهـد العالي للعلـوم التطبيقية والتكنـولـوجيـا (جميع
الهندسات)  -المعهد العالي إلدارة األعمال ( HIBAإدارة الموارد البشرية  -التسويق والتجارة الدولية  -إدارة مالية ومصرفية  -علوم إدارية (مالية ومصرفية) -إدارة نظم وتقانة
المعلومات) -نظم المعلومات اإلدارية  - MISإجـازة في )المعلوماتية  -إدارة األعمال  -تكنولوجيا معلومات إدارة األعمال  - )UOGاألكاديميـة العربية للعلوم والتكنولوجيا
والنقـل البـحري (إجازة جامعيـة).

السنة األولى
العـدد الكلي

 15مقرر  +مشروع

للمقررات

التخرج

السنة الثانية
الفصل الثاني

الفصل األول

التسجيل والرسم السنوي

 5مقررات مع

 5مقررات

 235,555ل.س

مشروع

الرسم السنوي

ورسم المفاضلة
مجموع أقساط المقررات

الفصل األول

 5مقررات مع رسم

الفصل الثاني

 105,555ل.س

المجموع

 155.555ل.س

 215,555ل.س

( 205.555ل.س)

 -6ماجستير الدراسات العـليا في علوم الويب )Master in Web Sciences - MWS( :
رمز البرنامج

الدرجة العـلمية

الحد األدنى لمدة الدراسة

لغة الدراسة

MWS

ماجستير الـدراسات العـليـا

الـدنيا :سنـتان

العـربية واإلنكليزية

الهندسة المعلوماتية  -هندسة حواسيب – هندسة نظم حاسوب  -هندسة برمجيات  -هندسة التحكم ا لي والحواسيب  -هندسة الحواسيب  -هندسة معلوماتية اختصاص ذكاء
صنعي  -أكاديمية األسد للهندسة العسكرية )إلكترون  -معلوماتية -حاسبات)  -نظم المعلومات اإلدارية  -إدارة ونظم المعلومات  - MISهندسة إلكترون /حاسبات وتحكم آلي -

حملة اإلجازة الجامعـية
(بتقدير جيد على األقل)

هندسة الحاسبات والتحكم ا لي  -هندسة الحاسب  -هندسة التحكم ا لي والحاسوب  -إدارة تقانة المعلومات – تقانة المعلومات – تكنولوجيا المعلومات دبلوم المعهد العالي
للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (معلوماتية  -هندسة معلوميات  -نظم معلوماتية)  -علوم /رياضيات (اختصاص رياضيات تطبيقية ومعلوماتية )  -العلوم (اختصاص انفورماتيك)
نظم المعلومات  -هندسة الحاسوب والمعلوماتية  - -نظم الحاسوب  -علوم الحاسوب  -هندسة المعلومات (تكنولوجيا المعلومات) -هندسة المعلوماتية واالتصاالت (نظم
المعلومات  -البرمجيات )  )UOG( -إجازة في المعلوماتية  -األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري /هندسة الحاسب  -هندسة البرمجيات ونظم المعلومات -
هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت /تقانة المعلومات  -هندسة الحاسبات.

السنة األولى
العـدد الكلي للمقررات

 10مقررات  +األطـروحة /
الرسالة

الفصل األول

الفصل الثاني

 5مقررات مع رسم التسجيل و
الرسم السنوي ورسم المفاضلة

مجموع أقساط المقررات

السنة الثانية

 235,555ل.س

 5مقررات

األطروحة  /الرسالة

 105,555ل.س

مالحظة :األوراق المطلوبة للتسجيل على الماجستير في الجداول الملحقة "الجدول "4
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 370.000ل.س

المجموع

) 790.000ل.س)

برامــــج الدبلـــوم والماجستيـــر
(الدراسات العليا  ،التأهيل والتخصص)

 -2ماجستير الت أهيل والتخصص في القانون الدولي اإلنساني )Master in International Humanitarian Law - MIHL( :
الدرجة العـلمية

رمز البرنامج

الـدنيا :سنـتان

العـربية واإلنكليزية

ماجستير التأهيل

MIHL

حملة اإلجازة الجامعـية

الحد األدنى لمدة الدراسة

لغة الدراسة

والتخصص


الحقوق  -اإلعالم  -العلوم السياسية  -العالقات الدولية والدبلوماسية  -االجازة في االقتصاد



اللغات (عربي  -إنكليزي  -فرنسي -إسباني  -روسي  -ياباني  -الفارسية  -ألماني –تركي -الترجمة في اللغة اإلنكليزية تعليم مفتوح )
السنة األولى

العـدد الكلي للمقررات

 12مقرر  +مشروع

الفصل األول

التخرج

 4مقررات مع رسم التسجيل و

السنة الثانية
الفصل الثاني
 4مقررات

الرسم السنوي ورسم المفاضلة
مجموع أقساط المقررات

 152.000ل.س

 192.00ل.س

الفصل الثاني

الفصل األول
 4مقررات مع الرسم

المجموع

مشروع التخرج

السنوي

150.000ل.س

172.000ل.س

 666.000ل.س

 -0ماجستير التأهيل والتخصص في التعليم الطبي )Master in Medical Education - MEDE( :
رمز البرنامج
MEDE

الدرجة العـلمية
ماجستير التأهيل
والتخصص

حملة اإلجازة الجامعـية

الحد األدنى لمدة الدراسة

لغة الدراسة

الـدنيا :سنـتان

العـربية واإلنكليزية

الطب البشري  -طب األسنان  -صيدلة  -تمريض
السنة األولى

العـدد الكلي للمقررات

 14مقرر  +مشروع
التخرج

الفصل األول

السنة الثانية
الفصل الثاني

 5مقررات مع رسم التسجيل
 5مقررات

و الرسم السنوي ورسم
المفاضلة

مجموع أقساط المقررات

 190.000ل.س

 230.000ل.س

الفصل األول
 4مع الرسم
السنوي
 172.000ل.س

مالحظة :األوراق المطلوبة للتسجيل على الماجستير في الجداول الملحقة "الجدول "4
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الفصل الثاني
المجموع
مشروع التخرج

150.000ل.س

) 742.000ل.س(

برامــــج الدبلـــوم والماجستيـــر
(الدراسات العليا  ،التأهيل والتخصص)

 - 0ماجستير التأهيل والتخصص التربوي في دمج التكنولوجيا بالتعليم )Master in Integration of technology in education – MITE( :

رمز البرنامج

الدرجة العـلمية

الحد األدنى لمدة الدراسة

لغة الدراسة

MITE

ماجستير التأهيل والتخصص

الـدنيا :سنـتان

العـربية واإلنكليزية

 اإلجازة في التربية (جميع االختصاصات).الدرجة العلمية

 اإلجازة في علم النفس (جميع االختصاصات) . حملة دبلوم التأهيل التربوي.أصوال حسب الجهة التي أصدرتها ""الجدول "5
 اإلجازة جميع التخصصات مع خبرة في التدريس ال تقل عن  4سنوات مصدقةً
السنة األولى

العـدد الكلي للمقررات

الفصل األول
 15مقرر  +مشروع التخرج

السنة الثانية
الفصل الثاني

 5مقررات مع رسم
التسجيل والرسم السنوي

 5مقررات

ورسم المفاضلة
مجموع أقساط المقررات

 190.000ل.س

 230.000ل.س

الفصل األول
 5مع الرسم
السنوي
 210.000ل.س

الفصل الثاني
المجموع
مشروع تخرج

 150.000ل.س

( 780.000ل.س(

 -10ماجستير التأهيل والتخصص في المعلوماتية الحيوية(BIS):

رمز البرنامج

الدرجة العـلمية
ماجستير التأهيل

BIS

والتخصص

الحد األدنى لمدة الدراسة

لغة الدراسة

الـدنيا :سنـتان

العـربية واإلنكليزية

اختصاصات الطب البشري  -طب األسنان  -الصيدلة  -الطب البيطري  -الهندسة الزراعية  -الهندسة التقانية  -الهندسة الطبية  -العلوم الطبية الحيوية
الدرجة العلمية

العلوم الطبيعية  -العلوم الصحية من إحدى الجامعات السورية ،أو ما يعادلها على أن تعادل شهاداتهم من قبل مديرية تعادل الشهادات في وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي
السنة األولى

العـدد الكلي للمقررات

الفصل األول
15مقرر  +مشروع التخرج

السنة الثانية
الفصل الثاني

 5مقررات مع رسم التسجيل
 5مقررات

والرسم السنوي ورسم
المفاضلة
مجموع أقساط المقررات

105.555ل.س

235.555ل.س

20

الفصل األول
5مع الرسم
السنوي
 215.555ل.س

الفصل الثاني
المجموع
مشروع تخرج

155.555ل.س

( 205.555ل.س(

برامــــج الدبلـــوم والماجستيـــر
(الدراسات العليا  ،التأهيل والتخصص)
 -11ماجستير التأهيل والتخصص في اللسانيات التطبيقية(MAL) :

رمز البرنامج
MAL

الدرجة العلمية

الدرجة العـلمية
ماجستير التأهيل
والتخصص

الحد األدنى لمدة الدراسة

لغة الدراسة

الـدنيا :سنـتان

العـربية واإلنكليزية

إجازة جامعية في ا داب أو العلوم اإلنسانية أو التربية أو أي من المجاالت االختصاصية التي يعدها مجلس الشؤون العلمية ُمعادلة لها.
اإلجازة في تقانة المعلومات – اإلجازة في تقانة االتصاالت.
السنة األولى

العـدد الكلي للمقررات

الفصل األول
11مقرر  +مشروع التخرج

السنة الثانية
الفصل الثاني

 4مقررات مع رسم التسجيل
 4مقررات

والرسم السنوي ورسم

الفصل األول
 3مع الرسم
السنوي

المفاضلة
مجموع أقساط المقررات

 152.555ل.س

102.555ل.س

 134.555ل.س

الفصل الثاني
المجموع
مشروع تخرج

155.555ل.س

( 620.555ل.س(

 -12ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة ونمذجة معلومات البناء(BIMM) :

رمز البرنامج
BIMM

الدرجة العـلمية
ماجستير التأهيل
والتخصص

الحد األدنى لمدة الدراسة

لغة الدراسة

الـدنيا :سنـتان

العـربية واإلنكليزية

الهندسـة (مدني ،عمارة ،كهرباء ،ميكانيك ،ميكاترونيك)
الكلية التقنية :الطاقات المتجددة معدات وآليات اتمتة صناعية
الدرجة العلمية

كلية الفنون الجميلة قسم العمارة الداخلية
الحامل لشهادة خبرة في مجال الــــــ  BIMلمدة ال تقل عن  5سنوات ويحمل إجازة جامعية ،أو أي من المجاالت االختصاصية التي يعدها مجلس الشؤون
العلمية ُمعادلة لها.
السنة األولى

العـدد الكلي للمقررات

الفصل األول
15مقرر  +مشروع التخرج

السنة الثانية
الفصل الثاني

 5مقررات مع رسم التسجيل
 5مقررات

والرسم السنوي ورسم
المفاضلة
مجموع أقساط المقررات

105.555ل.س

235.555ل.س
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الفصل األول
 5مع الرسم
السنوي
 215.555ل.س

الفصل الثاني
المجموع
مشروع تخرج

 155.555ل.س

( 205.555ل.س(

برامــــج الدبلـــوم والماجستيـــر
(الدراسات العليا  ،التأهيل والتخصص)
 -13ماجستير التأهيل والتخصص في اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية(IMNR) :

رمز البرنامج

IMNR

الدرجة العـلمية
ماجستير التأهيل
والتخصص

الحد األدنى لمدة الدراسة

لغة الدراسة

سنـتان

العـربية واإلنكليزية

 العلوم (الطبيعية ،الكيميائية ،البحرية ،الجيولوجيا ،البيئية والموارد الطبيعية)
 جميع الهندسات
حملة اإلجازة الجامعية
(بتقدير جيد)

 إدارة األعمال واالقتصاد
 الجغرافيا
أو أي من المجاالت االختصـــــاصـــــية التي يعدها مجلس الشـــــؤون العلمية ُمعادلة لها وذلك من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا أو مراكز البحوث في
ً
حائزا درجة علمية يعدها مجلس الشؤون
الجمهورية العربية السورية ،أو أي جامعة أو معهد عال أو مركز دراسات أو بحوث خارجي بشرط أن يكون المرشح
العلمية ُمعادلة للشروط المطلوبة
السنة األولى

العـدد الكلي للمقررات

الفصل األول
15مقرر  +مشروع التخرج

السنة الثانية
الفصل الثاني

 5مقررات مع رسم التسجيل
 5مقررات

والرسم السنوي ورسم
المفاضلة
مجموع أقساط المقررات

 105.555ل.س

 235.555ل.س
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الفصل األول
 5مع الرسم
السنوي
 215.555ل.س

الفصل الثاني
المجموع
مشروع تخرج

 155.555ل.س

( 205.555ل.س(

المنح في الجامعة االفتراضية السورية

ً
إيمانا من الجامعة االفتراضية برسالتها األكاديمية واالجتماعية ،وفي سياق سعيها لتوفير التحصيل العلمي لقاعدة واسعة من الشباب
ً
وخصوصا في
السوري مع المحافظة على دورها االقتصادي والتنموي وتمويلها الذاتي كمؤسسة عامة قادرة على تمويل عملها
ظروف الحرب الراهنة التي يتعرض لها وطننا سورية.
أقر مجلس أمناء الجامعة االفتراضية السورية نظام (المنح الدراسية والتخفيض على األقساط الدراسية) الخاص بالجامعة االفتراضية
السورية بالقرار رقم  32تاريخ  2512/53/52وهي:

منــــح المتفوقيــــن
احكام عامة لمنحة المتفوقين
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.2
.0
.0
.15
.11
.12
.13

-1
-2

يسـتفيد من المنح الطالب السـوريون المقيمون داخل سورية ومن في حكمهم.
ً
وفـقا للحـد األدنـى لعـدد السـنوات الالزمة للحصول على الشهادة الجامعية وفق النظام السنوي المعتمد في وزارة التعليم العالي أو الحد
تُ حدد مدة المنحة
األدنى من عدد سنوات الدراسة المطلوبة في برامج الجامعة وفق كل برنامج  ،و تُ عتبر فصول اإليقاف من المدة المحددة للمنحة (الحد األدنى في كل
برنامج).
ً
إعتبارا من تاريخ انتهاء مدة المنحة
بعـد إنتهاء الفترة المحـددة للمنحة يعود طالب المنحة كطالب عادي يتـرتب عليـه جميـع األقسـاط الدراسية والرسـوم
وبحسب أسعار فصل تسجيله في المنحة.
ً
اعتبـارا من الفصـل الدراسي خـريف 2512
يتـم تطبيق نظام المنح
يترتب على الطالـب في بـرامـج الماجسـتير وترقيـة معـاهـد المعلوماتـية وتقانة اإلتصاالت عـند التقـدم للمفاضلة تسـديـد رســوم امتحـان القبـول واللغـة
اإلنكليـزيـة والخضوع لجميع االمتحانات المطلوبة في تلك البرامج.
يتـم تطبيـق نظام المنح في بـداية التسجيل على المفاضلة (طالب جدد) ،وال يستفيد الطـالب القـدامـى من المنحة.
يحق للطالب التفاضل على المنح الثالث إن كانت شروطها تنطبق عليه.
ً
بناءا على المنحة التي تُ قدم له الرغبة األفضل وفق تسلسل رغباته مع مراعاة
في حال قبوله في أكثر من منحة يتم تحديد المنحة التي سيقبل على أساسها
ترتيب المنح التي تقدم لها.
ال يستفيد الطالب المسجلين بشـكل شـرطي (عـدم اسـتكمال األوراق الثبوتـية ) من المنحة.
تشمل المنحة أقساط المقررات فقط دون الرسم االمتحاني.
على الطالب الحاصل على المنحة التسجيل على مقررات الفصل األول لتثبيت تسجيله (التسجيل إجباري)
يتـرتب على الطالـب تسـديد كافـة الـرسـوم في الجامعـة  :رسـم تسـجيل– رسـم سـنوي – رسـم تخـرج ......الخ
يتم تحويل مفاضلة طالب المنحة إلى مفاضلة الطالب العادي في حال عدم قبوله في مفاضلة المنح وعند رغبته بذلك.

تُ لغى المنحة في الحاالت التالية:
نقـل الطالب مركـز نفـاذه إلى خارج ســورية.
ً
وبناءا عليها يقر مجلس الجامعة إلغاء المنحة.
في حال صدور عقـوبة بحق الطالب،
المنح المتاحة

-1

ثالث منح دراسية للمتفـوقين في الشهادة الثانوية لكل برنامج من برامج اإلجازات الجامعية والمعاهد التقانية
ً
وفقا
المفاضلـة على أساس معدل الشهادة الثانوية المقبولة في كل برنامج وهو ( )%05وما فوق بعد حذف عالمة التربية الدينية وعالمة اللغة األقل
للشهادة الثانوية التي سيفاضل عليها.
يتم اختيار الطالب الثالث األعلى عالمة في كل برنامج مهما كان نوع الشهادة الثانوية (عامة – تجاري – صناعي).


-1
-2
-3

منحـة دراسـية واحـدة في كل بـرنامج من بـرامج الترقيـة إلى اإلجـازات الجامعيـة
مخصصـة للطـالب الحاصل على درجـة امتيـاز في معهده ومعـدل تخـرج  %05ومافـوق.
يتم اختيـار الطالب األعلـى درجة في امتحان القبول لكل برنامج من برامج تقانـة المعلومات وتقانة اإلتصاالت  ،وفق شروط القبول في هذه البرامج.
يتـم اختيـار الطالب األعلى درجـة في معـدل المعهـد لبـرنامـج اإلقتصـاد.


-1
-2

منحة دراسية واحدة في كل برنامج من برامج الماجستير
مخصصـة للطالب الحاصـلين على درجـة امتيـاز في اإلجـازة الجامعيـة.
المفاضلـة على أسـاس شـروط القبـول في البرنامـج ويتـم اختيار الطالب األعلى درجة وفـق المعيـار المعتمـد في كل برنامج من برامج الماجسـتير.

-2
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المنح في الجامعة االفتراضية السورية

منــــح ذوي الشهـــــداء
ذوي الشـهداء :األب ،األم ،اإلبـن ،البنت ،الـزوج ،الزوجـة ،األخ ،األخت
وأبناء المفقودين وأزواجهم
احكام عامة لمنحة ذوي الشهداء
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.2
.0
.0
.15
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.12
.10
.10
.25

يسـتفيد من المنح الطالب السـوريون المقيمون داخل سورية ومن في حكمهم.
ً
وفـقا للحـد األدنـى لعـدد السـنوات الالزمة للحصول على الشهادة الجامعية وفق النظام السنوي المعتمد في وزارة التعليم العالي أو الحد
تُ حدد مدة المنحة
األدنى من عدد سنوات الدراسة المطلوبة في برامج الجامعة وفق كل برنامج  ،و تُ عتبر فصول اإليقاف من المدة المحددة للمنحة (الحد األدنى في كل
برنامج).
ً
إعتبارا من تاريخ انتهاء مدة المنحة
بعـد إنتهاء الفترة المحـددة للمنحة يعود طالب المنحة كطالب عادي يتـرتب عليـه جميـع األقسـاط الدراسية والرسـوم
وبحسب أسعار فصل تسجيله في المنحة.
ً
اعتبـارا من الفصـل الدراسي خـريف 2512
يتـم تطبيق نظام المنح
يترتب على الطالـب في بـرامـج الماجسـتير وترقيـة معـاهـد المعلوماتـية وتقانة اإلتصاالت عـند التقـدم للمفاضلة تسـديـد رســوم امتحـان القبـول واللغـة
اإلنكليـزيـة والخضوع لجميع االمتحانات المطلوبة في تلك البرامج.
يتـم تطبيـق نظام المنح في بـداية التسجيل على المفاضلة (طالب جدد) ،وال يستفيد الطـالب القـدامـى من المنحة.
يحق للطالب التفاضل على المنح الثالث إن كانت شروطها تنطبق عليه.
ً
بناءا على المنحة التي تُ قدم له الرغبة األفضل وفق تسلسل رغباته مع مراعاة
في حال قبوله في أكثر من منحة يتم تحديد المنحة التي سيقبل على أساسها
ترتيب المنح التي تقدم لها.
ال يستفيد الطالب المسجلين بشـكل شـرطي (عـدم اسـتكمال األوراق الثبوتـية ) من المنحة.
تشمل المنحة أقساط المقررات فقط دون الرسم االمتحاني.
على الطالب الحاصل على المنحة التسجيل على مقررات الفصل األول لتثبيت تسجيله (التسجيل إجباري)
يتـرتب على الطالـب تسـديد كافـة الـرسـوم في الجامعـة  :رسـم تسـجيل– رسـم سـنوي – رسـم تخـرج ......الخ
يتم تحويل مفاضلة طالب المنحة إلى مفاضلة الطالب العادي في حال عدم قبوله في مفاضلة المنح وعند رغبته بذلك.
إحضار األوراق الثبوتية التالية:
وثيقـة إثبـات شـهادة صـادرة عن مكـتب شـؤون الشـهداء في القيـادة العامـة للجيـش والقوات المسلحة أو من فـروع مكاتب شـؤون الشـهداء في المحافظات
ً
حصرا.
بيان قـيد عائلـي يـوضـح صلـة القـربـى بالشـهيد.
صـورة عـن البطاقـة الشـخصية (الهوية) أو بيـان قيـد فـردي للطالب المتقـدم للمفاضلة.
تُ لغى المنحة في الحاالت التالية:
نقـل الطالب مركـز نفـاذه خارج ســورية.
ً
وبناءا عليها يقر مجلس الجامعة إلغاء المنحة .
في حال صدور عقـوبة بحق الطالب ،

تُ لغى المنحة في الحاالت التالية:
 .1نقـل الطالب مركـز نفـاذه إلى خارج ســورية.
ً
وبناءا عليها يقر مجلس الجامعة إلغاء المنحة.
 .2في حال صدور عقـوبة بحق الطالب،
المنح المتاحة
تسع منـح دراسـية لكل بـرنامج من بـرامـج اإلجـازات الجامعيـة والمعاهد التقانية

 .1المفاضلـة على أساس معدل الشهادة الثانوية المقبولة في كل برنامج.
 .2يتم اختيـار الطالب الثالث األعلى عالمة في كل برنامج مهما كان نوع الشهادة الثانوية (عامة – تجاري – صناعي).

ثالث منح دراسـية لكل برنامج من برامج الترقية إلى اإلجازات الجامعيـة

 .1المفاضلة على أسـاس شـروط القبـول في البـرنامج.
 .2يتم اختيار الطالب األعلى درجة في امتحان القبول لكل برنامج من برامج تقانـة المعلومات وتقانة اإلتصاالت  ،وفق شروط القبول في هذه البرامج
 .3يتـم اختيـار الطالب األعلى درجـة في معـدل المعهـد لبـرنامـج اإلقتصـاد.
ثالث منح دراسـية في كل برنامج من برامج الماجستير

المفاضلـة على أسـاس شـروط القبـول في البرنامـج ويتـم اختيار الطالب األعلى درجـة وفـق المعيـار المعتمـد في كل برنامـج من برامـج الماجسـتير.
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المنح في الجامعة االفتراضية السورية

منــــح جرحى الحرب
أبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي ال يقل عن  25بالمئة
احكام عامة لمنحة جرحى الحرب
 .1نسبة اإلصابة  %35فما فوق
 .2يسـتفيد من المنح الطالب السـوريون المقيمون داخل سورية ومن في حكمهم.
ً
وفـقا للحـد األدنـى لعـدد السـنوات الالزمة للحصول على الشهادة الجامعية وفق النظام السنوي المعتمد في وزارة التعليم العالي أو الحد
 .3تُ حدد مدة المنحة
األدنى من عدد سنوات الدراسة المطلوبة في برامج الجامعة وفق كل برنامج  ،و تُ عتبر فصول اإليقاف من المدة المحددة للمنحة (الحد األدنى في كل
برنامج).
ً
إعتبارا من تاريخ انتهاء مدة المنحة
 .4بعـد انتهاء الفترة المحـددة للمنحة يعود طالب المنحة كطالب عادي يتـرتب عليـه جميـع األقسـاط الدراسية والرسـوم
وبحسب أسعار فصل تسجيله في المنحة.
ً
اعتبـارا من الفصـل الدراسي خـريف 2512
 .5يتـم تطبيق نظام المنح
 .6يترتب على الطالـب في بـرامـج الماجسـتير وترقيـة معـاهـد المعلوماتـية وتقانة اإلتصاالت عـند التقـدم للمفاضلة تسـديـد رســوم امتحـان القبـول واللغـة
اإلنكليـزيـة والخضوع لجميع االمتحانات المطلوبة في تلك البرامج.
 .2يتـم تطبيـق نظام المنح في بـداية التسجيل على المفاضلة (طالب جدد) ،وال يستفيد الطـالب القـدامـى من المنحة.
 .0يحق للطالب التفاضل على المنح الثالث إن كانت شروطها تنطبق عليه.
ً
بناءا على المنحة التي تُ قدم له الرغبة األفضل وفق تسلسل رغباته مع مراعاة
 .0في حال قبوله في أكثر من منحة يتم تحديد المنحة التي سيقبل على أساسها
ترتيب المنح التي تقدم لها.
 .15ال يستفيد الطالب المسجلين بشـكل شـرطي (عـدم اسـتكمال األوراق الثبوتـية ) من المنحة.
 .11تشمل المنحة أقساط المقررات فقط دون الرسم االمتحاني.
 .12على الطالب الحاصل على المنحة التسجيل على مقررات الفصل األول لتثبيت تسجيله (التسجيل إجباري)
 .13يتـرتب على الطالـب تسـديد كافـة الـرسـوم في الجامعـة  :رسـم تسـجيل– رسـم سـنوي – رسـم تخـرج ......الخ
 .14يتم تحويل مفاضلة طالب المنحة إلى مفاضلة الطالب العادي في حال عدم قبوله في مفاضلة المنح وعند رغبته بذلك.
 .15إحضار وثيقة تثبت اإلصابة بنسبة  %35فما فوق.

تُ لغى المنحة في الحاالت التالية:
 -1نقـل الطالب مركـز نفـاذه إلى خارج ســورية.
ً
وبناءا عليها يقر مجلس الجامعة إلغاء المنحة.
 -2في حال صدور عقـوبة بحق الطالب،


-1
-2

تسع منـح دراسـية لكل بـرنامج من بـرامـج اإلجـازات الجامعيـة والمعاهد التقانية
المفاضلـة على أساس معدل الشهادة الثانوية المقبولة في كل برنامج.
يتم اختيـار الطالب الثالث األعلى عالمة في كل برنامج مهما كان نوع الشهادة الثانوية (عامة – تجاري – صناعي).


-1
-2
-3

ثالث منح دراسـية لكل برنامج من برامج الترقية إلى اإلجازات الجامعيـة
المفاضلة على أسـاس شـروط القبـول في البـرنامج.
يتم اختيار الطالب األعلى درجة في امتحان القبول لكل برنامج من برامج تقانـة المعلومات وتقانة اإلتصاالت  ،وفق شروط القبول في هذه البرامج
يتـم اختيـار الطالب األعلى درجـة في معـدل المعهـد لبـرنامـج اإلقتصـاد.

ثالث منح دراسـية في كل برنامج من برامج الماجستير

المفاضلـة على أسـاس شـروط القبـول في البرنامـج ويتـم اختيار الطالب األعلى درجـة وفـق المعيـار المعتمـد في كل برنامـج من برامـج الماجسـتير.
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منح ُاخرى


ُيقبل نجاح الطالب من جرحى الحرب (العسكريين فقط) في الشهادة الثانوية ،وذلك للتسجيل في برامج اإلجازة في الحقوق ،واإلجازة في اإلعالم واالتصال،
باإلضافة إلى المعاهد التقانية .



ُيعفى الطالب من جرحى الحرب (العسكريين فقط) من تقديم اختبارات القبول عند التسجيل على برامج الماجستير في الجامعة ،بعد نجاحهم في امتحان تحديد
المستوى للغة اإلنكليزية.



تُ خصص الجامعة فصلي ًا خمس منح دراسية كاملة لذوي االحتياجات الخاصة وجرحى الحرب من المدنيين ،في برامج اإلجازة في الحقوق ،واإلجازة في اإلعالم
واالتصال ،واإلجازة في علوم اإلدارة ،باإلضافة إلى المعاهد التقانية.



ثالثة ترشيحات مخصصة لمنظمات شـعبية أو جمعيات أهليـة أو مؤسـسات عامـة وفق اتفاقيات تعاون مشترك موقعة مع الجامعة.



ثالثة ترشيحات لنفس الجهات السابقة وذلك لتخفيض بنسبة ال تتجاوز  %25على أقساط المقررات.



يخضع المرشحون من الجهات العامة والخاصة الختبار قبول تخصصي لبرامج الماجستير المتقدمين إليها بعد اجتيازهم اختبار اللغة اإلنكليزية.

تخفيض أقساط الطالب العسكريين في الجيش والقوات المسلحة

تعتمد الجامعة االفتراضية السورية تخفيض ًا مقداره  %55على أقساط المواد للطالب العسكريين (متضمن ًا حسم نقابة المعلمين
تعتمد الجامعة االفتراضية السورية تخفيض ًا مقداره  %55على أقساط المواد للطالب العسكريين (متضمن ًا حسم نقابة المعلمين
سواء كانوا عسكريين عاملين أو في الخدمة اإللزامية أو االحتياطية في الجيش والقوات المسلحة وقوى األمن الداخلي
إن وجد)
ً

ملحقةخدمتهم مع الحفاظ على كل قرارات مجلس الجامعة
جداولطيلة فترة
إضافة إلى الطالب الملتحقين بجيش التحرير الفلسطيني .وذلك

المتعلقة بالطالب العسكريين والتي تتيح لهم المرونة الكاملة في جدولة التسجيل على مقرراتهم وفي مواعيد تقديم امتحاناتهم
بما يتناسب مع وضعهم
آليـة تنفيـذ القرار
 .1يقـوم الطالب بإحضار وثيقـة تثبـت التحاقـه بالخـدمـة العسـكرية ورقيـ ًا وبشـكل فصلي إلى قسم شؤون الطالب
 .2يتـم إلغـاء الحسـم في نهايـة كل فصـل دراسي.
 .3يستمر التخفيض الممنوح للطالب العسكري في حال تسريحه من الخدمة بسبب تعرضه إلصابة حرب "شريطة إحضار
وثيقة تثبت تسريحه بسبب إصابة الحرب"
ً
ابتداءا من الفصل الدراسي ربيع  2512للطالب القدامى والجدد.
ُ .4يطبق القرار
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جداول ملحقة
جدول رقم " :"1الدرجات الدنيا المطلوبة للقبول في برامج الجامعة التي تتطلب اجتياز اختبار تحديد
مستوى اللغة اإلنكليزية /التسجيل في برنامج اللغة االنكليزية في الجامعة االفتراضية وما يعادلها من درجات
االختبارات المعيارية العالمية ) (TOEFL-IELTSبشرط أن تكـون من نمـط ( )Internationalلشهادة  TOEFLو
( )Academicلشهادة  IELTSوأال يكون قد مضى على تاريخ منح الشهادة أكثر من سنتين ميالديتين

مالحظات

 يجب تقديم النسخة األصلية من شهادة اختبارات اللغة المبينة في الجدول أعاله (TOEFL- )IELTSإلى الجامعة في حال قيام الطالب بإتمام عملية التسجيل اإللكتروني.
يعـفـى الطالب من دراسة جميع مستويات اللغة اإلنكليزيـة في الجامعة إذا كان قـد
تقـدم بشهادة  Revised TOEFL Paper-delivered Testبمعـدل ( )80درجة على
األقل أو شهادة  IELTSبمعـدل ( )6.5درجات على األقل أو ما يعادلهما وفق
الجـدول المبيـن أعـاله  ،كما يعـفى خريجـو الجامعـة اإلفتراضيـة السـوريـة الذين
تمكنـوا من اجتياز جميـع مسـتويات اللغة اإلنكليزية بنجاح من التقدم إلى اختبار
ً
تحديد مستوى اللغة اإلنكليزية شريطة أال يكون قد تجاوزت مدتها سنتين اعتبارا من
الفصل الذي يلي فصل التخرج وتحتسب عالمة اختبار تحديد المستوى بمعـدل
( )%90في معـدل المفاضلة.

جدول رقم":"2
كليـة

المدنية
المعـمارية

الكيماوية
البتروكيماوية
التقـنية
الزراعـية
الهندسة
والتكنولوجيا
الهندسة
والتكنولوجيا
الهندسة
المعلوماتية
الهندسة
المعمارية
هندسة
المعلوماتية
الحاسوب
والمعلوماتية
هندسة البترول
الهندسة
الهندسة
الهندسة
هندسة
المعلومات
هندسة
المعلوماتية
واالتصاالت
الهندسة
المدنية والبيئية
الهندسة
المعـمارية

Less
than
2.5
2.5

90

3.5

120

4.0

150

40

56

52

65

60%

5.0

180

64

68

85%

5

6.5

213

79

80

96%

Exemption

هندسة الري والصرف
الهندسة الجيوتكنيكية

المعلوماتية  /تكنولوجيا المعلومـات واالتصاالت
هندسة النظم اإللكترونية
هندسة نظم القدرة الكهربائية
هندسة الميكانيك العام

هندسة الطاقة الكهربائية
هندسة الحواسيب واالتمتة
هندسة التحكم ا لي واألتمتة الصناعية
هندسة الحواسيب
هندسة الحاسبات والتحكم ا لي
هندسة التحكم ا لي والحواسيب
هندسة اإللكترونيات واالتصاالت
هندسة االتصاالت
الهندسة الكيميائية
الهندسة البترولية
الهندسة البترولية
تقانة الهندسة البيئية
المكننة الزراعية
عام

44

2

56%

االختصاص

هندسة وإدارة التشييد

Less than
90

Less
than
29
29

Less than 44

Less
than
36%
36%

1

3
Masters’ Admission
4

الهندسة المائية

هندسة القيادة الكهربائية

المكيانيك
والكهرباء

IELTS

اختصاصات كليات الهندسة في الجامعات السورية ( الحكومية والخاصة ):
الهندسة اإلنشائية

TOEFL
CBT

TOEFL
IBT

Revised TOEFL
Paper-delivered Test

SVU
PT

SVU Levels

74%

هندسة المواصالت والنقل

مصـدر الشـهادة

الهندسة الطبوغرافية
الهندسة البيئية

ميكانيك الغـزل والنسيج
هندسة السيارات وا ليات
الثقيلة
هندسة الميكاترونيك
الهندسة البحرية
الهندسة الصناعية
الهندسة النووية
علم المواد الهندسية
هندسة الطيران

هندسة القوى الميكانيكية
هندسة الطاقة (الميكانيكية)
هندسة التصميم الميكانيكي
هندسة المعـادن
هندسة التصميم واإلنتاج
هندسة اإلنتاج
الهندسة الطبية
هندسة ميكانيك الصناعات
النسيجية وتقاناتها
هندسة ا الت الزراعية
الهندسة الغذائية
هندسة الغـزل والنسيج
هندسة الصناعات البتروكيميائية
تكنولوجيا األغذية
أتمتة صناعية
تقانة األغذية
معدات صناعية
زيتون

الجامعات الحكومية السورية
(دمشق  -حلب  -تشرين  -البعـث  -االفـتراضية
السـورية  -الفرات)

االتصاالت واإللكترونيات  -هندسة الحواسيب  -تقانة المعلومات  -العمارة

جامعة القلمون الخاصة

نظم الحاسوب  -تكنولوجيا االتصاالت  -علوم الحاسوب

جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا

حاسبات  -اتصاالت

جامعة االتحاد الخاصة
الجامعة الخاصة للعلوم والفنون  -حلب

المعلوماتية  -الحاسوب واالتصاالت  -علوم الحاسوب

الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
الجامعة السورية الدولية الخاصة للعلوم
والتكنولوجيا

الكمبيوتر – المعلوماتية – االتصاالت – التصميم
المدنية  -المعمارية
المعلوماتية واالتصاالت  -المعمارية

جامعة الوادي الدولية الخاصة
جامعة الجزيرة الخاصة  -دير الزور
جامعة إيبال الخاصة  -إدلب

هندسة الحاسوب  -تكنولوجيا المعلومات

جامعة الخليج الخاصة  -حلب

البرمجيات  -نظم المعلومات  -االتصاالت والمعلومات  -الحاسوب والنظم الرقمية
جامعة اليرموك الخاصة  -درعا  -جباب

هندسة الصناعات الصناعات الكيماوية
هندسة الصناعات البترولية

الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا -
حماه

هندسة الحاسب
العـمارة والتخطيط العـمراني

العـمارة – تخطيط المدن
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األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحري – الالذقية
الجامعة الوطنية الخاصة  -حماه

جداول ملحقة

جدول رقم " :"3اختصاصات كليات ا داب والعلوم اإلنسانية :
اللغات (العربية – اإلنكليزية – الفرنسية – الروسية – األلمانية – اإلسبانية – الفارسية – اليابانية – التركية)
التاريخ – الجغرافية – الفلسفة – علم االجتماع – ا ثـار – المكتبات والمعلومات

جدول رقم " :"4األوراق المطلوبة في الماجستير التعليم الطبي:
ماجستير 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.



المرش حون 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 االختبارالوطني 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.

جدول رقم " :"5األوراق المطلوبة في الماجستير دمج التكنولوجيا بالتعليم:

أصوال حسب
اإلجازة جميع التخصصات  :شهادة اإلجازة الجامعية  +شهادة خبرة في التدريس ال تقل عن 4سنوات مصدقة
ً
الجهة التي أصدرتها

28

جداول ملحقة

جدول رقم " :"6المراكز المعتمدة من قبل وزارة السياحة:

اسم المركز

المحافظة

1

مركز التدريب السياحي والفندقي بدمر

دمشق

2

المشرق

دمشق

3

كنوز

ريف دمشق

4

ايبال الشام

دمشق

5

جلجامش

دمشق

6

الصرح الذهبي

دمشق

2

اسس

دمشق

0

االبجدية

دمشق

0

افاق الجديدة

دمشق

15

االدارة العالمية

دمشق

11

الحضارة

دمشق

12

األبجدية

حلب

13

إبيال

حلب

14

دار باسيل

حلب

15

األبجدية

حمص

16

االحترافي

حمص

12

الوادي

حمص

10

ليون

حمص

10

الوادي

حماة

25

سيريانا

مصياف

21

سيريانا

حماة

22

سوريا

الالذقية

23

النور

الالذقية

24

الوادي

طرطوس

25

المنارة

طرطوس

26

األندلس

طرطوس

22

أوغاريت

السويداء

20

اإلبداع

السويداء

20

العالمي

السويداء

35

العربي

درعا

31

ماري مون

درعا

32

ماري مون (فرع )2

درعا

33

آرام

درعا

34

االندلس الشامل

طرطوس

35

بيرويا

حلب

36

المركز الوطني للتنمية

دمشق

29

الرسوم واألقساط الدراسية
بالليرة السورية للطالب السوريين ومن في حكمهم (المقيمون في سورية)
وباليورو ( )€والدوالر ( )$للطالب العرب واألجانب والسوريين غير المقيمين
الدرجة العـلمية

نوع الرسم
أجور التسجيل

(ل.س)

 (1درجة مساعد مجاز  /اإلجازة  /برامج الترقية

10000

 (1درجة مساعد مجاز  /اإلجازة  /برامج الترقية

15000

135

10000

 (2الماجستير  /دبلوم التأهيل والتخصص

أجور مفاضلة

90

100

90

 (2الماجستير  /دبلوم التأهيل والتخصص

أجور سنوية

المبلغ

يورو()€

دوالر ()$

20000

جميع البرامج

105

15555

رسم الشهادة  /درجة جامعية

جميع الدرجات

25555

استخراج وثيقة كشف عالمات

جميع الدرجات

25555

05

األقســاط الدراســية بالليرة السورية واليورو والدوالر للطالب المستجدين في فصل ربيع ((S22
مالحظة هامة - :هذه األقساط ال تشمل الرسوم االمتحانية
 األجور السنوية تسدد في فصل االيقاف أيض ًااسم البرنامج

(ل.س)

الجامعيــة
برامـج اإلجـازات
َّ

اإلجازة في تقانة المعـلومات BAIT

اإلجازة في تقانة االتصاالت BACT

اإلجازة في الهندسة المعـلوماتية ITE
اإلجازة في علوم اإلدارة BSCM
اإلجازة في الحقـوق BL

اإلجازة في اإلعالم واالتصال BMC
اإلجازة في اإلدارة السياحية والفندقية BTHM

قسط
المقرر
الواحد
النظري
25,000

المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية TITH

قسط
المقرر
الواحد
النظري
25,555

المعهد التقاني للحاسوب TIC
المعهد التقاني إلدارة األعمال TIBA

والتخصص)
(برامج الدراسات العـليا ،التأهيل
ُّ
دبلوم التأهيل التربويEDU

105

قسط المقرر

يورو())€

دوالر ()$

135

150

25,000

135
135

25,000

135

قسط المقرر
الواحد التطبيقي
25,555
25,555

90.000

(ل.س)

90.000

يورو()€

دوالر ()$

105

255

والتخصص في تقانات الويب ()MWT
ماجسـتير التأهيل
ُّ
ماجسـتير الدراسات العليا في عـلوم الويب ()MWS

35,555

35,555
35,555
35,555

ماجستير التأهيل والتخصص في القانون الدولي اإلنساني )(MIHL

35,555
35,555

105
105
105
105
105
105

ماجستير التأهيل والتخصص في المعلوماتية الحيوية )(BIS
ماجستير التأهيل والتخصص في اللسانيات التطبيقية )(MAL
ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة نمذجة البناء )(BIMM
ماجستير التأهيل والتخصص في اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ()IMNR
برنامج اللغـة االنكليزية ()ENG

35,555
35,555
35,555
35,555
45,555للمستوى الواحد

105
105
105
105
255

وتخصص(
مشروع الماجستير ) MBAتأهيل
ُّ

155,555

255

رسالة الماجستير (الدراسات العـليا)

355,555

وتخصص(
مشروع الماجستير ) MEDEتأهيل
ُّ

155,555

وتخصص(
مشروع الماجستير ) MITEتأهيل
ُّ

155,555

وتخصص(
مشروع الماجستير ) MIHLتأهيل
ُّ

155,555

وتخصص(
مشروع الماجستير) MWTتأهيل
ُّ

155,555

مشروع الماجستير( MiQتأهيل وتخصص)

155,555

وتخصص(
مشروع الماجستير )  PMTMتأهيل
ُّ

155,555

وتخصص(
مشروع الماجستير ) MALتأهيل
ُّ

155,555

وتخصص(
مشروع الماجستير )  BISتأهيل
ُّ

155,555

وتخصص(
مشروع الماجستير ) BIMMتأهيل
ُّ

155,555

تمديد األطروحة لكل فصل

155,555

وتخصص(
مشروع الماجستير ) IMNRتأهيل
ُّ

155,555

30

150

135
135

35,555

ماجستير التأهيل والتخصص في دمج التكنولوجيا بالتعليم )(MITE

150

155
155

105

ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة التـقانة )(PMTM

150

قسط المقرر
الواحد التطبيقي

35,555

ماجستير التأهيل والتخصص في التعليم الطبي )(MEDE

150

----

35,555

ماجستير التأهيل والتخصص في الجـودة ()MiQ

150

----

105

والتخصص في إدارة األعـمال ()MBA
ماجستير التأهيل
ُّ

155
255

135

25,000

255

105

25,000

25,000

155

255

135

25,000

100

255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
225

1355

1555

255

055

255
255
255
255
255
255
255
255
255
255

055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055

تكاليف االمتحانات الفصلية لكل امتحان  /اختبار ( )AT/PTفي سورية

35

3555

تكاليف كل امتحان  /اختبار ( )AT/PTفي األردن  /لبنان /البحرين /اربيل /مصر  /سلطنة ُعمان  /السودان

 45دوالر أمريكي

تكاليف كل اختبار ( )AT/PTفي اإلمارات العربية المتحدة

 255درهم إماراتي

تكاليف كل اختبار ( )AT/PTفي الكويت

 25دينـار كويتي

تكاليف كل اختبار ( )AT/PTفي تركيا

45

 55دوالر أمريكي

تكاليف كل اختبار ( )AT/PTفي السعودية

 230ريال سعودي

تكاليف كل اختبار ( )AT/PTفي النمسا

 55يورو

تكاليف كل اختبار ( )AT/PTفي روسيا

 2555روبل

 45يورو

تكاليف كل اختبار ( )AT/PTفي ألمانيا

مالحظات هامة
 - 1يتـم حسـم نسـبة  %20من األقساط الـدراسـية ألعضاء نقـابـة المعلميـن وأبنائـهم  ،وال يشـمل هـذا الحسـم الرسـوم والتكاليـف االمتحانيـة.
سواء كانوا عسكريين عاملين أو في الخدمة اإللزامية أو االحتياطية في الجيش والقوات المسلحة.
 -2يـتـم حسـم نسـبة  %55للعسكريين
ً
.{ Admission Test :(AT) } - { Placement Test :(PT) } -3
 -4يتـم دفع تكلفة اختبار ) *)AT/PTلطالب (األردن  /مصر  /لبنان /البحرين  /أربيل  /سلطنة عمان  /تركيا  /السودان )/لدى مراكز نفاذ الجامعة في (عمان  /القاهرة /
ً
نقدا بالدوالر األمريكــي.
بيروت  /المنامة /اربيل /مسقط /اسطنبول  /الخرطوم )
 -5يتـم دفـع تكلفة اختبار ) *)AT/PTلطالب اإلمارات العربية المتحدة لدى مركـز نفـاذ الجامعة في دبي (نقـد ًا بالـدرهم اإلماراتي)
ً
(نقــدا بالدينـار الكويتي).
 -6يتـم دفع تكلفة اختبار ( *)AT/PTلطالب الكويت لـدى مـراكز نفـاذ الجامعـة في الكويت
ً
(نقــدا بالريال السعودي ).
-2يتـم دفع تكلفة اختبار ( *)AT/PTلطالب السعودية لـدى مـراكز نفـاذ الجامعـة في الرياض وجدة
ً
(نقــدا باليورو).
 -0يتـم دفع تكلفة اختبار ( *)AT/PTلطالب ألمانيا لـدى مـراكز نفـاذ الجامعـة في ألمانيا
ً
(نقــدا باليورو).
 - 0يتـم دفع تكلفة اختبار ( *)AT/PTلطالب النمسا لـدى مـراكز نفـاذ الجامعـة في فيينا
ً
(نقــدا روبل).
 -15يتـم دفع تكلفة اختبار ( *)AT/PTلطالب روسيا لـدى مـراكز نفـاذ الجامعـة في موسكو
-11يتـم دفـع الرسوم واألقساط الدراسية لطالب  /اإلمارات العربية المتحدة  -األردن  -لبنان  -مصـر  -الكويت – تركيا – البحرين -اربيل -سلطنة ُعمان  -ألمانيا – النمسا
(بعد القبول والتسجيل النهائي) باليورو أو بالدوالر لدى أحد فـروع المصـرف التجـاري السـوري في سورية أو عن طريق أحد فروع شركة الفؤاد للصرافة في البلدان
المذكورة .
-12يتوجـب على طـالب بعـد القبول والتسـجيل النهائي دفـع مبلغ إضافي عن كل مقرر لقـاء خـدمات المـركـز وتكالـيف االمتحـانات :
البلد

الرسوم

األردن  /لبنان /البحرين /اربيل  /مصر  /سلطنة ُعمان /
السودان

 45دوالر أمريكي

اإلمارات العربية المتحدة

 255درهم إماراتي

تركيا

 55دوالر أمريكي

الكويت

 25دينـار كويتي

السعودية

 235ريال سعودي

ألمانيا

 45يورو

النمسا

 55يورو

روسيا

 2555روبل
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دليل الطالب (إرشادات التقدم للمفاضلة والتسجيل)
عزيزي الطالب اتبع الخطوات التالية من أجل التقدم للمفاضلة
-1

أدخـل إلى مـوقـع الجامعـة اإللكترونيwww.svuonline.org :

-2

اضغـط على زر  Register a New Studentفي القائمة اليسارية للصفحة الـرئيسية.

-3

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

-4

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 يبيـن المعـدل المئـوي والتقديـر (خاص بطالب الجامعات الخاصة).



وثيقـة  /كشـف بمعـدل الطالب لخريجي معـهد دمشـق المتوسـط .UNRWA



يبين المعـدل المئـوي والتقديـر(خاص بالطالب الـذين لم تصدر مصدقة التخـرج الخاصة بهـم).
إشـعار بالتخرج ِّ



صورة عـن (الهوية الشخصية  /جواز السفر)  ،مع ضرورة وضع الوجهيـن في صفحة واحدة.



ً
حصرا.
صورة شـخصية ملونة حديثـة ذات خلفيـة بيضاء



وثيقـة انتساب لنقابة المعـلمين (خاص بالمعـلمين وأبنائهم).



صورة عن شهادة ( IELTS / TOEFLلمن يحمـل إحداها وفـق المعـدل المطلوب  -راجع الجدول الملحق رقم ".)"1



صورة عن الصفحة اإللكترونيـة لموقـع وزراة التعليـم العالي التي تُ ظهـر 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.

-5

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

-6

اضغط زر إرسال طلب التسجيل .Submit Application Data /

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

-2

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

-0

توجه إلى أحد فـروع المصرف التجاري السوري أوالعقاري (للسوريين المقيمين داخل سورية) أو أحد أفرع بنك الشرق وفروع المؤسسة العامة للبريد في جميع المحافظات من أجل دفع تكلفة اختبار ()AT/PT

-0

ً
مقيما في اإلمارات العربية المتحدة  /األردن  /مصر /لبنان  /تركيا  /الكويت  /البحرين  /أربيل  /سلطنة ُعمان  /السودان /سعودية  /ألمانيا /النمسا  /روسيا  /يترتب عليك مايلي :
إذا كنت
 -1دفع تكلفة اختبار ( )AT/PTمباشرة في كل من مركز نفاذ الجامعة :دبي /عمان /القاهرة  /بيروت  /الكويت /اسطنبول/المنامة /أربيل  /مسقط /السعودية  /كمبيتن  /فيينا  /موسكو .
 -2دفع الرسوم واألقساط الجامعـية (بعـد القبول والتسجيل النهائي) باليورو أو الدوالر في سورية لدى أحد فروع المصرف التجاري السوري (عن طريق الوكيل القانوني أو أحد األقارب ) أو عن طريق فروع
شركة الفؤاد للصرافة في البلدان المذكورة أعاله ولمزيد من المعلومات االطالع على الرابط التالي https://svuonline.org/ar/news/876
-3دفع مبالغ إضافية عن كل مادة لقاء خدمات المركز وتكاليف االمتحانات

الرسوم
 45دوالر أمريكي
 255درهم إماراتي
 55دوالر أمريكي
 25دينـار كويتي
 235ريال سعودي
 45يورو
 55يورو

البلد
األردن  /لبنان /البحرين /اربيل /مصر  /سلطنة ُعمان  /السودان
اإلمارات العربية المتحدة
تركيا
في الكويت
السعودية
ألمانيا
النمسا
روسيا

-15

 2555روبل

ً
إلكترونيـا) إلى أحد مراكـز النفاذ.
انتظـر موعـد إعالن نتائج القبول إلحضار نسخة ورقية عن األوراق الثبوتيـة (التي تم تحميلها
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تكاليف (اختبار اللغة اإلنكليزية واختبار القبول التخصصي)

يتم تسديد الرسوم كالتالي :بطريقة الدفع اإللكتروني أو النقدي (بالليرة السورية) أو (بطريقة الدفع المباشر باليورو أوالدوالر) لدى أحد فروع المصرف التجاري
أو العقاري أو نقد ًا لدى فروع بنك الشرق في سورية للطالب داخل سورية والرسم هو/3555/ :ل.س (للطالب السوري المقيم) و  /35/يورو أو  45/دوالر (للطالب
العرب واألجانب المقيمين داخل سورية)


بالنســبة لطالب المراكز الخارجية /250/ :درهم إماراتي (للطالب المقيمين في دبي لدى مركز نفاذ دبي) /45/ ،دوالر أمريكي (للطالب المقيمين في األردن  /لبنان /البحرين /أربيل/

ســـــلطنة ُعمان  /الســـــودان) لدى مركز نفاذ الجامعة في (عمان  /بيروت /المنامة /أربيل  /مســـــقط /الخرطوم) /25/ ،دينار كويتي (للطالب المقيمين في الكويت) لدى مركز نفاذ الجامعة في
 /235/ريال سعودي (للطالب المقيمين في السعودية) لدى مراكز نفاذ الجامعة في جدة و الرياض /45/ ،يورو (للطالب المقيمين في ألمانيا) لدى مركز نفاذ الجامعة في كمبيتن،

PT

الكويت /35/ ،دوالر أميركي (للطالب المقيمين في مصــــــر) لدى مركز نفاذ الجامعة في القاهرة /55/ ،دوالر أمريكي (للطالب المقيمين في تركيا) ) لدى مركز نفاذ الجامعة في إســــــطنبول،

 /55/يورو (للطالب المقيمين في النمسا) لدى مركز نفاذ الجامعة في فيينا 2555 ،روبل (للطالب المقيمين في روسيا) لدى مركز نفاذ الجامعة في موسكو (مقابل اختبار تحديد مستوى

اللغة االنكليزية .)PT


بالنســبة لطالب المراكز الخارجية /250/ :درهم إماراتي (للطالب المقيمين في دبي لدى مركز نفاذ دبي) /45/ ،دوالر أمريكي (للطالب المقيمين في األردن  /لبنان /البحرين /أربيل/

الكويت /35/ ،دوالر أميركي (للطالب المقيمين في مصــــــر) لدى مركز نفاذ الجامعة في القاهرة /55/ ،دوالر أمريكي (للطالب المقيمين في تركيا) ) لدى مركز نفاذ الجامعة في إســــــطنبول،

AT

ســـــلطنة ُعمان  /الســـــودان) لدى مركز نفاذ الجامعة في (عمان  /بيروت /المنامة /أربيل  /مســـــقط /الخرطوم) /25/ ،دينار كويتي (للطالب المقيمين في الكويت) لدى مركز نفاذ الجامعة في
 /235/ريال ســـــعودي (للطالب المقيمين في الســـــعودية) لدى مراكز نفاذ الجامعة في جدة و الرياض /45/ ،يورو (للطالب المقيمين في ألمانيا) لدى مركز نفاذ الجامعة في كمبيتن/55/ ،
يورو (للطالب المقيمين في النمسا) لدى مركز نفاذ الجامعة في فيينا 2555 ،روبل (للطالب المقيمين في روسيا) لدى مركز نفاذ الجامعة في موسكو (مقابل اختبار القبول .)AT

مالحظة  :يمكن معـرفة عناوين فـروع المصرف التجاري السوري من خالل الرابط التالي/http://www.cbs-bank.sy:
عناوين فـروع المصرف العقاري السوري من خالل الرابط التالي www.reb.sy/reb/
عناوين بنك الشرق في سورية من خالل الرابط التالي https://www.bankalsharq.com/sharq-ar/headquarters-and-branch-network-ar
عناوين المؤسسة العامة للبريد السوري من خالل الرابط التالي http://www.syrianpost.gov.sy/arabic/index.php?node=352

مالحظات هـامة تـتعــلق بالتـقدم إلى المفاضـلة في جميع البرامج
ً
المحددة في اللوائح الداخلية لبرامج اإلجازات ،على أن يتم تقديمها قبل شهر من بدء الدوام في الفصل األول.
 -1تُ قبل طلبات معادلة المواد
وفقا لألسس والقواعد ُ
أصوال ووثيقة حياة جامعية للطالب.
تُ رفق طلبات المعادلة بكشف عالمات ُمصدق
ً
 -2لالطـالع على نموذج اختبار تحـديد مستوى اللغة االنكليزية ) (PTالدخول إلى موقع الجامعة – ضمن إعالنات المفاضلة.
لالطالع على المراجع المطلوبة الختبارات القبول التخصصي ) (ATفي برامج الماجستير وترقية معاهد تقانـة المعلومات واالتصاالت الدخـول الى موقـع الجامعـة ضمن إعالنات
المفاضلة.
لالطالع على النظام الداخلي لكل برنامــج الـدخول إلى رابــط الدراسة في الجامعة.
تُ قبل جميع الشهادات حسب المعايير المطلوبة في كل برنامج للدخول في مفاضلة الجامعة مهما كان تاريخ صدورها.
 -3تتطلب برامج الماجستير اختبار تحديد مستوى اللغة االنكليزية ) Placement Test (PTواختبار القبول التخصصي )Admission Test (AT
تكاليف اختبارات تحديد مستوى اللغة االنكليزية ) (PTواختبارات القبول التخصصي ) (ATغـير قابلة لالسـترداد مهما كانت األسباب.
 -4ال يستطيع الطالب غير المحقـق لشرط اللغة االنكليـزية المطلوب للدخول في برامج الماجستير التقدم إلى اختبار القبول التخصصي.
ال يستطيع الطالب غير المحقق لشرط اللغة االنكليزية الذي تجريه الجامعة استرداد تكاليف اختبارات القبـول.
ال يستطيع الطالب الحاصل على شهادة توفل أو ايلتس استرداد تكاليف اختبار القبول في حال تم رفض شهادته من قبل الجامعة.
تتطلب اإلجازة في تقانة المعلومات واالتصاالت (ترقية خريجي معاهد المعلوماتية واالتصاالت) اختبار قبول تخصصي ) (ATفقـط .
على الطالب الحاصلين على شهادة التوفل وااليلتس إحضار النسخة األصلية إلى مقر الجامعة  -وزارة التعليم العالي  -قبل بدء التسجيل أو بعد التسجيل مباشرةً على المفاضلة
من خالل مـواعيد يتـم تحديـدها على موقـع الجامعـة.
 -5يتم تثبيت دفعات طالب /مصر-االردن -لبنان -االمارات العربية المتحدة -تركيا -الكويت-البحرين  -أربيل  -سلطنة ُعمان  -السعودية – ألمانيا -السودان  -النمسا – روسيا  /في حال
تسديد التكاليف االمتحانية لـدى المراكـز في الخارج.
ً
رونيا في حال قيام الطالب باتباع خطـوات الدفـع اإللكتروني.
يتم تثبيت الـدفعات المصرفية التي يتم تسديدها إلكتـ
 -6مواعيد بدء اختبار تحديد مستوى اللغة االنكليزية الذي تجريه الجامعة واختبار القبول التخصصي في االسبوع الرابع من شهر نيسان  2521وتستمر حتى انتهاء االختبارات
يتم تحديد المواعيد التفصيلية وأماكن التقدم الختبارات تحديد مستوى اللغة االنكليـزية ) (PTوالقبـول التخصصي ) (ATمن خالل جـداول اكسل عبـر موقــع الجامعـة اإللكتروني
بعـد انتهاء فتــرة التقـــدم للمفاضلـة.
يتم قـبول االعتراضات الخاصة بالجداول االمتحانيـة خالل  48ساعة من إعالنهـا عـبر موقـع الجامعـة اإللكتروني.
رفض االعتـراضات المتعلقـة بعـدم معرفة كيفيـة إتمام عمليـة الـدفـع اإللكتروني.
 -2يتم إعالن جداول بأسماء واختصاصات المتقدمين للمفاضلة بعد نهاية فترة التسجيل عبر موقع الجامعة اإللكتروني www.svuonline.org
يستطيع الطالب تصحيح المعلومات الخاطئة  -إن وجدت  -في جداول المتقدميـن خالل فتـرة يتم تحديـدها في اإلعالن.
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آليات التسديد اإللكتروني لتكاليف
اختبارت القبول والرسوم واألقساط
طباعة ايصال الدفع على نسختين بعد إتمام عملية التسجيل االلكتروني
مراجعة أحد فروع المصرف التجاري السوري للحصول على بطاقة مسبقة الدفع
تعبئة البطاقة بالرصيد المطلوب  +عمولة المصرف
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خدمة دفع الرسوم واألقساط الدراسية

عن طريق موقع الجامعة االفتراضية السورية اإللكتروني

-1

-2

تسجيل الدخول إلى نظام  SVUISوالضغط على الـرابـط :

يمكن طباعة إيصال الدفع بالضغط على زر الطباعـة :

E-Payment

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 أنه ال يحق للطالب القيام بعملية الدفع اإللكتروني إذا كانت العبارة التالية موجودة في إيصال الدفع:

-3

يقوم

-4

في هذه النافذة يقوم الطالب بإدخال بيانات البطاقة التي سيتم خصم قيمة الفاتورة من رصيدها وهذه المعلومات هي (االسم على البطاقة  -رقم البطاقة  CVV2 -الموجود

الطالب

بالضغط

عالرابط في حال الرغبـة بالدفع عن طريـق موقع االنترنت.

على الوجه الخلفي للبطاقة  -تاريخ انتهاء البطاقة) وجميع هذه المعلومات موجودة على البطاقة.

-5

ً
مضافا إليه عمولة هذه الخدمة  ،وذلك في حال كفاية الرصيد  ،ويتم إظهار شاشة تؤكد
بعد التأكد من المعلومات اضغط زر دفع  ،فيتم اقتطاع مبلغ الدفع من حساب البطاقة
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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خدمة دفع الرسوم واألقساط الدراسية

عن طريق موقع الجامعة االفتراضية السورية اإللكتروني
-6

قـد تـواجهـون بعض المشاكل أثناء عملية الـدفـع لذلك يرجى مراجعة المصـرف التجـاري السـوري حسـب الجـدول التالـي :

رسالة الخطأ  /مشكلة الدفع

بيان الخطأ  /بيان مشكلة الدفع

عدم توفر البطاقات مسبقة الدفع في فروع المصرف

-

عدم تفعيل البطاقات للدفع عبر االنترنت

-

المستخدمة

عن حل المشكلة

-

الدفع اإللكتروني
))E-Payment

المصرف
المصرف

عدم تحويل المبلغ إلى البطاقة خالل  24ساعة

-

-

وجود مشاكل في الصرافات

-

الدفع عن طريق الصراف

المصرف

-

-

المصرف

-

-

المصرف

-

-

المصرف

-

-

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 اإللكتروني
))E-Payment

-

DECLINED, NO SUFFICIENT FUNDS AVAILABLE

SUBSCRIPTION IS REQUIRED FOR, DECLINED
THIS SERVICE

عدم وجود رصيد كاف في البطاقة  ،وهذا يعني إحدى الحالتين:
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
عدم تفعيل البطاقة للدفع عبر االنترنت ,وهذا يعني إحدى الحالتين:
لم يتم تفعيل البطاقة من قبل المصرف التجاري (قسم الدفع اإللكتروني) ويمكن
للطالب االتصال بالمصرف  -قسم الدفع اإللكتروني على الرقم الموجود خلف
البطاقة ()011-2230277
حيث بإمكان الطالب الدفع عبر الصراف في حال استمرت المشكلة

Socket on Switch Input or Switch Inoperative

-2

وسيلة الدفع

الجهة المسؤولة

فقد االتصال بين المصرف و الجامعة االفتراضية السورية

المصرف

المصرف
المصرف

الدفع اإللكتروني
))E-Payment

صاحب العالقة

الدفع اإللكتروني
))E-Payment

المصرف

الدفع اإللكتروني
))E-Payment

المصرف

يمكن للطالب الذين يواجهـ ون مشاكل في عملية الدفع  ،االتصال بخدمة الزبائن في المصرف التجاري السوري على األرقام :
)+963-11-2241356( ، )+963-11-2230277( :
أو االتصال بالجامعة االفتراضية السـورية عبر الرقم .)+963-11-2113464( :

-0

أما في حال ظهـور Limit Date Exceeded :فذلك ألن فتـرة الـدفـع قـد انتـهت.

مالحظات :
.1

ال يمكن استخدام خدمة الدفع اإللكتروني لاليصاالت النقدية أو لعملة غير الليرة السورية.

.2

يرجى 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.

.3

ً
نظرا السـتقرار الخدمة وثباتها مقارنة بالصراف ا لي  ،وفي حال عدم توفـر االتصال باالنترنت يمكنكم الـدفع عبـر الصراف.
أوال
ننصح باستخدام وسيلة الدفع عبر االنترنت ً

.4

يرجى منكم عـدم مراجعة مديرية المعلوماتية (قسم الدعم التقني أو الدفع اإللكتروني) أو مديرية شؤون الطالب بخصوص مشاكل الدفع اإللكتروني قبل إنجاز الخطوات التالية :



قراءة دليل الدفع اإللكتروني الموجود ضمن الرابط  E-Paymentعلى حسابكم على الرابط التالي :



محاولة الدفع من حسابكم على نظام  SVUISمن خالل الـرابط  E-Paymentوإتباع تعليمات الـدليل بدقة.



في حال وجود مشكلة تتعلق بالدفع  ،يرجى تسجيل رسالة الخطأ التي تظهر لديكم وإرسالها عبر البريد اإللكتروني  epayment@svuonline.org :وستتم معالجة طلبكم والـرد

https://svuonline.org/en/guides/user-guides

عليه  ،أو االتصال عبر الرقم .(011-2113464(:
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خدمة دفع الرسوم واألقساط الدراسية عن طريق
الصرافات ا لية ()ATM
خطوات الدفع عن طريق الصرافات ا لية (:)ATM

.1

أدخل البطاقة في قارئ البطاقات وأدخل الرقم السري بشكل صحيح .

.2

تظهر لك على شاشة الصراف واجهة تتضمن عدة خيارات اختر منها خيار "خدمات أخرى".

.3

اضغط على خيار"فواتير وأقساط" فتظهر لك الفواتير واألقساط التي يمكن تسديدها باستخدام البطاقة مسبقة الدفع.

.4

أدخل معرف الخدمة التي ترغب بتسديد فاتورتها  -معرف خدمة الجامعة االفتراضية السورية ( ، )07واضغط الزر المقابل لخيار "تأكيد"
للمتابعـة .

.5

بعد إدخال "معرف الخدمة" الخاص بالجامعة االفتراضية ( )07ستظهر لك شاشة يطلب فيها إدخال رقم المعرف الخاص
) (IDENTIFIER NUMBERالموجود في إيصال الدفع ،مثال:

.6

كامال مع األصفار  -واضغط الزر المقابل لخيار "تأكيد" للمتابعة  ،فتظهر لك شاشة يظهر فيها ملخص
أدخل رقم المعـرف الخاص -
ً
معلومات الفاتورة التي تقوم بتسديدها :



معرف الفاتورة الذي قمت بإدخاله (.)BILL ID



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



المبلغ :المبلغ اإلجمالي المترتب لصالـح الجهـة التي يتم تسديد الفاتورة  /الفواتير لها.
وهنـا يجـب أن يتأكـد الطالـب ،وعلى مسؤوليته الكاملة  ،من صحـة المعلومات ألنه سـيتم بعــدها تأكيـد عمليـة التسـديـد.

.2

للتأكيد اضغط الزر المقابل لخيار "نعم" لتسديد الفاتورة/الرسوم أو الضغط على الزر المقابل لخيار "ال" إلنهاء العملية والخروج في حال الرغبة بإيقاف العملية وعدم التسديد.

.0

بالضغط على الزر المقابل لخيار "نعم" يتم اقتطاع مبلغ قيمة الفاتورة من حساب البطاقة مضاف ًا إليه عمولة هذه الخدمة لصالح المصرف ،وذلك في حال كفاية الـرصيد  ،ويتم إظهار
شـاشة تؤكد إتمام العملية بنجاح ويتم طباعـة إشـعار ورقي.

.0

في حال عدم كفاية الرصيد (مبلغ الفاتورة  +العمولة)  ،يتم إظهار رسالة تبين عدم إمكانية التسديد بسبب عدم كفاية الرصيد ويتم إنهاء العملية.

مالحظات عامة:
 بعد انتهاء 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 الهوية الشخصية وبطاقة الجامعة االفتراضية للطالب وإيصال الدفع. لالطالع على معلومات تفصيلية حول آلية الدفع اإللكتروني يرجى مراجعة موقع الجامعة اإللكتروني.في حال عـدم نجاح عملية الدفـع اإللكتروني 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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خدمة دفع الرسوم واألقساط الدراسية عن طريق
الدفع المباشر (النقدي)

في حال تعذر أو توقف خدمة الدفع اإللكتروني ،يتم التوجيه ومن خالل إعالن على موقع الجامعة حصر ًا بدفع أقساط المواد في المصرف
التجاري السوري عن طريق الدفع المباشر (النقدي)

خطوات الدفع المباشر (النقدي):
بعد قيام الطالب بإتباع خطوات التسجيل اإللكتروني على المقررات الدراسية  ،عليه اتباع ما يلي:

-1

تسجيل الدخول إلى نظام  SVUISوالضغط على الـرابـط E-Payment :

-2

كما يمكن طباعة إيصال الدفع بالضغط على زر الطباعـة Print :

-3

على الطالب التأكد من صحة المعلومات التي ظهرت على اإليصال (أسـماء المقررات التي قام بالتسـجيل عليها  +سـعر كل مقرر .........الخ).

-4

وفي حال الرغبة بتعديل إيصال الدفع  ،اتباع ما يلي:


-5

الضغط على وصلة  Student's Paymentsحيث تظهر للطالب كافة الدفعات المدفوعة و غير المدفوعة للجامعة.
وذلك لحذف الوصل غير المدفوع.



بإمكان الطالب الضغط على زر  Delete



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

الذهاب إلى أي فرع من فروع المصرف التجاري السوري مصطحب ًا معه وصل الدفع مع الهوية الشخصية.
يجب أن تكون العبارة التالية موجودة في إيصال الدفع:
يتم التسديد نقد ًا

-6

عند إتمام عملية الدفع المباشر في المصرف التجاري السوري  ،على الطالب االحتفاظ بإشعار الدفع  ،دون الحاجة إلى تسليم نسخة من اإلشعار للجامعة.

مالحظات عامة :
 بعد انتهاء عملية التسديد لدى المصرف التجاري السوري  ,يمكن التأكد من أن المقررات قـد تـم تفعيـلها وذلك بعـد أسبوع من إتمام 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(:
 للتأكد من نجاح عملية الدفـع المباشر"النقدي" وذلك بعد مرور أسبوع على تسديد األقساط 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 الدفع اإللكتروني عبر المصرف العقاري السوري

-1

فتح حساب بالمصرف العقاري السوري في أحد فروع المصرف أو يمكن استخدام أي حساب مفتوح مسبق ًا ويمكن الدفع بمختلف أنواع الحسابات التي يوفرها المصرف
(توفير – جاري) ويجب اصطحاب الثبوتيات التالية :

-2



صورة عن الهوية الشخصية



سند إقامة



وصل الدفع (وصل الدفع ال يحوي أي أختام رسمية(

تفعيل خدمة بنك اإلنترنت حيث يحصل الطالب على اسم مستخدم وكلمة مرور.

يستخدمهما الطالب عند القيام بعملية الدفع اإللكتروني (هذه الخدمة تتيح للطالب الدفع طريق اإلنترنت فقط أي أن الطالب اليستطيع الدفع عبر صرافات المصرف العقاري(

-3

تفعيل خدمة التحويل المفتوح ورفع سقف التحويل المفتوح إلى مبلغ يغطي قيمة الفاتورة.

-4

نفتح موقع الجامعة االفتراضية على الرابط www.svuonline.org

-5

ثم نضغط على نظام المعلومات واالمتحانات . SVUIS

-6

يقوم الطالب بإدخال إسم المستخدم وكلمة المرورالخاصة به.

-2

نضغط على رابط E-payment

-0

نضغط على دفع الفاتورة عن طريق المصرف العقاري السوري.
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آلية الدفع اإللكتروني عبر المصرف 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

40

آلية الدفع اإللكتروني عبر المصرف 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

-9

يعود الطالب إلى نظام المعلومات للتحقق من حالة الدفعة  .عبر رابط student payment
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يتم الدفع المباشر
عن طريق فروع بنك الشرق في سورية
على رقم الحساب ()155166
يصطحب الطالب معه إيصال الدفع

42

يتم الدفع المباشر
عن طريق المؤسسة السورية للبريد
Syrian Post
يصطحب الطالب معه إيصال الدفع
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عناوين وأرقام هواتف مراكز النفاذ في سورية وخارجها

مـراكز النفاذ ( داخـل ســـورية )
المحافظة

مراكز النـفاذ في

رمز المركز

العـنوان

رقم الهاتف

مركز الهندسة المعلوماتية

fite_tc

دمشق – الصناعة  -طريق المطار  -كلية الهندسة المعلوماتية الطابق األول

+963(11) 54917743

مركز المـزة

mezzeh_tc

دمشق  -المـزة  -مدينة الشباب  -منتدى الشبيبة

+963(11) 6117177

مركز تكنولوجيا المعلومات

itc_tc

دمشق – أبو رمانة  -شارع المهدي بن بركة (طلعة األركان ) -مقابل آمرية الطيران

+963(11) 33485100

مركز التل

altal_tc

التل  -الشريا  -خلف مشفى الحسن -معهد الريادة للعلوم واللغات

+963(11) 5913330

مركز الروضة

Rawda_tc

الروضة  -شارع نوري باشا  -المركز الدولي للتدريب وتنمية المهارات اإلعالمية

+963(11) 3311565

مركز صيدنايا

Sydnaya_tc

صيدنايا – مدرسة ميتم سيدة صيدنايا

+063)11(5055553

درعـا

ً
حاليا)
مركز نـفاذ درعـا (مغلق

daraa

درعا  -مقابل مديرية التربية  -بناء البرج

+963(15) 245931

السـويداء

مركز نفاذ السـويداء

sweida_tc

السويداء  -مقابل الفرن ا لي  -بناء برج آدم  -الطابق األول

+963(16) 227946

حـمص

مركز نفاذ حـمص

homs_tc

حمص  -جامعة البعث  -مبنى كلية العـلوم  -الطابق الثاني

+963(31) 2119205

حــماه

مركز نفاذ حـماه

hama_tc

طرطوس

مركز نفاذ طرطوس

tartus_tc

طرطوس  -ساحة المحافـظة  -بناء الجـمعية العـلمية السورية للمعلوماتية ()SCS

الالذقـية

مركز نفاذ الالذقـية

lattakia_tc

الالذقـية  -جامعة تشرين  -المكتبة المركزية  -القـبو

+963(41) 2445629

حـلب

مركز نفاذ حلب

aleppo_tc

حلب  -جامعة حلب  -مركز الحاسب

+963(21) 2634060

إدلـب

ً
حاليا)
مركز نفاذ إدلب (مغلق

idleb_tc

دمشق

دير الزور
الرقــة
الحسكة

القامشـلي

المحافـظات

مركز نفاذ دير الـزور (مغلق
ً
حاليا)
ً
حاليا)
مركز نفاذ الرقــة (مغلق
مركز نفاذ الحسكة (مغلق
ً
حاليا)
مركز نفاذ القامشـلي (مغلق
ً
حاليا)

حماه  -حي المغـيلة  -مقـر فـرع اتحاد شبيبة الثورة  -منتدى الشبيبة للعـلوم
والمعـلوماتية

إدلب  -حي القصور  -جانب مبنى المحافظة  -بناء نقابة المهندسين ط  -3الجـمعية
العـلمية السورية للمعلوماتية ()SCS

+963(33) 2214314
+963 (432521473
9943

+963(23)250241

deirezzor_tc

دير الـزور  -حي القصور  -شارع حوض الفرات  -مبنى رئاسة جامعة الفرات

---

raqqa_tc

الرقــة  -جامعة الفـرات  -كلية التربية

+963(22) 260891

hasakeh_tc

الحسكة  -جامعة الفـرات  -كلية الحـقـوق  -الطابق األول

+963(52) 311850

qamishly_tc

القامشلي  -شارع الوحدة -مقابل ثانوية القادسية للبنات بناء الجمعية العـلمية الســورية
للمعـلوماتية ()SCS
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+963(52) 435073

)Ext.(115

عناوين وأرقام هواتف مراكز النفاذ في سورية وخارجها

مـراكز النفاذ ( خارج ســـورية )
مركز النفاذ

العـنوان

البلد

دبــي

دبي  -قرية المعرفة - Block 13 -طابق أول  -رقم المكتب 52

عـمـان

عـمان  -الشميساني  -شارع عبد الرحيم الواكد  -بناء رقم 46
َّ

جمهورية مصـر العربية

القاهرة

مصر  -طريق مصر االسكندرية الصحراوي  -القرية الذكية

لبنان

بيروت

بيروت  -الصنايع  -شارع علم الدين  -بناء المنصور ط1

الكويت

الكويت

حولي – ابن خلدون – مركز شعاع  -الطابق االول – مكتب رقم 1

تركيا

اسطنبول

البحرين

المنامة

المنامة  -منطقة البرهامة  -مجمع  - 351طريق  - 5121مبنى 1552

سلطنة ُعمان

مسقط

الوطية -شارع الوكاالت  -بناية الرميلة ( )156الطابق الثاني -مكتب 22

العراق

اربيل

القرية االيطالية /دار رقم  463بجانب البوابة الثانية

ألمانيا

كمبيتن

السودان

الخرطوم

مبنى العاصمة  13سوق  garden cityالطابق الثالث شقة رقم 351

النمسا

فيينا

Leonhardgasse 2-10/19R01 Ecke Fiakerplatz _ 1030 Wien

الرياض

حي النزهة  -شارع أبو بكر الصديق  -مبنى جريدة الشرق الدور األول  -مكتب رقم #06

اإلمارات العربية
المتحدة
المملكة األردنية
الهاشمية

اسطنبول -منطقة فاتح  -شارع فوزي باشا -بجانب مسجد عتيق علي  -بناء رقم 132
 -الطابق الثالث  -مكتب رقم 3

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

السعودية
جدة

روسيا

موسكو

الصفا - 2شارع األمير ماجد  -مقابل عزيز مول  -مبنى  - 25الدور األول
مترو سوكل ،شارع لينينغرادسكي بروسبيكت ،مبنى  ،80gالطابق السابع ،القاعة
g250
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رقم الهاتف
+971 555538531
+021553450200
+962 6 5100250

)Ext.(1551
)Ext:(4302

+202 35370434
+202 35370435
+961 1 754 222

)Ext.(303
)Ext.(124

+965 66600089
+90 212 533 82 78
55055325022210

Tel:
Mob:

+973 17383000
+060 24563655
+060 24565305
+0642554221425
+0642554232540
+4915771996075
00249183763483

Tel:

00249183763484

Fax:

+4915771996075
+066 112032751

Tel:

+066 550926082

Fax:

+066 112032751

Tel:

+066 580900063

Fax:

+7(968)527-01-19

46

