دليل التقديم على المفاضلة االلكترونية الخاصة

بالجامعة االفتراضية السورية

SVU

مالحظات هامة:
 .1إلرًبو ػًهٛـخ انزسـدٛم ٚدـت أٌ ٚزـٕفـش نـذٖ انطبنت اَزـشَذ – طبثؼـخ – يبسـحخ ضٕئٛـخ
 .2اسـزخذاو كبفـخ انًزظفحبد ػُـذ انزســدٛم.
ًٚ .3كـٍ نهطبنـت انزسـدٛم ػجـش يـٕقـغ اندبيؼـخ االنكزـشَٔ ٙػهٗ يـذٖ  24سـبػخ خـالل فزـشح
انزسـدٛم.
 .4أ٘ خطأ ف ٙانًؼهـٕيبد انزٚ ٙذخهٓب انًزقـذو نهًفبضهـخ ف ٙطهـت انزسـدٛم اإلنكزـشَٔ ٙرقغ ػهٗ
يسـؤٔنٛزّ انشخظٛخ ٔثئيكبَـّ رؼذٚم أٚخ يؼهٕيـخ قجم رذقٛقٓب يٍ قجم شؤٌٔ انطالة.
 .5إرا كبٌ نذٖ انطبنت اخزجبساد رحذٚذ يسزٕٖ انهغخ االَكهٛضٚخ أٔاخزجبس قجٕل رخظظٚ ٙدت ػهّٛ
طجبػخ إٚظبل انزسدٛم ػهٗ َسخز( ٍٛرسهى إحذاْب إنٗ انًظشف ػُذ انذفغ ٔٚحزفع انطبنت ثبألخشٖ
نٛزى يٍ خالنٓب ػًهٛخ رحٕٚم انًجهغ نحسبة اندبيؼخ).
ٚ .6زحًم انطبنت يسؤٔنٛخ ػذو دفغ انًجهغ انًزشرت ػه ّٛف ٙانٕقذ انًحذد.
 .7انًجهغ انز٘ ٚذفؼّ انطبنت يقبثم ركبنٛف اخزجبساد انقجٕل ،غٛش قبثهخ نالسزشداد يًٓب كبٌ انسجت.
ٚ .8دت ػهٗ انطبنت يزبثؼخ يٕقغ اندبيؼخ ٔثشٚذِ اإلنكزشَٔ ٙثشكم ٕٚي ٙنًؼشفخ كم أخجبس اندبيؼخ
انًزؼهقخ ثبنًفبضهخ ْٔ ٙػهٗ سجٛم انًثبل:
 يٕاػٛذ االخزجبساد (انهغخ االَكهٛضٚخ ٔ PTاخزجبس انقجٕل) AT انًذح انضيُٛخ نزقذٚى اػزشاضبد انًفبضهخ . أسًبء انًزقذي.ٍٛ أسًبء انًقجٕنَ( ٍٛزبئح انًفبضهخ)ػهًب ً أٌ اندبيؼـخ غٛـش يسـؤٔنخ ػٍ ػـذو يزبثؼـخ انطبنت إلػـالَبرٓب.
 -9إرا نى ٚكٍ نذٖ انطبنت ثشٚذ إنكزشَٔ ٙفٛدت أٌ ُُٚشئ ثشٚذا ً انكزشَٔٛب ً خذٚذا ً ثئسزخذاو أحذ انًٕاقغ
انًدبَٛخ نهجشٚذ اإلنكزشَٔ ٙيثم، Hotmail – Yahoo – Gmail :ػهًب ً أَّ ال ًٚكٍ نهطبنت إرًبو
ػًهٛخ انزسدٛم إرا كبٌ انجشٚذ اإلنكزشَٔ ٙغٛـش طحٛح ألَّ سـٛزى إسسبل يؼهٕيبد انًفبضخ ٔانقجٕل
ٔانزسدٛم إنٗ ْزا انجشٚذ.
ٚ - 01دت ػهٗ انطبنت انذخٕل إنٗ حسبثّ ػهٗ َظبو  ،SVUISإضبفخ إنٗ ثشٚذِ اإلنكزشَٔٙ
نًؼشفخ انشسبنخ انز ٙرى اسسبنٓب نّ يٍ اندبيؼخ ف ٙحبل كبٌ ُْبنك َقض ف ٙأٔساقّ.
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ٚ. 00شخٗ قـشاءح يؼهٕيبد انزسدٛم ثذقخ ٔف ٙحبل انحبخخ نالسزفسبس ػٍ أيـٕس غٛـش يٕخٕدح فٙ
انذنٛـم فًٛكٍ يشاخؼخ يشاكض انُفبر ف ٙانًحبفظبد أٔ اإلرظبل أٔ إسسبل ثشٚـذ إنكزشَٔ ٙألحذ أقسبو
اندبيؼخ حست َٕع انًشكهخ:
 )1أسـئهخ ػٍ شـشٔط انقجـٕل ٔانزقـذو نهًفبضهخ:
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 )0العالقات العامة info@svuonline.org :

+963-11-2113469

 )2مشـاكل تقنيـة Support@svuonline.org :

+963-11-2113464
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الخطوات االساسية لعملية التسجيل على المفاضلة:

 -1نموم بفتح مولع الجامعة
االفتراضٌة من خالل متصفح
االنترنت المفضل لدٌن
 -2نموم بوضع العنوان التالً
www.svuonline.org
 -3تظهر لنا النافذة التالٌة
ٌمكن تحوٌلها للعربٌة بالضغط
على رمز العلم السوري
الظاهر فً الصورة
 -4بعد ذلن نضغط على الرابط
التالً (تسجٌل الطالب الجدد)

4

SVU SUPPORT

SVU

 -5تظهر النافذة التالٌة التً من خاللها ٌتم ملء المعلومات الظاهرة من الرلم الوطنً ورلم
الموباٌل باإلضافة الى البرٌد االلكترونً

 -6عند إدخال البرٌد االلكترونً تظهر لدٌن النافذة التالٌة:
 -7نموم بالضغط على OK
لٌتحول مكان ادخال البرٌد االلكترونً الى الشكل التالً

 -8نموم بالتحمك من البرٌد الوارد ل االٌمٌل
الموضوع ،حٌث ستصلن رسالة
تتضمن رمز التفعٌل

5
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 -9نضع رمز التفعٌل فً المكان المبٌن فً الصورة ثم نضع فً الحمل الذي ٌلٌه المحارف
المتواجدة فً الصورة ونضغط
على طلب تسجٌل جدٌد

ٌ -11تم االنتمال الى النافذة التالٌة:
ٌجب االختٌار بٌن المفاضلة العامة أو المفاضلة الثانٌة وهً مفاضلة المنح المتاحة
لكل من المتفولٌن ،ذوي الشهداء و جرحى الحرب.

6
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-11نموم بالضغط على التالً لننتمل إلى المعلومات الشخصٌة نموم بإدخال البٌانات بشكل
دلٌك مع االنتباه على كتابة البٌانات باللغة االنكلٌزٌة كما هً واردة فً جواز السفر
عند االنتهاء نضغط على التالً لننتمل إلى معلومات االتصال

 -12نموم بإدخال البٌانات بشكل دلٌك فً حال كان الطالب من ذوي االحتٌاجات الخاصة
ٌموم بالضغط على المربع ومن ثم ٌضغط على التالً لننتمل إلى المعلومات االكادٌمٌة

7
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ٌ -13ستطٌع الطالب أن ٌموم بالمفاضلة على شهادتٌن شهادة  1و شهادة  2ضمن
الخٌارات المتاحة حٛث ٚحق
نهطبنت انًفبضهخ ػهٗ أسبط
شٓبدر ٍٛيثبل( :انشٓبدح انثبَٕٚخ
– ٔشٓبدح يؼٓذ) أٔ (شٓبدرٍٛ
خبيؼٛز......ٍٛانخ )

ٌموم الطالب هنا باختٌار الرغبات المتاحة وٌستطٌع المفاضلة على ثالث منها حسب الشهادة
المختارة

مالحظة هامةٌ :تم المبول بناءا ً على تسلسل
الرغبات التً لام الطالب بوضعها الرغبة
االولى ثم الرغبة الثانٌة ثم الثالثة.
أثر ذلن تحدد اللغة باختٌار مصدر االمتحان
حسب ما تتضمنه الصورة التالٌة:
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 فً حال كان الطالب خرٌج الجامعة االفتراضٌة أو جامعة دمشك (أدب انكلٌزي) أو
تعلٌم مفتوح (ترجمة )أو لدٌه شهادة توفل أو اٌلتس ٌجب علٌه فمط إجراء اختبار لبول
" " ATسٌظهر لدٌه وصل دفع المتحان المبول ٌ ،موم بطباعته واتباع خطوات الدفع
االلكترونً من هنا
 فً حال لم ٌكن لدى الطالب أي من شهادات اللغة المذكورة أعاله ٌجب علٌه إجراء
اختبار لغة " "PTواختبار لبول " "ATوسٌظهر لدٌه وصل دفع المتحان اللغة والمبول
ٌ ،موم بطباعته واتباع خطوات الدفع االلكترونً من هنا
بالنسبة لخٌاري استكمال األوراقٌ :تم التحدٌد على المربع األول (شرطً) فً حال عدم
استكمال األوراق المطلوبة لعملٌة التسجٌل أما بالنسبة للمربع الثانً (إشعار تخرج) فً حال
كان األخٌر متواجد دون رلم ولرار التخرج  ،نضغط على التالً لالنتمال للمعلومات اإلدارٌة
ٌ -14جب على الطالب فً هذه المرحلة تعبئة الخانات بشكل دلٌك جدا ً من أجل الحصول
على مصدلة تأجٌل صحٌحةٌ ،تم هنا أٌضا تحدٌد المركز االمتحانً سواء كان ضمن
سورٌا أو خارجها.

مالحظة(:)1
فً حال كان الطالب حامل الجنسٌة العربٌة الغٌر سورٌة ووالدته سورٌة ٌستطٌع تسدٌد
الرسوم بالعملة السورٌة فً حال لام بتحمٌل الوثائك التالٌة :
 -1لٌد مدنً لألم ٌثبت حصولها على الجنسٌة العربٌة السورٌة
 -2تسلسل دراسً من الصف الخامس حتى الثانوٌة العامة لام الطالب بدراستها فً سورٌا

9
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مالحظة(:)2
فً حال كان الطالب ٌدرس من
داخل سورٌا ٌكون الدفع بالعملة
السورٌة حصرأ ،أما اذا كان من
طالب الخارج فالدفع بالٌورو.

فً حال توافر احد الحسومات التالٌة
ٌجب اختٌارها كما هو ظاهر فً
الصورة التالٌة:
 فً حال كان لدى الطالب حسم
نمابة معلمٌن ٌظهر له حسم
 %21على ألساط الممررات فً
حال لام بتحمٌل الوثٌمة المطلوبة
 فً حال كان لدى الطالب حسم
العسكرٌٌن ٌظهر له حسم %51
على ألساط الممررات فً حال لام بتحمٌل الوثٌمة المطلوبة
ثم نموم بالضغط على التالً لننتمل إلى تحمٌل المستندات.

10
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 -15على الطالب تحمٌل أوراله على شكل صور بحجم ألل من  211كٌلو للتأكد من أن
الحجم مناسب
تظهر الوثائك
بللون االخضر.

اما فً حال كان حجم الصورة كبٌرأومخالفة للتعلٌمات المتواجدة سابما ً تظهر باللون االحمر

عندها ٌجب على الطالب اتباع الخطوات لتصغٌر حجم الصورة كما هو موضح هنا

11
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مالحظة:
فً حال كان هنان للطالب
حسم سٌظهر له مكان
لتحمٌل الوثٌمة.

عند االنتهاء نموم بالضغط على إرسال طلب التسجٌل تظهر لدٌنا رسالة تأكٌد

نموم بالضغط على OK
فتظهر لدٌنا تأكٌد على انه تم التسجٌل بنجاح مع ظهور اسم المستخدم وكلمة المرور.

12
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وعلما ً انه ٌتم ارسال اسم المستخدم وكلمة المرور أٌضا ً على البرٌد االلكترونً الذي لمنا بالتسجٌل علٌه.

ٌ -16مكن الدخول على مولع الجامعة من هنا والى نظام معلومات واالمتحانات من هنا

ٌ -17موم الطالب بإدخال اسم المستخدم وكلمة
المرور كما هو موضح بالصورة والضغط
على LOGIN
مثال عن اسم المستخدمAhmad_12345 :

13
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 -18لمعرفة الرسوم المتوجب دفعها نضغط على الرابط
Student's Payments

تبٌن أنه ال ٌوجد دفعات
لدى الطالب

أما فً حال تواجد دفعات فٌظهر كالتالً:

نضغط على ٌ bill detailsظهر لدٌنا الوصل نموم بطباعته والذهاب إلى أحد فروع
المصرف التجاري السوري وال داعً لمراجعة الجامعة أو مراكز النفاذ حٌث سٌتم تفعٌل
الدفعات إلكترونٌا ً باستخدام البطالات مسبمة الدفع لتفاصٌل أكثر عن عملٌة الدفع ٌرجى تحمٌل
الدلٌل الخاص بذلن من هنا
ٌمكن معرفة عناوٌن المصرف التجاري من خالل مولع المصرف:
http://www.cbs-bank.sy/
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مالحظة :بعد نجاح الدخول إلى حساب الطالب على المولع ٌستطٌع الطالب تعدٌل طلب
التسجٌل بالضغط على الزر Update Student Registration

مالحظات إضافية في حال اختيار " مفاضلة المنح " :
 فً حال كان لدى الطالب المنح الثالث أو اثنتٌن منها ٌموم بترتٌبها حسب رغبته على
الشكل التالً ثم ٌضغط زر "التالً "

 فً حال عـدم لبول الطالب فً مفاضلة المنح ٌسـتطٌع الضغـط على المربع فً حال
رغبتـه الـدخول فً "المفاضلة العامـة "

ٌ موم بمتابعة تسجٌله بنفس خطوات التسجٌل فً المفاضلة العامة المذكورة فً األٌمونة
أعاله
 فً حال الوصول إلى أٌمونة "المعلومات اإلدارٌة" لن ٌستطٌع تكملة التسجٌل فً حال
الضغط على زر " شرطً " و لدي اشعار تخرج" علما ً أنه سٌتم رفض طلبه لعدم
استكمال األوراق
15
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 الٌحك لطالب المنحة التفاضل على دبلوم التأهٌل التربوي.
 فً حال عدم وجود مصدلة تخرج لن ٌمبل الطالب التفاضل على المنح وبإمكانه
الدخول فً المفاضلة العامة .

مالحظات إضافية حول تحميل الوثائق المتعلقة بالحسم:
 فً حال كان لدى الطالب منحة ذوي الشهداء علٌه تحمٌل الوثائك التالٌة:
/https://svuonline.org/ar/contentرٔ٘-انشٓذاء

 فً حال كان لدى الطالب منحة جرحى الحرب علٌه تحمٌل الوثائك التالٌة:
/https://svuonline.org/ar/contentخشحٗ-انحشة

 فً حال كان الطالب عسكري ٌحك له " حسم العسكرٌٌن" شرٌطة تحمٌل الوثائك التالٌة
وذلن عند المبول ،بٌان وضع ٌثبت التحاله بالخدمة االلزامٌة وبأنه مازال على رأس
عمله.
/https://svuonline.org/ar/contentانؼسكش-ٍٛٚف-ٙاندٛشٔ-انقٕاد-انًسهحخ
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معلومات إضافية مساعدة:
أوالً :وثائق عامة( :يجب على جميع المتقدمين تحميلها)
.1
.2
.3
.4

طٕسح يظذقخ ػٍ ٔثٛقخ رخشج انشٓبدح اندبيؼٛخ أٔ انشٓبدح انثبَٕٚخ أٔ شٓبدح انًؼٓذ.
ٔف ٙحبل ػذو طذٔس إحذاْب ثئيكبَّ رحًٛم اشؼبس رخشج نهشٓبدح اندبيؼٛخ أٔ نشٓبدح انًؼٓذ ) ٚجٍٛ
يؼذل ٔربسٚخ قشاس انزخشج.
طٕسح ػٍ انٕٓٚخ انشخظٛخ أٔ خٕاص انسفش .
طٕسح شخظٛخ (يهَٕخ حذٚثخ راد خهفٛخ ثٛضبء حظشا ً ).

ثانياً :وثائق خاصة( :إضافية أخرى):
شٓبدح  TOEFLأٔ  IELTSأٔ خشٚح اندبيؼخ االفزشاضٛخ انسٕسٚخ:
طٕسح يظذقخ ػٍ شٓبدح  TOEFLأٔ  IELTSحست انًؼذالد انٕاسدح ف ٙششٔط انقجٕل" .طفحخ سقى
"17

مالحظةٌ :جب على الطالب احضار شهادة  TOEFL- IELTSاألصلٌة الى الجامعة فور لٌامه
بإتمام عملٌة التسجٌل االلكترونً علما ً أنه ٌجب أن تكون شهادة التوفل INTERNATIONAL
حصرا و لٌست من النوع المؤسساتً  ،INSTITUTIONALو أن تكون مختومة من لبل
المركز األمرٌكً فً الدولة المانحة للشهادة.
TOEFL
IBT
29

TOEFL
CBT
90

TOEFL
Paper
393

SVU
PT
36 %

2

3.5

40

120

433

56 %

3

4.4

52

150

473

60 %

Masters’ Admission

74 %

4

5.4
6.5

64
79

180
213

510
550

85 %
96 %

5
Exemption

IELTS
2.5
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َقبثخ انًؼهً: ٍٛ
طٕسح طبدسح ػٍ َقبثخ انًؼهً ٍٛرج ٍٛأٌ انطبنت يُزست إنٗ انُقبثخ ْٕ أٔ أحذ ٔانذ ّٚنٛحظم ػهٗ حسى
يقذاسِ  % 24يٍ يدًٕع األقسبط اندبيؼٛخ ٔرنك ثؼذ قجٕنٓى كطالة ف ٙاندبيؼخ (الٚشًم ْزا انحسى سسى
انزسدٛم ٔانشسى انسُٕ٘ ٔانزكبنٛف االيزحبَٛخ).
ٔثٛقخ رؼبدل خبطخ ثحًهخ انشٓبدح انثبَٕٚخ يٍ انذٔل انؼشثٛخ:
طٕسح ػٍ رؼبدل انشٓبدح انثبَٕٚخ انز ٙسٛحظم ػهٓٛب انطبنت أثُبء رُفٛـز إخشائٛخ انزسدٛم يٍ خالل انشاثظ
انزبن:ٙ
/http://www.mof.sy/licences
ٔثٛقخ خبطخ ثحًهخ انشٓبدح انثبَٕٚخ األخُجٛخ:
طٕسح ػٍ رؼبدل انشٓبدح انثبَٕٚخ يٍ ٔصاسح انزشثٛخ.
ٔثٛقـخ خبطخ ثخـشٚد ٙاندبيؼبد انؼشثٛـخ ٔاألخُجٛـخ:
طٕسح ػٍ طفحخ يٕقغ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبن ٙانز ٙرظٓش اػزًبد انٕصاسح نهدبيؼخ انزٚ ٙحًم انطبنت شٓبدرّ
" ٚدت يشاخؼخ يقش ٔصاسح انزؼهٛى نهحظٕل ػهٓٛب "
ٔثؼـذ أٌ ٚحظم ػهٗ انُزٛدـخ ٚقـٕو انطبنت ثحفظـّ كظٕسح ثى ٚقـٕو ثزحًٛهٓب ضًـٍ انٕثبئـق انًطهٕثـخ:

مالحظة :على الطالب الذٌن ال ٌظهر اعتماد جامعاتهم عبر مولع الوزارة أن ٌموموا بمراجعة
الجامعة لمتابعة إمكانٌة االعتراف بجامعتهم من لبل وزارة التعلٌم العالً.
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ثالثاً:مالحظات إضافية حول حقل الجنسية ومركز النفاذ والعملة
 إرا كبَذ اندُسٛخ سٕسٚخ أٔ فهسطُٛٛخ سٕسٚخ أٔ سٕسٚخ ثذٌٔ ْٕٚخ ٔرى اخزٛبس يشكض انُفبر Telecenterخارج سورٌا فزظٓش انؼًهخ " ثبنٕٛسٔ"
 -إرا كبَذ اندُسٛخ غٛش يب ركش أػالِ فزظٓش انؼًهخ " ثبنٕٛسٔ " يًٓب كبٌ يشكض انُفبر.

مالحظة ( :)1إذا كنت ممٌما ً فً دولة اإلمارات  -مصر  -لبنان  -تركٌا – األردن-

الكوٌت  -البحرٌن – أربٌل – ألمانٌا – مسمط ،تابع الرابط الخاص بالمفاضلة عبر مولع
الجامعة اإللكترونً من أجل االطالع على تفاصٌل الدفع المصرفً.
مالحظة ( :)2جمٌع الطالب الذٌن سٌمدمون امتحانات المبول فً المراكز المذكورة أعاله
سٌدفعون التكالٌف االمتحانٌة فً تلن المراكز.

رابعاً:اختيار البرنامج:
مالحظة :لبل اختٌار البرنامج ٌجب الرجوع إلى دلٌل المبول للتأكد من أن البرامج المختارة
تمبل معدل الشهادة.
ٚزى اخزٛبس انجشَبيح ٔاالخزظبص ٔف ٙحبل كبَذ انشٓبدح أٔ انًؼذل غٛش يقجٕل ثبنُسجخ نالخزظبص فزظٓش
سسبنخ انخطأ انزبنٛخ:

مالحظة خاصة :باختصاص دبلوم التأهٌل التربوي )ٌ :(EDUجب على الطالب االنتباه إلى
ضرورة التوافك بٌن اختٌار االختصاص والشهادة مثال:
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خامساً:أفضلية الرغبات:
 oإٌ رسهسم انشغجبد ْبو خذا ً فف ٙحبل سدم انطبنت أكثش يٍ سغجخ ٔرى قجٕنّ ف ٙأكثش يٍ ٔاحذح
سٛزى قجٕل رسدٛهّ ػهٗ انشغجخ األٔنٗ حست انزسهسم.
 oثبنُسجخ نهطالة انز ٍٚسٛفبضهٌٕ ػهٗ أسبط شٓبدر ،ٍٛفسٛكٌٕ رسهسم انشغجبد كًب ٚه:ٙ
 انشغجخ األٔنٗ يغ انشٓبدح األٔنٗ.
 انشغجخ األٔنٗ يغ انشٓبدح انثبَٛخ.
 انشغجخ انثبَٛخ يغ انشٓبدح األٔنٗ ْٔكزا................

سادساً:معادلة الشهادات غير السورية:
إرا كبَذ انشٓبدح انثبَٕٚخ غٛش سٕسٚخ فٛدت انذخٕل إنٗ انشاثظ انزبن ٙنًؼبدنخ انشٓبدح إضبفخ إنٗ إحضبس
طٕسح انشٓبدح األطهٛخ  +طٕسح يظذقخ ػُٓب +شٓبدح انزؼهٛى األسبس( ٙانزبسغ) إنٗ يقش اندبيؼخ خالل فزشح
انزسدٛم نٛزى إسسبنٓب نهزؼبدل
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فزظٓش انظفحخ انزبنٛخ:

ًٔٚكٍ ارجبع اإلسشبداد حزٗ رظٓش َزٛدخ انزؼبدل ٔثؼذ رنك ٚقٕو انطبنت ثكزبثخ انؼاليخ انًكبفئخ فٙ
انحقم انزبن:ٙ

ٚقٕو انطبنت ثطجبػخ يب ظٓش ػهٗ انشبشخ أٔ ٚأخز " "Snapshotنهُزٛدخ ثبنضغظ ػهٗ صس Print
ٚ ٔ Screenحفظّ كظٕسح ثى ٚشسهّ ضًٍ انٕثبئق ف ٙانحقم:
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