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 (F19( ) 2019) خريفمفاضلة  عالنإ

 وتستمر  تشرين األول شهر من الثانياالسبوع في ( 2019) خريفاختبارت الجامعة االفتراضية لمفاضلة  تبدأ

ابتداء من  موقع الرسمي للجامعة االفتراضية بمراجعةعلى الطالب البدء ، ولغاية انتهاء االختبارات المطلوبة

 االسبوع األول من شهر تشرين األول.

  هي: (2019) خريفاالختبارات المطلوبة لمفاضلة 

 ( لبرامج الماجستير.PT) اختبار تحديد مستوى اللغة االنكليزية .1

لمعاهد المعلوماتية  BAI)) ( اختصاصBAIT) جازة في تقانة المعلوماتاختبار القبول لبرنامج اإل .2

 جازة في تقانة المعلومات.المتقدمين إلى مفاضلة برنامج اإل ومايكافؤها  للطالب

لمعاهد االتصاالت  BCI)) ( اختصاصBACT) االتصاالت تقانة في جازةاإل لبرنامج القبول اختبار .3

 جازة في تقانة االتصاالت.المتقدمين إلى مفاضلة برنامج اإل ومايكافؤها  للطالب

للطالب  ( كحد أدنى في اختبار اللغة االنكليزية%60اختبار قبول لبرامج الماجستير وذلك بعد تحقيق شرط ) .4

 .المتقدمين إلى مفاضالت الماجستير
 
 من خالل ملف يتضمن  على الصفحة الرئيسية لموقع الجامعة االفتراضية ونشرهاتحديد مواعيد االختبارات  سيتم

 والمركز االمتحاني المحدد لتقديم االختبار. ،االختبار توقيت ،تاريخ االمتحان ،(IDالرقم الجامعي ) ،اسم الطالب

 :ةضمن الروابط التاليوستعلن قوائم االختبارات 

 .(PT) اختبار تحديد مستوى اللغة االنكليزية .1

 .BAIT اختبار القبول لبرنامج  .2

 .BACT اختبار القبول لبرنامج  .3

 لبرامج الماجستير.اختبار القبول  .4
 

 خريف فصل مفاضلة: قسم ضمن االفتراضية الجامعة لموقع الرئيسية الصفحة متابعة الطالب جميع على 

إعالن  وذلك باعتبارها الوسيلة األساسية التي يتم من خاللهالطالب الجدد في الجامعة بشكل مستمر ل /2019/

 .مواعيد اختبارات المفاضلة
 
 العالنات الخاصة باختبارات المفاضلة ضمن الرابط ا جميع تجدون كما(My Mofadala)  في حساب كل

 طالب كما هو موضح في الشكل المرفق:

 

 

 

  التالي: لمراكز التابعة للجامعة االفتراضية داخل سوريا وخارجها ضمن الرابطلالعناوين التفصيلية 

contacts-telecenters-https://www.svuonline.org/en/svu 

   بتوقيت مختلفبجداول منفصلة يتم اعالن مواعيد االختبارات  الخارجيةالمراكز بالنسبة المتحانات. 

https://www.svuonline.org/isis/mofadala_stu.php
https://www.svuonline.org/en/svu-telecenters-contacts


 

Syrian Arab Republic 

 

 الجمهورية العربية السورية

Ministry of Higher Education وزارة التعـليــم العـالـــــــــي 

Syrian Virtual University الجامعة االفتراضية السورية 

  االختبارات بامكانكم التواصل عبر االيميل التالي:في حال وجود اي استفسار بخصوص مواعيد 

@svuonline.org19Fmof_ 
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