
 

 
 

 الجامعة االفتراضٌة السورٌةموسوعة 

SVU Pedia 

 

 



 

 : تحتوي الموسوعة الخاصة بالجامعة االفتراضٌة السورٌة على ما ٌلً

 .السورٌة الجامعة االفتراضٌة التً تدرس فً  برامجالتوصٌف مقررات   .1

 ة من قبل الطالب.رسائل الماجستٌر المتمٌزة المنجز .2

 ابحاث علمٌة منشورة من قبل الطالب فً مجالت علمٌة عالمٌة. .3

 ابحاث تتناول التعلٌم االفتراضً. .4

 والمراجع. العلمٌة  بعض الروابط للمواقع التعلٌمٌة واألبحاث .5

 .السورٌة رٌبٌة ترعاها الجامعة االفتراضٌةدورات تد .6

 

موقع الجامعة  زوارمالحظة هامة : ٌستطٌع جمٌع 

 إلى دون الحاجةاالفتراضٌة السورٌة الدخول الى الموسوعة 

 اسم مستخدم وكلمة مرور

 نتبع ماٌلً:للدخول الى الموسوعة الخاصة بالجامعة االفتراضٌة السورٌة 

نقوم بالدخول على موقع الجامعة االفتراضٌة السورٌة من خالل الرابط  .1

https://svuonline.org/ar 

 كما موضح بالصورة  SVU Pediaعلى نضغط  .2
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 بشكل مباشرللدخول الى قسم الدراسات واألبحاث 

نقوم بالدخول على موقع الجامعة االفتراضٌة السورٌة من خالل الرابط  .1

https://svuonline.org/ar 

 كما موضح بالصورة  دراسات وأبحاثنضغط على  .2

 

 

 انكلٌزي وبالعكس –تغٌٌر لغة العرض من عربً 

 

 توصٌف المقررات:

 .باإلضافة إلى ملفات تعرٌف المقرر باللغتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة ٌحتوي على توصٌف المواد

 :وٌمكن الوصول الٌها باتباع الخطوات التالٌة

 .ندخل الى الموسوعة كما شرح سابقا  

 

https://svuonline.org/ar
https://svuonline.org/ar


 

 :  نختار البرنامج المطلوب كما موضح فً الصورة

 

 

 نختار المادة : 

 

 

 

 

 

 



 

 :العربٌة واالنكلٌزٌة التوصٌف موجود باللغتٌن

 

 على الموسوعة المتوفرةرسائل الماجستٌر 

لالطالع على رسائل الماجستٌر المتوفرة على الموسوعة الخاصة بالجامعة 

 : االفتراضٌة السورٌة نتبع الخطوات التالٌة

 ندخل الى الموسوعة كما شرح سابقا

  رسائل ماجستٌرنضغط على 

 



 

 نختار البرنامج

 

 تظهر لدٌنا قائمة بالرسائل المتوفرة 

 

 :األبحاث العلمٌة المنشورة من قبل الطالب

 ندخل الى الموسوعة كما شرح سابقا

 كما موضح بالصورة  أوراق بحثٌة منشورةنضغط على 

 

  نختار أبحاث ومساهمات طالب وخرٌجً الجامعة



 

 

 فً الصورة موضح تظهر قائمة باالبحاث المتوفرة كما

 

  

 

 

 االفتراضً التعلٌماالبحاث التً تتناول 

ٌتوفر على الموسوعة الخاصة بالجامعة  االفتراضٌة السورٌة عدد من االبحاث 

والمقاالت التً تتحدث عن التعلٌم االفتراضً وٌمكن الوصول الٌها باتباع الخطوات 

 :التالٌة

 ندخل الى الموسوعة كما شرح سابقا

 

 

 



 

 كما موضح بالصورة  published paperنضغط على 

 

 دراسات عن التعلٌم االفتراضًنضغط على 

 

 تظهر قائمة باالبحاث المتوفرة كما فً الصورة

 

 



 

 روابط علمٌة و بحثٌة خارجٌة

ٌتوفر على الموسوعة الخاصة بالجامعة االفتراضٌة السورٌة بعض الروابط لمواقع 

علمٌة توفر مراجع ومصادر علمٌة للطالب وٌمكن الوصول الٌها باتباع الخطوات 

 :التالٌة

 ندخل الى الموسوعة كما شرح سابقا

 كما موضح بالصورة روابط مفٌدةنضغط على 

 

 روابط مجانٌة نضغط على

 

 



 

 تظهر لدٌنا قائمة بروابط المواقع المتوفرة 

 

 

 دورات تدرٌبٌة

ول وٌمكن الوصتقدم الجامعة االفتراضٌة السورٌة  مجموعة من الدورات التدرٌبٌة 

 التالٌة:الٌها باتباع الخطوات 

 ندخل الى الموسوعة كما شرح سابقا

 اسم الدورة التدرٌبٌة المطلوبةنضغط على ضمن قسم )دورات تدرٌبٌة( 

 



 

 

حٌث ٌوجد لكل جلسة فتظهر لدٌنا قائمة تحوي المحتوى العلمً للدورة  -
)ملف فٌدٌو + ملف نصً + رابط للفٌدٌو على قناة الجامعة على 

YouTube ") 
 

 


