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 الرؤيـة :
تسعع ا المعة ة ت تن ت نععلج المعة عم الل ععلمة ًعللنع ف ت ععلنمع ف ةرة تع ف رت تن ت سارة للسععنر ال

االلن ر ني في الللطقة

في تأهنل الل اسد البشرية بشنل ةلسم ةع الس يعم ا كعديلنة اللهلنة ال عللنة ة بنة لحعجعم س ق ال لل ال طلنة اإلت نلنة
في ةمعالم ة ل ًة  ،إنععععفة إ لا سععع نهع السععع قطع رفبعععل العبرام ال نلنة البحانة
الل

نععع هع في تعععبنة ً لنة ي معًل فنهع

العريج.

 الرسـعلة :
ت فنر ةلظ ةة ت

تةسيب بحث حةياة في اللمعل ا كعديلي اللهلي تلنج الل

الل ةس ةج االنعراط الم عل اللبعتععععععر في

سعععععع ق ال لل ًبر تط ير ةهعساته ة عسفه في ةمعالم ة ل ًة حةياة ة الر لة ةع اح نعجعم تط س االت

عععععععد اللح ي اإلت نلي

تلعةي اس عةام الشعبنة الة لنة في اللشعطعم ا ًلعل ةح نعف ،إت نلنع ف د لنعف.
 اللهـلة :
ت ـلل المعة ة االف راننة الس سية ً ا :
 -1ت بنة االح نعجعم ال طلنة ال ربنة ل

ال قعنة تأهنل الل اسد البشرية تللنة تط يرالرصنة الل رفي ل لم لع.

 -2ت زيز حركة ال ريب بهةف نقل الل عسف إلا الللطقة ال ربنة سبطهع بشنل ةلهمي بعللسنر ال لنة ال عللنة.
 -3تط ير تقعنعم ال

االلن ر ني ترسنعه اس العسه في اللمعل ا كعديلي اللهلي ال

 -4بلعء ًالتعم ط ي ة ا ةة ةع خريمنهع اللؤسسعم ال ي يل ل ت إلنهع.
 -5تحمنز تللنة ا طر ال نلنة اإلداسية الةار ةلهع الل عتة بعً بعسه سصنةهع ا ه .
 -6ترسنخ الم د في جلنـع ًل نعتهع.
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ةةى الحنع .

براةج الل عهة اإلجعزام المعة نة
" الحة ا دنا ل قةم إلا اللمعن ة في جلنع البراةج ً ا رسعس الشهعد الاعن ية ي اً بعسه ب ة طي ًالة ي ال ربنة الةيلنة ال غة ا جلبنة الاعننة ( انن نزي ر فرنسي )"

ةالحظة :س ر اللعد
 -1الل هة ال قعني ل حعس
سةز البرنعةج

TIC

حل ة الشهعد الاعن ية

ال ةد الن ي الل اد

نظ الل
االخ

س ر ةس ى ال غة اإلنن نزية يشلل الرس م االة حعننة

ةعم TIC :
عصعم

برةمنعم تقعنة الل

ةعم

ةة الةساسة

لغة الةساسة

تر ط آلنة القب ل

الـةننـع  :سل عت
الق ى  :خلس سل ام

ال ـربـنـة
االنن نزية

ةمعن ة حسب ة ـةل الاعن ية

 العامة  :الفرع العـلمي
 الصنناـننننننننناة ة الم ا ة  :تقلنعم الحعسع  -الل ةعتنة  -البرةمة رنظلة ال شععغنل  -صععنعنة الح اسععب
ال مهنزام الحعسعععع بنة  -الشععععبنعم الحعسعععع بنة -ك رباء الط ران  -م كاا ك الط ران  -م كاا ك السنننن ارا -
التقا ننا اإلكتر ا ننة  -التقا ننا الك ربننا ننة  -ك ربنناء إلكتر ن المركبننا  -م كنناا ننك المركبننا  -التك ف
التبر د  -المحركـننننننننا ا ل ا  -التدف ة التمد دا  -الك رباء  -التلمذة الصااة ة  -التصا ع الم كاا كي -
ا ل ا المعدا الزراة ة  -آال زراة ة  -صنننن ااة ا ال المعدا الزراة ة  -م كاتر ا كس -م ن افط ة
(أج زة الق اس التحكم  -ك رباء صااة ة)  -ص ااة األج زة الطب ة  -كافـة الثااـ ـا الصااة ـة التقـاا ـة
 االتصاال ( :جم ع االختصاصا )
 ال معسية
 127سعًة ة لة (اخ عص تقعنة الل ةعم)
( 23ةعد )  3( +ةس يعم لغة إنن نزية)

الحة ا دنا ل ةد الل اد في الم ل
الحة ا ً ا ل ـةد الل اد في الم ل

 15سعًة
ة لة
 40سعًة
ة لة

%50

تسط اللعد ال احة (ل.س)
( 14.000ل.س)
تسط ةس ى ال غة اإلنن نزية
 20.000ل.س

 -2اإلجعز في الهلةسة الل ـ ةعتنة ISE :
سةز البرنعةج

ISE
حل ة الشهعد الاعن ية

ال ةد الن ي ل ل اد

االخ

عصعم

ةة الةساسة

لغة
الةساسة

تر ط آلنة القب ل

الـةننـع  :خلـس سل ام
الق ى  :إحةى ًشر سلة

ال ـربـنـة

ةمعن ة حسب ة ـةل الاعن ية

 3ة اد ( 9سعًعم ة ـ لة )
 10ة اد ( 30سعًة ة ـ لة )

تسط اللعد ال احة (ل.س)
 3(11.000سعًعم ة ـ لة )
 4(14.000سعًعم ة ـ لة )
تسط ةس ى ال غة اإلنن نزية
 20.000ل.س

نظ تبنعم حعس بنة  -تط ير ال طبنقعم
البرةمنة  -نظ ذكنة  -ال سعرط الل ـةد
 ال عةة  :المـرع ال لي 240/170
الحة ا دنا ل ةد الل اد في الم ل
الحـة ا دنـا ل سعًعم
الحة ا ً ا ل ـةد الل اد في الم ل
الل لـة ل عـرج
( 168سـعًة ة ـ لة )
ة بللة خلس ةس يعم
الحة ا ً ا ل ـةد الل اد المةية
لغة إنن نزية

 7ة اد ( 22سعًة ة ـ لة )

 -3اإلجعز في اإلًالم االت ـعل BMC :
سةز البرنعةج

BMC
حل ة الشهعد الاعن ية
ال ةد الن ي ل ل اد

االخ

ةة الةساسة

عصعم

اإلًالم االت عل اإللن ر ني
الـةننـع  :رسبـع سل ام
 ال التعم ال عةة  -اإلًـالت  -ال حعفة -الق ى  :تسع سل ام
اإلذاًة ال مزي ت
 ال عةة  :المرع ال ـ لي  /ا دبـي /الشرًنة (ة ـةل )%50
 52ةعد

الحة ا دنا ل ةد الل اد في الم ل
الحة ا ً ا ل ـةد الل اد في الم ل
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لغة الةساسة
ال ـربـنـة
االنن نزية

 4ة اد
 8ة اد

تر ط آلنة القب ل
ةمعن ة حسب ة ـةل الاعن ية

تسط اللعد ال احة
( 14.000ل.س)

 -4اإلجعز في تقعنة الل

ةعم BAIT :

سةز البرنعةج

ةة الةساسة

لغة الةساسة

BAIT

الـةننـع  :رسبـع سل ام  -الق ـ ى  :تسع سل ام

ال ـربنـة االنن نـزيـة





حل ة الشهعد الاعن ية
BAF

حل ة تـهعدام الل عهة
غنر اللقب لة في ال رتنة
BAF
المذع اللش رك
يع عس طال الاعن ية
اخ عصه في الم ل
الاعني ةج السلة ا لا

 -5اإلجعز في تقعنة الل
سةز البرنعةج

BAIT

ة ـعهـة
الل ةعتنة
ةعينعفـؤه
ا
BAI

حل ة
تهعد
ة هة
تقعني /
ة سط

TIC

الل عهة
ال معسية
إداس
ا ًـلعل
اإلح عء
BAC

ال ةد الن ي ل سعًعم
الل لة لنل اخ عص
ةج رجل طال ال رتنة




تر ط آلنة القـب ل

ًـعةة  :المـرع ال ـ لـي
ال معسية
ال لعًـععععنة  :تقلنعم الحعس  -الل ةعتنة  -البرةمة رنظلة ال شغنل  -صنعنة الح اسب ال مهنزام
الحعس بنة  -الشبنعم الحعس بنة
االت عالم ( :جلنع االخ عصعم)
ال ععلعًـععععععععنة  :كهربعء الطنرات  -ةننعننك الطنرات  -ةننعننك السععنعسام  -ال قلنعم االلن ر ننة  -ال قلنعم
النهربعرنة  -كهربعء الن ر ت اللركبعم  -ةننعننك اللركبعم  -ال نننف ال برية  -اللحركـعععم ايلنعم -
ال ةفئة ال لةيةام  -النهربعء  -ال لذ ال عععلعًنة  -ال عععلنع اللننعننني  -ايلنعم الل ةام الزساًنة -
آالم زساًنة  -صععععنعنة ايالم الل ةام الزساًنة  -ةننعتر نننس -ةهج نمطنة (رجهز القنعس ال حن
 -كهربعء صلعًنة)  -صنعنة ا جهز الطبنة  -كعفـة الاعنـ يـعم ال لعًنـة ال قـعننـة.

ةمعن ة حسب ة ةل الاعن ية
الحـة ا دنـا ل قـةم ل لمعن ة
240/170
%70

%80

 ثـععععععععععن ية بل ـعععععععععةل  %50لحل ة تععهعد ة هة تقعني ر تععهعد جعة نة بةسجة جنة ةع ف ق  :يلنج ل طال الذيج
يحل ت تععهعد ة هة تقعني ر تععهعد جعة نة بل ةل جنة ةع ف ق غنر اللقب لنج في برنعةج ال رتنة ال سععـععععععععمنل
ً ا رسـعس ري ةج الاعن يعم اللقب لة في البرنعةج في حعل حقق ا  %50ةع فـ ق في هـذه الشــهعد .

" 175سعًة ة لة " ت بلج خلسة
ةس يعم ال غـة االنن نـزية
( 37ةعد )
اخ عص نظ ة ةعم تبنعم
ة طنعم  14( ISDNةعد )
اخ عص نظ الل ةعم االداسية
 17( MISةعد )

الحة ا دنا ل ـةد السعًعم الل لة في الم ل
الحة ا ً ا ل ـةد السعًعم الل لة في الم ل

" 15سعًة
ة لة "
" 60سعًة
ة لة "

%50
تسط اللعد ال احة
( 14.000ل.س)
تسط ةس ى ال غة اإلنن نزية
 20.000ل.س

ًةد سعًعم االخ

عص الل لة

" 80سعًة ة لة "

ًةد سعًعم االخ

عص الل لة

" 78سعًة ة لة "

ةعم  /ترتنة ( BAITبرنعةج ترتنة لعريمي الل عهة ال قعننة  /الل سطة):
ةة الةساسة

لغة الةساسة

الـةننـع  :سل عت
الق ى :
 :BAI_MISست سل ام
 :BAI_ISDNخلس سل ام
 :BAC_ISDNست سل ام

تر ط آلنة القـب ل
ةعتنة ةعينعفؤهع  :حسعععععععب ًالةة اخ بعس القب ل

ال ـربنة االنن نزية

 ةمعنعععععع ة ة عهة اللي.
ال ع
 ةمعنععع ة الل عهة ال معسية الل هة ال قعني اإلح ععععري  ،بشعععرط رت ين تحععععصععععععالف ً ا إحعععةى الاععععن يععععم اللط بعععة ل عععةخ ل في برنععععةج تقععععنعععة
الل ةعم  BAITحسب ة ةل ال عرج في الل هة .
 -يع عس طال ة عهة ال رتنة اخ عصه في الم ل اال ل ةج السلة ا لا.

يحق ل طعلب في هذا الل هة اخ نعس إحةى هذه االخ عصعم ()ISDN - MIS
ـي /AT
 /يعبـع طـال ة عهـة الل ةعتنة ةعينعفـؤهع الخ بعس تبـ ل تع
 الل ـهة ال قعني ل حعس ( زاس ال ن ال علي)  -ة ـهة تقلنعم الحعس ( زاس ال ربنة) الل هة الل سط ل هلةسة اللننعننننة النهربعرنة (اخ عص برةمة حعسبعم) ة ـهة االت عالم (اخ عص ة علمة ة ةعم  ،تبنعم حعس بنة) الل ـهة الل سط ال لعًي /زاس ال ربنة (تقلنعم حعس  ،هلةسة البرةمنعم  ،هلةسة الح اسنب  ،تبنعم حعس بنة/تقةير جنة)/ ة ـهة ف سطنج ال قعني الملي (هلةسة ح اسب  ،هلةسة تبنعم  ،برةمنعم ً ،عم) ة ـهة دةشق الل سط ( UNRWAاخ عص نظ الل ةعم الحعس بنة/كلبن تر نظ ة ةعم).الل ـهة ال قعني ل حعس

نظ الل

ةعم (خريج المعة ة االف راننة) تريطة ة ـةل تعـرج جنـة ةع ف ق د ت العب ع الخ بعس تب ل

يحـق ل طعلب في هـذا الل هة اخ نعس فقـط اخ عص نظ ة ةعم تبنعم ة طنعم ISDN
يـرجا تحلنل نسعة الن ر ننة ًـج الشهعد الاعن ية اللط بة إنعفة إلا ة ةتة ال عرج الععصة بعلل هة
 الل ـهة ال قعني ل م اللعلنة الل رفنة/اللحعسبة ال ل يل/الل سـط ال معسي  -الل ـهة ال قعني اللعلي ( زاس اللعلنة) الل ـهة ال قعني إلداس ا ًـلعل ال س يق/الل سط لألًلعل اإلداسية/السنرتعسيع الل ـهة ال معسي الل رفي ( زاس ال ربنة)  -الل ـهة ال قعني اإلح عري  -اللن ب اللركزي لإلح عء (جلنع االخ عصعم) ة ـهة دةشق الل سط ل ن المـلي اللهلي ( UNRWAال س يق ً اإلداس  -السنرتعسيع إداس اللنعتب  -ال م اللعلنة الل رفنة) ة ـهة ف سطنج ال ـقعني المـلي (اللحعسبة ال ل يل  ً -م ةعلنة ة رفنة  -إداس ا ًـلعل ال س يق) الـةب ـ م الـ طلي ال علـي في الل ـ ةعتنـة ال طبنقـعم اإلداسيـة  HNDفـي المعة ـة االف راننـة السـ سية. يعبـع اللسـم ت فـي الـةب ـ م ال طلي ال علي في المعة ـة االف ـراننـة السـ سية لم ـل تمسـنر  3( BIT_Bridgingة اد).ي ـ بر اج نعز هذا الم ل كعةالف تـرطع ف لل عب ـة الـةساسة في برنعةج ال رتنة الععص بعريمي الةب م ال طلي ال علي ( )HNDبحنث ال يلنج إًعد ري
ةعد إال ةج خـالل ال سمنل في هـذا الم ل كـعةالف ال يلنج االح مـعظ ب ـالةة ري ةعد ةج هـذه الل اد.
(خعص بحل ــة الش ــهعد الاعنــ يــة المـــرع ا دبـــي الشـهعدام الاعنـ يـة اللهلنة غنـر ال قـعننـة (فل ت نس ية  -زساًنة .....الخ) غنـراللقبـ لـة
ل ـةخـ ل فـي بـرنعةـج تقعنـة الل ـ ةـعم).
" 93سعًة ة لة " المـذع اللشــ رك ( 20ةعد )
" 66سعًة ة لة " الخ عص  11( ISDNةعد )
" 75سعًة ة لة " الخ عص  17( MISةعد )
ذلك لل عهة الل ـععععععع ةعتنة ةعينعفـعععععععؤهع ت بلج خلسة ةس يعم ال غـعععععععة
االنن نـزية

الحة ا دنا ل ـةد
السعًعم الل لة في
الم ل

" 15سعًة ة لة "

" 183سعًة ة لة " الخ عص الل عهـععععععة ال معسية إداس ا ًلعل ت بلج
خلسة ةسـ يعم ال غـة االنن نـزيـة ( 35ةعد )

الحة ا ً ا ل ـةد
السعًعم الل لة في
الم ل

" 60سعًة ة لة "

4

تسط اللعد ال احـة
( 14.000ل.س)
تسط ةس ى ال غة
اإلنن نزية
 20.000ل.س

 -6اإلجعز في تقعنة االت عالم BACT :
سةز البرنعةج

ةة الةساسة

لغة الةساسة

BACT

الةننع  :رسبع سل ام
الق ى  :تسع سل ام

ال ـربنـة االنن نـزيـة





حل ة الشهعد
الاعن ية
BCF

حل ة تـهعدام
الل عهة غنر اللقب لة
في ال رتنة BCF




تر ط آلنة القـب ل

ًـعةة  :المـرع ال ـ لـي
ال معسية
ال لعًـعععععععنة  :تقلنعم الحعس  -الل ةعتنة  -البرةمة رنظلة ال شغنل  -صنعنة الح اسب ال مهنزام
الحعس بنة  -الشبنعم الحعس بنة
االت عالم ( :جلنع االخ عصعم)
ال لعًـععععععنة  :كهربعء الطنرات  -ةننعننك الطنرات  -ةننعننك السنعسام  -ال قلنعم االلن ر ننة  -ال قلنعم
النهربعرنة  -كهربعء الن ر ت اللركبعم  -ةننعننك اللركبعم  -ال نننف ال برية  -اللحركعم ايلنعم
 ال ةفئة ال لةيةام – النهربعء  -ال لـععععععععذ ال علعًنة  -ال علنع اللننعننني  -ةننعتر نننس -ايلنعمالل ـععةام الـععزساًنة  -آالم زساًنـععة  -صنعنة ايالم الل ـععةام الـععزساًنة  -ةهـععج نمطنة (رجهـععز
القنعس ال حن  -كهربعء صلعًنة)  -صنعنة ا جهـز الطبنة  -كعفـة الاعنـ يـعم ال لعًنـة ال قـعننـة.

ةمعن ة حسب ة ةل الاعن ية
الحـة ا دنـا ل قـةم ل لمعن ة
240/170
%70

%70

 ثـعن ية بل ـةل  %50لحل ة تهعد ة هة تقعني ر تهعد جعة نة بةسجة جنة ةع ف ق  :يلنج ل طال الذيج يحل ت
تهعد ة هة تقعني ر تهعد جعة نة بل ةل جنة ةع ف ق غنر اللقب لنج في برنعةج ال رتنة ال سـعععمنل ً ا رسـععععس
ري ةج الاعن يعم اللقب لة في البرنعةج في حعل حقق ا  %50ةع فـ ق في هـذه الشــهعد .

المذع اللش رك

 164سعًة ة لة ( 34ةعد )
ت بلج خلسة ةس يعم ال غـة
االنن نـزية

يع عس طال الاعن ية
اخ عصه في
الم ل الاعني ةج
السلة ا لا

االت عالم الراديـ ية اللنـر ية
 18( RMCةعد )
خـةةـعم االت عالم ا ًلـعل
 20( CSBةعد )
نطـ االت عالم اللقعلة
 19( MCSةعد )

" 15سعًة
ة لة "
" 60سعًة
ة لة "

الحة ا دنا ل ـةد السعًعم الل لة في الم ل
الحة ا ً ا ل ـةد السعًعم الل لة في الم ل

%50
تسـط اللعد ال احة
( 14.000ل.س)
تسط ةس ى ال غة اإلنن نزية
 20.000ل.س

ًةد سعًعم االخ

عص الل لة

" 85سعًة ة لة "

ًةد سعًعم االخ

عص الل لة

" 93سعًة ة لة "

ًةد سعًعم االخ

عص الل لة

" 90سعًة ة لة "

 -7اإلجعز في تقعنة االت عالم  /ترتنة ( BACTبرنعةج ترتنة لعريمي الل عهة ال قعننة  /الل سطة):
تر ط آلنة القـب ل

سةز البرنعةج

ةة الةساسة

لغة الةساسة

BACT

الـةننـع  :سل عت
الق ى  :ست سل ام

ال ـربنة االنن نزية

-

ةمعن ة حسب ة ةل ال عرج في الل هة اخ بعس القب ل ال ع
يعبـع طـال هـذا الل هـة الخ بـعس تبـ ل تع ـ ـي AT

يحق ل طعلب في هـذا الل هـة اخ نعس إحةى هذه االخ

ي

عصعم ()CSB - MCS - RMC

يحق ل طال ةج الل عهة غنر اللذك س هلع تقةي كشف ًالةعم تمعصنل العطة الةساسنة ل ل هة ل لظر في تب له خالل ف ر ال قةم ً ا اللمعن ة

 -ة ـعهـة االت ـعالم االلن ر ننـعم ال حن ت ُقبـل فـي ال رتنـة تـرط اً لعدهــع ةج ةم ـس المعة ـــة.

 -المع د المت سط الصااةي اختصاص إلكتر ن اتصاال

حل ة
تهعد
ة هة
تقعني/
ة سط

ة ـعهـة
االت عالم
ةعينعفـؤهع
BCI

المذع اللش رك
ال ةد الن ي ل سعًعم
الل لة لنل اخ عص

 الل هة ال قعني ل هلةسة اللننعننننة النهربعرنة /اخ عص ات عالم الل هة ال قعني ل هلةسة اللننعننننة النهربعرنة /اخ عص تحن الل هة ال قعني ل نهربعء اللننعننك  /اخ عص رتل ة تحن آلي الل هة ال قعني ل حعس /هلةسة الشبنعم -هلةسة الح اسنب  -هلةسة كلبن تر/ الل هة ال قعني ل نهربعء اللننعننك  /تنعسعم نبط الم د الل هة ال قعني ل هلةسة اللننعننننة النهربعرنة  /اخ عص تمهنزام طبنة الل هة ال قعني ال لعًي /اخ عص تقلنعم الن ر ننة الل هة الل سط ال لعًي /اخ عص الن ر ننعم الل هة الل سط ال لعًي /اخ عص تحن ة هة ف سطنج ال قعني الملي  /هلةسة كلبن تر الل هة ال قعني ال لعًي /اخ عص تقلنعم كهربعرنةالل هة ال قعني ل لمط الغعز  /رجهز دتنقة مع د مت سط صااةي  /اختصاص ك رباء  -تقا ا ك ربا ة  /زارة الك رباءالل هة ال قعني ل نهربعء اللننعننك  /تنعسعم نبط الم د ة هة دةشق الل سط /UNRWAإلن ر نننس & كلبن تر تنل ل جي ة هة دةشق الل سط /UNRWAاخ عص ةننعتر نننس ة هة دةشق الل سط /UNRWAاخ عص الن ر ننعم تنل ل جنع الحعسالحة ا دنا ل ـةد السعًعم الل لة
في الم ل
 102سعًة ة لة ( 22ةعد ) ت بلج خلسة
ةس يعم ال غـة االنن نـزية
الحة ا ً ا ل ـةد السعًعم الل لة
في الم ل
ًةد سعًعم االخ
ًةد سعًعم االخ
ًةد سعًعم االخ

االت عالم الراديـ ية اللنر ية  12( RMCةعد )
خـةةـعم االت عالم ا ًلـعل  12( CSBةعد )
نظـ االت عالم اللقعلـة  12( MCSةعد )
5

عص الل لة
عص الل لة
عص الل لة

تسط اللعد ال احة
" 15سعًة
( 14.000ل.س)
ة لة "
تسط ةس ى ال غة
" 60سعًة
اإلنن نزية
ة لة "
 20.000ل.س
" 60سعًة ة لة "
" 60سعًة ة لة "
" 60سعًة ة لة "

 -8اإلجعز في الحق ق BL :
ةة الةساسة

سةز البرنعةج

BL
حل ة الشهعد الاعن ية
ال ـةد الن ي ل ل اد

 -9اإلجعز في االتـ

الـةننـع :رسبـع سل ام  -الق ـ ى :تسع سـل ام
 ال عةة  :المرع ال ـ لي  -المرع ا دبي (ة ةل )%50
 الاعن ية الشرًـنة ( :ة ـةل )%50
الحة ا دنا ل ـةد الل اد في الم ل
 51ةعد
الحة ا ً ا ل ـةد الل اد في الم ل

ال ـةد الن ي ل ل اد
ةبعف إلنه "خلس
ةس يعم في ال غة
االنن نزية"

الةف عم الم

 4ة اد
 8ة اد

عصعم

االخ

إداس ا ًـلعل  -ال س يق  -ال ل يل الل عسف

حل ة الشهعد الاعن ية

نة

 -10اإلجعز في االتـ
سةز البرنعةج

BSCE

حل ة تهعد
ة ـهة تقعني/ة سـط

ال ريف بعلبرنعةج

ةالحظـة هعةـة

ال ـةد الن ـي ل ل اد
ةمل ع رتسعط الل اد

ال ـربنة االنن نزية

ةمعن ة حسب ة ــةل الاعنـ ية

تن مة اللعد ال احة
( 14.000ل.س)

عد BSCE :

سةز البرنعةج

BSCE

لغة الةساسة

تر ط آلنة القـب ل

ةة الةساسة

لغة الةساسة

الـةننـع :رسبـع سل ام
الق ى :تسع سل ام

ال ـربنة

تر ط آلنة القـب ل
ةمعن ة حسب ة ـةل الاعن ية

 ال عةـة  :المـرع ال ـ لي (ة ـةل )%50
 الاعن ية ال معسية ( :ة ـةل )%50
ال ل يل الل عسف

إداس ا ًـلعل

ال سـ يق

 47ةعد

 45ةعد

 44ةعد

الحة ا دنا ل ـةد الل اد
في الم ل
الحة ا ً ا ل ـةد الل اد
في الم ل

 3ة اد

تن مة اللعد ال احة
( 14.000ل.س)

 10ة اد
تسط ةس ى ال غة اإلنن نزية 20.000
ل.س

ةرتبطة ب ـةد الل اد

عد  /ترتنة ( BSCEبرنعةج ترتنة لعريمي الل عهة ال قعننة  /الل سطة):
االخ

عصعم

إداس ا ًلعل  -ال س يق -
ال ل يـل الل عسف

ةة الةساسة

لغة الةساسة

تر ط آلنة القـب ل

الـةننـع :ثـالث سـل ام
الق ـ ى :سبع سـل ام

ال ـربنـة

ةمعن ة حسب ة ـةل
ال عـرج في الل ـهة

يحق ل طال ةج الل عهة غنر اللذك س هلع تقةي كشف ًالةعم تمعصنل العطة الةساسنة ل ل هة ل لظر في تب له خالل ف ر ال قةم ً ا اللمعن ة
 الةب م ال طلي ال علي في الل ـ ةعتنة ال طبنقعم اإلداسية  HNDالللل ح ةج المعة ة االف راننة الس سية الل ـهة ال ـقعني ل ـ م اللعلنة الل رفنة/اللحعسبة ال ل يل/ال معسي الل ـهة ال ـقعني إلداس ا ًـلعل ال س يق/ا ًـلعل اإلداسية/السنرتعسيع الل ـهة ال معسي الل رفي ( زاس ال ربنة) الل ـهة ال ـقعني اللعلي ( زاس اللعلنة) الل ـهـة ال ـقعني اإلح عري (اللن ب اللركزي لإلح عء) ة ـهة ف سطنج ال ـقعني المـلي (اخ عص  :اللحعسبة ال ل يل  -ال م اللعلنة الل رفنة  -إداس ا ًـلعل ال س يق) -ة هة دةشق الل سط ل ن الملي اللهلي (:UNRWAاخ عص  :ال س يق ً اإلداس  -السنرتعسيع إداس اللنعتب  -ال ـ م اللعلنة الل رفنة)

برنعةج ال رتنة  :ة جـعـعه إلا خريمي الل عهـعـعة ال قعننـعـعة (الل سطة) ل حـع ل ً ا إجعز جـععة نـعـعة (القبـع ل في السلة الاـععننـعة إنعفـعة إلا
ب ض الل اد اإلداسيــة ةج الســلة ا لا حســب الل هــة االخ عص)
القـب ل في برنعةج ال رتـنة
االخ عص في الل ـهة
اس الل ـهة
الةب م ال طلي ال علي في الل ةعتنة ال طبنقعم اإلداسية
ال س يق
---(المعة ة االف راننة الس سية)
اللحعسبة
الل هة ال قعني ل ـ م اللعلنة الل رفنة/
ال ل يل الل عسف
ا س اق اللعلنة
اللحعسبة ال ل يل
الل عسف
ال ل يل الل عسف
اللحعسبة
الل ـهة الل سـط ال مـعسي
إداس ا ًـلعل /ال س يق
إداس ا ًـلعل
إداس ا ًـلعل /ال س يق
إداس ا ًـلعل
الل هة ال قعني إلداس ا ًـلعل ال س يق
ال س يق  -ال التعم ال عةة  -الل عسض
ال س يق
اللؤتلرام
ال س يق
---الل ـهة الل سط لألًـلعل اإلداسية/السنرتعسيع
ال ل يل الل عسف
---الل ـهة ال معسي الل رفي
جلنع االخ عصعم
جلنـع االخ عصعم
الل ـهة ال قعني اللعلي
جلنع االخ عصعم
جلنع االخ عصعم
الل ـهة ال قعني اإلح عري
اللحعسبة ال ل يل
ال ل يل الل عسف
ال م اللعلنة الل رفنة
ة ـهـة ف سـطنج ال قـعني المـلي
إداس ا ًـلعل  /ال س يق
إداس ا ًلعل ال س يق
ال ل يل الل عسف
ال م اللعلنة الل رفنة
ة ـهـة دةشـق الل سط ل نـ الملي اللهلي
إداس ا ًـلعل  /ال س يق
ال س يق ً اإلداس
()UNRWA
ال س يق
السنرتعسيع إداس اللنعتب
ي ـ ة ـعدلـة ب ض ةـ اد السـلة ا لـا ل طـال فـي حـعل تبـ لهـ فـي البـرنعةـج
 3ة اد
الحة ا دنا ل ـةد الل اد في الم ل
تن مة اللعد ال احة
ةرتبط بشهعد الل ـهة االخ عص اللط
( 14.000ل.س)
 10ة اد
الحة ا ً ا ل ـةد الل اد في الم ل
تسط ةس ى ال غة اإلنن نزية  20.000ل.س
ةرتبطـة ب ـةد الل اد
6

7

براةج الةب م اللعجس نر (الةساسعم ال نع  ،ال أهنل ال ع ص)
 -1دب م ال أهنل ال رب ي ( تأهنل تع ص ( EDU
ةة الةساسة

سةز البرنعةج

الـةننع  :سـلة احة  -الق

EDU
ال ريف بعلبرنعةج
حل ة اإلجعز المعة ـنة
ال ـةد الن ي ل ل اد

لغة الةساسة
ى  :سـل عت

تر ط ة ـعيـنر القب ل
ةمعن ة حسب ة ـةل اإلجعز المعة ـنة لنل اخ

ال ـربنة

عص ً ا حةى

بـرنعةـج ً لـي تـربـ ي  ،ةهلـي يهـةف إلـا إكسـع اللل سـبنج إلنـه (غنـر اللؤه نـج تـربـ يـعف) اللهـعسام اللـرتبطـة ب ل نـة ال ـةسيـس،
تـز يـةهـ بع ســس الم سـمنة ال ـربـ يـة اللمسـنة لطـرارـق ال ـةسيـس تقلنـعم ال نـ رسـعلنب ال قـ يـ نظـريـعم ال ـ ُّـ .
 جلنـع اخ عصـعم اإلجـعزام المعة ـنـة (السـ سية غنـر السـ سيـة) الل ـ لـة ةـج تبـل زاس ال نـ ال علـي السـ سية
 ت ُللح ة ةتعم ال أجنل لالخ عصعم اللحةد ةج تبل زاس ال ن ال علي
 8ة اد
الم ل ا ل
 13ةعد
 5ة اد
الم ل الاعني
( 14.000ل.س)
تن مة اللعد ال احة

معا ر القب ل في برامج الماجست ر
 تـهعد جعة نـة سـ سية ُة لـة (جعة عم حن ةنة  /خعصـة) غنـر سـ سية ُة لـة لـةى زاس ال ـ ن ال علي
البنــــــعت

دساسعم ً نع

ال قةير
اللط

ال غة
االنن نزية

ة عينر اللمعن ة

اخ بعس
القب ل

ة ةس الشهعد

جنة

MWS


5

ة ةل ال عرج

اخ بعس القب ل

اخ عص
اإلجعز

%40

%40

ًالةة
االخ عص

%40

%40

ًالةة
االخ عص

%40

%50

-

%45

-

%45

تأهنل تع ص MBA

ةقب ل

تأهنل تع ص MWT

ةقب ل

MiQ

ةقب ل

%45

تأهنل تع ص PMTM

ةقب ل

%45

تأهنل تع ص



%60

ةع ف ق



اخ بعس

تب ل تع ُّ ي

 10حن ةي
خعص

تطبق الل عيـنر رًاله نمسهع

اللرتحـ ت ةج المهعم ال ـعةة (ً ا نمـقة المهة ال عةة ر ً ا نمـقـ ه الععصة)

ةالحظة  " :يس طنع خريمـ ال ن اللم ح ال قةُّم إلا ةمعن ة براةج (الةب م ةعجسـ نر ال أهنل ال ع ُّص) فـقـط "

ةالحظة هعةة :اللمل ع اللهعري لرس م البراةج يشلل الرس م االة حعننة سس ال سمنل الرس السل ي
 -1ةعجس نر ال أهنل ال ع ص في إداس ا ًلعل (Master in Business Administration – MBA) :
سةز البرنعةج

الةسجة ال ـ لنة

ةة الةساسة

لغة الةساسة

MBA

ةعجس نر ال أهنل ال ع ص

الـةننـع  :سلـ عت  -الق ـ ى :رسبع سل ام

ال ـربنة االنن نزية

حل ة اإلجعز المعة ـنة

ال ـةد الن ي ل ل اد

 اإلجـعز المعة نـة جلنـع االخ عصـعم هلـعلك تمبنـل جـزرـي لحل ة اإلجـعز غنـر الل ع
رًلـعل  -ةعلنـة  -ةحعسـبة  -تسـ يـق  -ةـ اسد بشـرية  -تمـعس د لنـة  -نظـ ة ـ ةـعم إداسيـة)
 14ةعد +
ةشر ع
ال عرج

ةمل ع رتسعط الل اد

السلة ا لا
الم ل الاعني
الم ل ا ل
 5ة اد
 5ة اد
 100.000ل.س

 100.000ل.س

8

ة فـي ةمـعالم ال مـعس

السلة الاعننة
الم ل الاعني
الم ل ا ل
ةشر ع ال عرج
 4ة اد
 80.000ل.س

 40,000ل.س

اإلت

ـعد (إداس

اللمل ع

 338.500ل.س

 -2ةعجس نر ال أهنل ال ع ُّ ص في تقعنعم ال يب )Master in Web Technologies - MWT(:
سةز البرنعةج

الةسجة ال ـ لنة

ةة الةساسة

لغة الةساسة

MWT

ةعجس نر ال أهنـل ال ع ـص

الـةننع :سلـ عت  -الق ـ ى :رسبع سل ام

ال ـربنة االنن نزية

حل ة اإلجعز
المعة ـنة

الهلةسـععة بملنع اخ عصعتهع ساجع المة ل الل حق ست " - "2ال ـ ع م اخ عص إنمـ ع سةعتنك  ً -ـ ع م  /سيعننعم (اخ عص سيعننعم
تطبنقنة ة ةعتنة)  -تنلـعععع لـعععع جنـععععع الل ـعععع ـعععع ةـعععععم – الن نة ال طبنقنة  -تقعنة الل ةعم  -تنل ل جنع الل ةعم  /BIT:SVUتقعنة
الل ةعم  -دب ـ م هلةسة الل ـهـة ال علـي ل ـ م ال طبنقنـة ال نلـ ل جنـع (هلـةسة ة ةنـعم  -هلـةسـة إت عالم  -نظـ ة ةعتنة) -
ً ـ م الحعسـ  -نظـ الل ـ ةعم  -إداس نظـ تقـعنـعم الل ـ ةعم ( - )MISإجـعز في الل ـ ةـعتنـة  - UOGا كعديلنة ال ربنة
ل م ال نل ل جنع اللقل البحري (إجعز جعة نة).
السلة ا لا

ال ـةد الن ي ل ل اد

الم ل ا ل

الم ل الاعني

 5ة اد

 5ة اد

 100.000ل.س

 100.000ل.س

 10ة اد+
ةشر ع ال عرج

ةمل ع رتسعط الل اد

السلة الاعننة
اللمل ع

ةشر ع ال عرج

 298.500ل.س

 80,000ل.س

 -3ةعجس نر ال أهنل ال ع ص في الم د (Master in Quality- MiQ( :
سةز البرنعةج

الةسجة ال ـ لنة

MiQ

ةعجســ نر ال أهنل ال ع ص

حل ة اإلجعز المعة ـنة

ال ـةد الن ي ل ل اد

ةة الةساسة
الةننع :سلـ عت – الق

لغة الةساسة
ال ـربنة االنن نزية

ى :رسبع سل ام

طب بشـععععري  -طب ا سلعت  -ال نةلة  -الهلـععععةسة بملنع اخ عصعتهـععععع ساجع المة ل الل حق ست " - "2الطب البنطـععععري -ال لريض -
ال ـععع م ال حنة  -ال ـععع م )ًـععع الحنع  -ال م البنئنة  -الريعننعم  -المـعععنزيعء  -الننلنعء  -المن ل جنع  -اإلح عء الريعني(  -تنل ل جنع
الل ـ ةعم -تقعنة الل ةعم  -الن نة ال طبنقنة  -تنل ل جنع الل ةعم  /BIT:SVUتقعنة الل ةعم  -االتـ عد  -إداس ا ًـلعل  -ال م
اإلداسية اللعلنة/الل رفنة  -ال م اإلداسية /إداس ا ًلعل  -ال سنعحة  -إجعز في )الل ةعتنة  -إداس ا ًلعل  -تنل ل جنع ة ةعم إداس
ا ًلعل( - UOGالل هة ال علي إلداس ا ًلعل ( HIBAإداس الل اسد البشرية  -ال س يق ال معس الة لنة  -إداس ةعلنة ة رفنة  -إداس
نظ تقعنة الل ةعم)  -دب م هلةسة الل هة ال علي ل م ال طبنقنة ال نل ل جنع (هلةسة ات عالم  -هلةسة ة ةنعم  -نظ ة ةعتنة)
 -ا كعديلنة ال ربنة ل م ال نل ل جنع اللقل البحري (إجعز جعة نة).

 17ةعد ( يةسس الطعلب
ةلهع  ً 13ا ا تـل ) +
ةشـر ع ًل ي
الحة ا دنا لل اد الم ل
 3ة اد ا ً ا  6ة اد

ةمل ع رتسعط الل اد

السلة الاعننة

السلة اال لا
الم ل ا ل

الم ل الاعني

الم ل ا ل

الم ل الاعني

 4ة اد

 5ة اد

 4ة اد

ةشر ع ال عرج

 80.000ل.س

 100.000ل.س

80.000ل.س

 40,000ل.س
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اللمل ع

 318.500ل.س

 -4ةعجس نر ال أهنل ال ع ص في إداس ال قعنة )Professional Master in Technology Management - PMTM):
سةز البرنعةج

الةسجة ال ـ لنة

PMTM

ةعجس نر ال أهنل ال ع ص

حل ة اإلجعز المعة ـنة

لغة الةساسة

ةة الةساسة
الـةننـع  :ســل عت

ال ـربنـة

الق ـ ى  :رسبع سل ام

طـب بشـري  -طب رسـلعت  -ال نـةلة  -الهلةسـة بملنع اخ عصعتهع ساجع المة ل الل حق ست " - "2الطب البنطري  -ال ـ ـ م (اخ عص
إنمـ سةعتنـك) - -ال ـ م االداسيـة/إداس ا ًلعل ال ــ م (ًـ ـ الحنـع  -ال ـ ـ م البنئنـة  -الـريعننـعم  -المنـزيـعء  -الننلنـعء  -المنـ لـ جنـع -
اإلح ـعء الـريعنـي)  -تنلـ لـ جنـع الل ـ ةـعم  -تقعنة الل ةعم  -الن نة ال طبنقنة  -تنل ل جنع الل ةعم /BIT:SVUتقعنة الل ةعم -
االتـ ـعد  -إداس ا ًـلـعل  -دب م هلةسة الل هـة ال علي ل ـ م ال طبنقنة ال نلـ لـ جنـع (جلنع الهلةسعم)  -الل هة ال علي إلداس ا ًلعل
( HIBAإداس الل اسد البشععععرية  -ال سعععع يق ال معس الة لنة  -إداس ةعلنة ة ععععرفنة  ً -م إداسية (ةعلنة ة ععععرفنة) -إداس نظ تقعنة
الل ةعم) -نظ الل ةعم اإلداس ية  - MISإجـعععععععععععععععز في )الل ةعت نة  -إداس ا ًلعل  -تنل ل ج نع ة ةعم إداس ا ًلعل - )UOG
ا كعديلنـة ال ربنة ل م ال نل ل جنع اللقـل البـحري(إجعز جعة نـة).
السلة اال لا

ال ـةد الن ي
ل ل اد

 15ةعد  +ةشر ع ال عرج

ةمل ع رتسعط الل اد

السلة الاعننة

الم ل ا ل

الم ل الاعني

الم ل الاعلث

الم ل
الرابع

 5ة اد

 5ة اد

 5ة اد

ةشر ع

 100.000ل.س

 100.000ل.س

100.000ل.س

40,000

اللمل ع

 358.500ل.س

 -5ةعجس نر الةساسعم ال ـ نع في ً م ال يب )Master in Web Sciences - MWS( :
سةز البرنعةج

الةسجة ال ـ لنة

ةة الةساسة

لغة الةساسة

MWS

ةعجس نر الـةساسعم ال ـ نـع

الـةننع :سلـ عت  -الق ـ ى :رسبـع سـل ام

ال ـربنة االنن نزية

حل ة اإلجعز المعة ـنة

الل ـ ع ةعتنة  -هلةسة تنل ل جنع
الهلـععةسة الل ـععـ ع ةعتنة  -الهلةسة اللننعننننة النهربعرنة  /اخ عص هلةسة ح اسنب  -هلـععةسة الحعسـ ع
الل ةعم اإلت عالم (تقعنة الل ةعم)  -هلةسة الل ةعتنة اإلت عالم (نظ الل ةعم  -برةمنعم) -هلةسة كهربعرنة ( هلةسة ال حن ايلي
الح اسععنب)  -هلةسععة البرةمنعم نظ الل ةعم -هلةسععة الن ر ننة ( اخ عععص هلةسععة الح اسععنب – هلةسععة الحعسععبعم ال حن ايلي) –
ال ـععع ـععع م (اخ عص إنمـععع سةعتنـعععك  -الريعننعم ال طبنقنة الل ةعتنة)  -تنل لـععع جنـعععع الل ـععع ـععع ةـععععم -تقعنة الل ةعم  -تنل ل جنع الل ةعم
/ BIT:SVUتقعنة الل ةعم  -الن نة ال طبنقنة  -هلـعععةسـعععة الل ـععع ـععع ةعم (تنل لـععع جنـعععع الل ـععع ةعم)  -دب ـععع م هلةسة الل هة ال علي ل ـععع م
ال طبـنقنة ال نل ل جنع (هلةسة ة ـ ةنعم  /ة ةعتنة  /نظ ة ـ ةعتنة) ً -ـ ـ م الحعسـ  -هلةسة نظ الحعس  -نظـ الل ـ ةعم  -إداس
نظـع تقعنـعععم الل ـع ةعم  - )MISإجعز في الل ةعتنة  -UOGا كعديلنة ال ربنـععة ل ـع م ال نل ل جنع اللقـععل البحـععري (اخ عص هلةسة
الحعسب /إجعز جعة نـة - )/ركعديلنة ا سـة ل هلـةسة ال سـنرية (اخ عص حعسبعم)
السلة ا لا

ال ـةد الن ي ل ل اد

 10ة اد  +ا طـر حة /
الرسعلة

ةمل ع رتسعط الل اد

السلة الاعننة

الم ل ا ل

الم ل الاعني

 5ة اد

 5ة اد

 100.000ل.س

 100.000ل.س

ا طر حة  /الرسعلة
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 125,000ل.س

اللمل ع

 343.500ل.س

الللح في المعة ة االف راننة الس سية
إيلعنع ف ةج المعة ة االف راننة برسعل هع ا كعديلنة االج لعًنة ،في سنعق س نهع ل فنر ال ح نل ال لي لقعًة اس ة ةج الشبع الس سي ةع
اللحعفظة ً ا د سهع االت عدي ال لل ي تل ي هع الذاتي كلؤسسة ًعةة تعدس ً ا تل يل ًل هع خ صع ف في ظر ف الحر الراهلة ال ي ي رض
لهع طللع س سية.
رتر ةم س رةلعء المعة ة االف راننة الس سية في ج س ه اللل قة ب عسيخ  15تبعط  2017نظعم (الللح الةساسنة ال عمنض ً ا ا تسعط الةساسنة)
الععص بعلمعة ة االف راننة الس سية هي:

المتفــــنق ن
ماــــحماح
المتف ق
تر ط الح














ل ً ا ةلح الل م تنج

يسـ منة ةج الللح الطال السـ سي ت اللقنل ت داخل س سية ةج في حنله .
ت ُحةد ةة الللحة فـقع ف ل حـة ا دنـا ل ـةد السـل ام الالزةة ل ح ل ً ا الشهعد المعة نة فق اللظعم السل ي الل لة في زاس ال ن ال علي ر الحة ا دنا ةج ًةد
سل ام الةساسة اللط بة في براةج المعة ة فق كل برنعةج  ،ت ُ بر ف ل اإليقعف ةج اللة اللحةد ل للحة (الحة ا دنا في كل برنعةج).
ب ـة إن هعء الم ر اللحـةد ل للحة ي د طعلب الللحة كطعلب ًعدي ي ـرتب ً نـه جلنـع ا تسـعط الةساسنة الرسـ م إً بعسا ف ةج تعسيخ ان هعء ةة الللحة بحسب رس عس
ف ل تسمن ه في الللحة.
ي ـ تطبنق نظعم الللح اً بـعسا ف ةج الم ـل الةساسي خـريف 2017
ي رتب ً ا الطعلـب في بـراةـج اللعجسـ نر ترتنـة ة ـعهـة الل ةعتـنة تقعنة اإلت عالم ًـلة ال قـةم ل لمعن ة تسـةيـة سســ م اة حـعت القبـ ل ال غـة اإلنن نـزيـة
العب ع لملنع االة حعنعم اللط بة في ت ك البراةج.
ي ـ تطبنـق نظعم الللح في بـةاية ال سمنل ً ا اللمعن ة (طال جةد) ،ال يس منة الطـال القـةاةـا ةج الللحة.
يحق ل طعلب ال معنل ً ا الللح الاالث إت كعنت تر طهع تلطبق ً نه.
في حعل تب له في ركار ةج ةلحة ي تحةية الللحة ال ي سنقبل ً ا رسعسهع بلعءا ف ً ا الللحة ال ي ت ُقةم له الرغبة ا فبل فق تس سل سغبعته ةع ةراًع ترتنب الللح
ال ي تقةم لهع.
ال يس منة الطال اللسم نج بشـنل تـرطي (ًـةم اسـ نلعل ا ساق الاب تـنة ) ةج الللحة.
تشلل الللحة رتسعط اللقرسام فقط د ت الرس االة حعني.
ً ا الطعلب الحعصل ً ا الللحة ال سمنل ً ا ة اد الم ل ا ل ل ابنت تسمن ه (ال سمنل إجبعسي)
ي ـرتب ً ا الطعلـب تسـةية كعفـة الـرسـ م في المعة ـة  :سسـ تسـمنل– سسـ سـل ي – سسـ تعـرج ......الخ
ي تح يل ةمعن ة طعلب الللحة إلا ةمعن ة الطعلب ال عدي في حعل ًةم تب له في ةمعن ة الللح ًلة سغب ه بذلك.

 ت ُ غا الللحة في الحعالم ال علنة:
 -1نقـل الطعلب ةركـز نمـعذه إلا خعسج ســ سية.
 -2في حعل صة سًقـ بة بحق الطعلب  ،بلعءا ف ً نهع يقر ةم س المعة ة إلغعء الللحة.

الللح الل عحة
 ثالث ةلح دساسنة ل ل مـ تنج في الشهعد الاعن ية لنل برنعةج ةج براةج اإلجعزام المعة نة ة هة تقلنعم الحعس
 -1اللمعن ـة ً ا رسعس ة ةل الشهعد الاعن ية اللقب لة في كل برنعةج ه ( )85%ةع ف ق ب ة حذف ًالةة ال ربنة الةيلنة ًالةة ال غة ا تل فقع ف ل شهعد الاعن ية
ال ي سنمعنل ً نهع.
 -2ي اخ نعس الطال الاالث ا ً ا ًالةة في كل برنعةج ةهلع كعت ن ع الشهعد الاعن ية (ًعةة – تمعسي – صلعًي).
 ةلحـة دساسـنة احـة في كل بـرنعةج ةج بـراةج ال رتنـة إلا اإلجـعزام المعة نـة:
ـة ل طـعلب الحعصل ً ا دسجـة اة نـعز في ة هةه ة ـةل تعـرج  %85ةعفـ ق.
 -1ةع
 -2ي اخ نـعس الطعلب ا ً ـا دسجة في اة حعت القب ل لنل برنعةج ةج براةج تقعنـة الل ةعم تقعنة اإلت عالم  ،فق تر ط القب ل في هذه البراةج.
 -3ي ـ اخ نـعس الطعلب ا ً ا دسجـة في ة ـةل الل هـة لبـرنعةـج اإلت ـعد.
 ةلحة دساسنة احة في كل برنعةج ةج براةج اللعجس نر :
ـة ل طال الحعصـ نج ً ا دسجـة اة نـعز في اإلجـعز المعة نـة.
 -1ةع
 -2اللمعن ـة ً ا رسـعس تـر ط القبـ ل في البرنعةـج ي ـ اخ نعس الطعلب ا ً ا دسجة فـق الل نـعس الل لـة في كل برنعةج ةج براةج اللعجسـ نر.
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ماح ذ ي الش داء
ذ ي الشـهةاء :ا
تر ط الح





















 ،ا م ،اإلبـج ،البلت ،الـز ج ،الز جـة ،ا خ ،ا خت

ل ً ا ةلح ذ ي الشهةاء

يسـ منة ةج الللح الطال السـ سي ت اللقنل ت داخل س سية ةج في حنله .
ت ُحةد ةة الللحة فـقع ف ل حـة ا دنـا ل ـةد السـل ام الالزةة ل ح ل ً ا الشهعد المعة نة فق اللظعم السل ي الل لة في زاس ال ن ال علي ر الحة ا دنا ةج ًةد
سل ام الةساسة اللط بة في براةج المعة ة فق كل برنعةج  ،ت ُ بر ف ل اإليقعف ةج اللة اللحةد ل للحة (الحة ا دنا في كل برنعةج).
ب ـة إن هعء الم ر اللحـةد ل للحة ي د طعلب الللحة كطعلب ًعدي ي ـرتب ً نـه جلنـع ا تسـعط الةساسنة الرسـ م إً بعسا ف ةج تعسيخ ان هعء ةة الللحة بحسب رس عس
ف ل تسمن ه في الللحة.
ي ـ تطبنق نظعم الللح اً بـعسا ف ةج الم ـل الةساسي خـريف 2017
ي رتب ً ا الطعلـب في بـراةـج اللعجسـ نر ترتنـة ة ـعهـة الل ةعتـنة تقعنة اإلت عالم ًـلة ال قـةم ل لمعن ة تسـةيـة سســ م اة حـعت القبـ ل ال غـة اإلنن نـزيـة
العب ع لملنع االة حعنعم اللط بة في ت ك البراةج.
ي ـ تطبنـق نظعم الللح في بـةاية ال سمنل ً ا اللمعن ة (طال جةد) ،ال يس منة الطـال القـةاةـا ةج الللحة.
يحق ل طعلب ال معنل ً ا الللح الاالث إت كعنت تر طهع تلطبق ً نه.
ف
في حعل تب له في ركار ةج ةلحة ي تحةية الللحة ال ي سنقبل ً ا رسعسهع بلعءا ً ا الللحة ال ي ت ُقةم له الرغبة ا فبل فق تس سل سغبعته ةع ةراًع ترتنب الللح
ال ي تقةم لهع.
ال يس منة الطال اللسم نج بشـنل تـرطي (ًـةم اسـ نلعل ا ساق الاب تـنة ) ةج الللحة.
تشلل الللحة رتسعط اللقرسام فقط د ت الرس االة حعني.
ً ا الطعلب الحعصل ً ا الللحة ال سمنل ً ا ة اد الم ل ا ل ل ابنت تسمن ه (ال سمنل إجبعسي)
ي ـرتب ً ا الطعلـب تسـةية كعفـة الـرسـ م في المعة ـة  :سسـ تسـمنل– سسـ سـل ي – سسـ تعـرج ......الخ
ي تح يل ةمعن ة طعلب الللحة إلا ةمعن ة الطعلب ال عدي في حعل ًةم تب له في ةمعن ة الللح ًلة سغب ه بذلك.
إحبعس ا ساق الاب تنة ال علنة:
ثنقـة إثبـعم تـهعد صـعدس ًج ةنـ ب تـؤ ت الشـهةاء في القنـعد ال عةـة ل منـش الق ام اللس حة ر ةج فـر ع ةنعتب تـؤ ت الشـهةاء في اللحعفظعم ح را ف.
بنعت تـنة ًعر ـي يـ نـح ص ـة القـربـا بعلشـهنة.
صـ س ًـج البطعتـة الشـع نة (اله ية) ر بنـعت تنـة فـردي ل طعلب الل قـةم ل لمعن ة.
ت ُ غا الللحة في الحعالم ال علنة:
نقـل الطعلب ةركـز نمـعذه خعسج ســ سية.
في حعل صة سًقـ بة بحق الطعلب  ،بلعءا ف ً نهع يقر ةم س المعة ة إلغعء الللحة .

الللح الل عحة
 ثالث ةلـح دساسـنة لنل بـرنعةج ةج بـراةـج اإلجـعزام المعة نـة الل هة ال قعني ل حعس
 -1اللمعن ـة ً ا رسعس ة ةل الشهعد الاعن ية اللقب لة في كل برنعةج.
 -2ي اخ نـعس الطال الاالث ا ً ا ًالةة في كل برنعةج ةهلع كعت ن ع الشهعد الاعن ية (ًعةة – تمعسي – صلعًي).
 ةلحة دساسـنة احـة لنل برنعةج ةج براةج ال رتنة إلا اإلجعزام المعة نـة
 -1اللمعن ة ً ا رسـعس تـر ط القبـ ل في البـرنعةج.
 -2ي اخ نعس الطعلب ا ً ا دسجة في اة حعت القب ل لنل برنعةج ةج براةج تقعنـة الل
 -3ي ـ اخ نـعس الطعلب ا ً ا دسجـة في ة ـةل الل هـة لبـرنعةـج اإلت ـعد.

ةعم تقعنة اإلت عالم  ،فق تر ط القب ل في هذه البراةج

 ةلحة دساسنة احـة في كـل برنعةج ةج براةج اللعجسـ نر
 -1اللمعن ـة ً ا رسـعس تـر ط القبـ ل في البرنعةـج ي ـ اخ نعس الطعلب ا ً ا دسجـة فـق الل نـعس الل لـة في كل برنعةـج ةج براةـج اللعجسـ نر.

ماح جرحى الحرب
تر ط الح






ل ً ا ةلح جرحا الحر

نسبة اإلصعبة  %35فلع ف ق
يسـ منة ةج الللح الطال السـ سي ت اللقنل ت داخل س سية ةج في حنله .
ت ُحةد ةة الللحة فـقع ف ل حـة ا دنـا ل ـةد السـل ام الالزةة ل ح ل ً ا الشهعد المعة نة فق اللظعم السل ي الل لة في زاس ال ن ال علي ر الحة ا دنا ةج ًةد
سل ام الةساسة اللط بة في براةج المعة ة فق كل برنعةج  ،ت ُ بر ف ل اإليقعف ةج اللة اللحةد ل للحة (الحة ا دنا في كل برنعةج).
ب ـة ان هعء الم ر اللحـةد ل للحة ي د طعلب الللحة كطعلب ًعدي ي ـرتب ً نـه جلنـع ا تسـعط الةساسنة الرسـ م إً بعسا ف ةج تعسيخ ان هعء ةة الللحة بحسب رس عس
ف ل تسمن ه في الللحة.
ي ـ تطبنق نظعم الللح اً بـعسا ف ةج الم ـل الةساسي خـريف 2017
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ي رتب ً ا الطعلـب في بـراةـج اللعجسـ نر ترتنـة ة ـعهـة الل
العب ع لملنع االة حعنعم اللط بة في ت ك البراةج.
ي ـ تطبنـق نظعم الللح في بـةاية ال سمنل ً ا اللمعن ة (طال جةد) ،ال يس منة الطـال القـةاةـا ةج الللحة.
يحق ل طعلب ال معنل ً ا الللح الاالث إت كعنت تر طهع تلطبق ً نه.
في حعل تب له في ركار ةج ةلحة ي تحةية الللحة ال ي سنقبل ً ا رسعسهع بلعءا ف ً ا الللحة ال ي ت ُقةم له الرغبة ا فبل فق تس سل سغبعته ةع ةراًع ترتنب الللح
ال ي تقةم لهع.
ال يس منة الطال اللسم نج بشـنل تـرطي (ًـةم اسـ نلعل ا ساق الاب تـنة ) ةج الللحة.
تشلل الللحة رتسعط اللقرسام فقط د ت الرس االة حعني.
ً ا الطعلب الحعصل ً ا الللحة ال سمنل ً ا ة اد الم ل ا ل ل ابنت تسمن ه (ال سمنل إجبعسي)
ي ـرتب ً ا الطعلـب تسـةية كعفـة الـرسـ م في المعة ـة  :سسـ تسـمنل– سسـ سـل ي – سسـ تعـرج ......الخ
ي تح يل ةمعن ة طعلب الللحة إلا ةمعن ة الطعلب ال عدي في حعل ًةم تب له في ةمعن ة الللح ًلة سغب ه بذلك.
إحبعس ثنقة تابت اإلصعبة بلسبة  %35فلع ف ق.



ت ُ غا الللحة في الحعالم ال علنة:
 -1نقـل الطعلب ةركـز نمـعذه إلا خعسج ســ سية.
 -2في حعل صة سًقـ بة بحق الطعلب  ،بلعءا ف ً نهع يقر ةم س المعة ة إلغعء الللحة











ةعتـنة تقعنة اإلت عالم ًـلة ال قـةم ل لمعن ة تسـةيـة سســ م اة حـعت القبـ ل ال غـة اإلنن نـزيـة

الللح الل عحة
 ثالث ةلـح دساسـنة لنل برنعةج ةج بـراةج اإلجـعزام المعة نـة الل هة ال قعني ل حعس
 -2اللمعن ـة ً ا رسعس ة ةل الشهعد الاعن ية اللقب لة في كل برنعةج.
 -3ي اخ نـعس الطال الاالث ا ً ا ًالةة في كل برنعةج ةهلع كعت ن ع الشهعد الاعن ية (ًعةة – تمعسي – صلعًي).
 ةلحـة دساسـنة احـة لنل برنعةـج ةج براةج ال رتنـة الا اإلجـعزام المعة نـة
 -1اللمعن ة ً ا رسـعس تـر ط القبـ ل في البـرنعةج.
 -2ي اخ نـعس الطعلب ا ً ـا دسجة في اة حعت القب ل لنل برنعةج ةج براةج تقعنـة الل ـ ةعم تقعنة اإلت عالم  ،فق تر ط القب ل في هذه البراةج
 -3ي ـ اخ نـعس الطعلب ا ً ا دسجـة في ة ـةل الل هـة لبـرنعةـج اإلت ـعد.


ةلحـة دساسـنة احـة في كل برنعةج ةج براةج اللعجسـ نر
 -1اللمعن ـة ً ا رسـعس تـر ط القبـ ل في البرنعةـج ي ـ اخ نعس الطعلب ا ً ا دسجـة فـق الل نـعس الل لـة في كل برنعةـج ةج براةـج اللعجسـ نر

ماــــح أخــــرى




ة لللظلعم تـ بنة ر جل نعم ره نـة ر ةؤسـسعم ًعةـة ترتبط بعتمعتنعم ت ع ت ةع المعة ـة.
ثالثة ترتنحعم ةع
ثالثة ترتنحعم للمس المهعم السعبقة ذلك ل عمنض بلسبة ال ت مع ز  ً %20ا رتسعط الل اد.
يُش رط فقط تحقنق اللرتح ترط اللمعح في اة حعت تحةية ةس ى ال غة االنن نزية في البراةج ال ي تق بي إجراء االة حعت.

ت لة المعة ة االف راننة الس سية تعمنبع ف ةقةاسه  ً %50ا رتسعط الل اد ل طال ال سنرينج ( ة بللع ف حس نقعبة الل لنج إت جة ) س اء كعن ا
ًسنرينج ًعة نج في العةةة اإللزاةنة ا االح نعطنة في المنش الق ام اللس حة ت ى ا ةج الةاخ ي ذلك طن ة ف ر خةة ه ةع الحمعظ ً ا كل
تراسام ةم س المعة ة الل قة بعلطال ال سنرينج ال ي ت نح له اللر نة النعة ة في جة لة ال سمنل ً ا ةقرساته في ة اًنة تقةي اة حعنعته
بلع ي لعسب ةع ن ه .
ي تطبنق ال عمنض ً ا اللح ال علي:
 -1يقـ م الطعلب بإحبعس ثنقـة تابـت ال حعتـه بعلعـةةـة ال سـنرية ستنـع ف بشـنل ف ي إلا ةةيرية تؤ ت الطال .
 -2ي ـ إلغـعء الحسـ في نهعيـة كل ف ـل دساسي.
 -3يُطبق القراس اب ةاءا ف ةج الم ل سبنع  2017ل طال القةاةا المةد.
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جدا ل ملحقة
جة ل ست " :"1الةسجعم الةننع اللط بة ل قب ل في براةج المعة ة ال ي ت ط ب
اج نعز اخ بعس تحةية ةسعععع ى ال غة اإلنن نزية /ال سععععمنل في برنعةج ال غة االنن نزية
في ال معة ة االف رانعععععع نة ةع ي عدل هع ةج دس جعم االخ بعسام الل نعس ية ال علل نة
) (TOEFL-IELTSبشرط رت تنـعععععع ت ةج نلـععععععط ( )Internationalلشهعد

IELTS

TOEFL
IBT

TOEFL
CBT

TOEFL
Paper

SVU
PT

2.5
3.5

29
40

90
120

393
433

36 %
56 %

4.0

52

150

473

5.0
6.5

64
79

180
213

510
550

 )Academic( TOEFLلشععععععهعد  IELTSرال ين ت تة ةبععععععا ً ا تعسيخ
ةلح الشهعد ركار ةج سل نج ةنالدي نج. .

ةالحظعم:

%60
74 %
85 %
96 %

SVU Levels

2
3
’Masters
Admission
4
5
Exemption

 يمب تقةي اللسعة ا ص نة ةج تهعد اخ بعسام ال غة اللبنلة في المة ل رًاله ( )TOEFL-IELTSإلا المعة ة في حعل تنعم الطعلب بإتلعم ًل نة ال سمنل االلن ر ني. ي ـععععمـععععا الطعلب ةج دساسة جلنع ةس يعم ال غة اإلنن نزيـععععة في المعة ة إذا كعت تـععععة تقـععععةم بشهعد  )Paper Based( TOEFLبل ـععععةل ( )550دسجة ً ا ا تل ر تهعد IELTSبل ـعععةل ( ) 6.5دسجعم ً ا ا تل ر ةع ي عدلهلع فق المـعععة ل اللبنـعععج رًـعععاله  ،كلع ي ـعععما خريمـععع المعة ـعععة اإلف راننـعععة السـععع سيـعععة الذيج تلنلـععع ا ةج اج نعز جلنـعععع
ةسـ يعم ال غة اإلنن نزية بلمعح ةج ال قةم إلا اخ بعس تحةية ةس ى ال غة اإلنن نزية تريطة رال ين ت تة تمع زم ةةتهع سل نج اً بعساف ةج الم ل الذي ي ي ف ل ال عرج تح سب
ًالةة اخ بعس تحةية اللس ى بل ـةل ( )%90في ة ـةل اللمعن ة.

عصعم ك نعم الهلةسة في المعة عم الس سية ( الحن ةنة الععصة ):

جة ل ست " :"2اخ

االخ

ك نـة
الهلةسة اإلنشعرنة
اللةننة

ة ـةس الشـهعد

عص

الهلةسة اللعرنة
هلةسة الري ال رف
الهلةسة المن تنلنننة

هلةسة إداس ال شننة

هلةسة الل اصالم اللقل
الهلةسة الطب غرافنة
الهلةسة البنئنة

الل ـلعسية
الل ةعتنة  /تنل ل جنع الل
هلةسة نظ القةس النهربعرنة
هلةسة القنعد النهربعرنة

ةـعم االت عالم
هلةسة اللظ اإللن ر ننة
هلةسة اللننعننك ال عم
هلةسة الق ى اللننعننننة
هلةسة الطعتة (اللننعننننة)

ةننعننك الغـزل اللسنج
هلةسة السنعسام ايلنعم
الاقن ة
هلةسة اللننعتر ننك
الهلةسة البحرية

هلةسة الطعتة النهربعرنة
هلةسة الح اسنب االتل ة
هلةسة ال حن ايلي ا تل ة
الهلةسة ال لعًنة
هلةسة ال لن اللننعننني
ال لعًنة
الهلةسة الل ية
هلةسة الل ـعدت
هلةسة الح اسنب
ً الل اد الهلةسنة
هلةسة ال لن اإلن عج
هلةسة الحعسبعم ال حن ايلي
هلةسة الطنرات
هلةسة اإلن عج
هلةسة ال حن ايلي الح اسنب
الهلةسة الطبنة
هلةسة اإللن ر ننعم االت عالم
هلةسة ةننعننك ال لعًعم
اللسنمنة تقعنعتهع
هلةسة ايالم الزساًنة
هلةسة االت عالم
الهلةسة الغذارنة
الهلةسة الننلنعرنة
هلةسة الغـزل اللسنج
الهلةسة الب ر لنة
هلةسة ال لعًعم الب ر كنلنعرنة
الهلةسة الب ر لنة
تنل ل جنع ا غذية
رتل ة صلعًنة
تقعنة الهلةسة البنئنة
تقعنة ا غذية
ة ةام صلعًنة
اللنللة الزساًنة
زي ت
ًعم
االت عالم اإللن ر ننعم  -هلةسة الح اسنب  -تقعنة الل ةعم  -ال لعس
نظ الحعس  -تنل ل جنع االت عالم  ً -م الحعس
حعسبعم  -ات عالم

اللننعننك النهربعء

الننلع ية
الب ر كنلع ية
ال قـلنة

الزساًـنة
الهلةسة ال نل ل جنع
الهلةسة ال نل ل جنع
الهلةسة الل ةعتنة
الهلةسة الل لعسية
االت عالم  ً -م الحعس
الل ةعتنة  -الحعس
هلةسة الل ةعتنة
الل ةعتنة
الحعس
هلةسة الب ر ل
النلبن تر – الل ةعتنة – االت عالم – ال لن
الهلةسة
اللةننة  -الل لعسية
الهلةسة
الل ةعتنة االت عالم  -الل لعسية
الهلةسة
هلةسة الحعس  -تنل ل جنع الل ةعم
هلةسة الل ةعم
هلةسة الل ةعتنة
البرةمنعم  -نظ الل ةعم  -االت عالم الل ةعم  -الحعس
االت عالم
الهلةسة اللةننة البنئنة
الهلةسة الل ـلعسية
هلةسة ال لعًعم ال لعًعم الننلع ية
هلةسة ال لعًعم الب ر لنة
ال ـلعس

اللظ الرتلنة

م ال نل ل جنع

المعة ة ال ربنة الععصة ل
 حلعها كعديلنة ال ربنة ل م ال نل ل جنع
اللقل البحري– الالذتنة
المعة ة ال طلنة الععصة  -حلعه

جة ل ست " :"3اخ

ال ـلعس – تعطنط اللةت

عصعم ك نعم ايدا

ال

جعة ة الق ل ت الععصة
جعة ة اللأة ت الععصة ل م ال نل ل جنع
جعة ة االتحعد الععصة
المعة ة الععصة ل م المل ت  -ح ب
المعة ة الة لنة الععصة ل م ال نل ل جنع
المعة ة الس سية الة لنة الععصة ل م
ال نل ل جنع
جعة ة ال ادي الة لنة الععصة
جعة ة المزير الععصة  -دير الز س
جعة ة إيبال الععصة  -إدلب
جعة ة الع نج الععصة  -ح ب
جعة ة النرة ك الععصة  -دسًع  -جبع

هلةسة الحعسب
ال عطنط ال ـلراني

المعة عم الحن ةنة الس سية
(دةشق  -ح ب  -تشريج  -الب ـث -
االفـ راننة السـ سية  -المرام)

م اإلنسعننة :

ال غعم (ال ربنة – اإلنن نزية – المرنسنة – الر سنة – ا للعننة – اإلسبعننة – المعسسنة – النعبعننة – ال ركنة)
ال عسيخ – المغرافنة – الم سمة – ً االج لعع – ايثـعس – اللن بعم الل
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ةعم

الرس م ا تسعط الةساسنة
الرس م ا تسعط الةساسنة بعل نر الس سية ل طال الس سينج ةج في حنله (اللقنل ت في س سية) بعلن س ( )€الة الس
( )$ل طال ال ر ا جعنب الس سينج غنر اللقنلنج
الةسجة ال ـ لنة

ن ع الرس
سس ال سمنل
الرس السل ي
سس الشهعد  /دسجة جعة نة
اس عراج ثنقة كشف ًالةعم

 (1دسجة ةسعًة ةمعز  /اإلجعز  /براةج ال رتنة
 (2اللعجس نر  /دب م ال أهنل ال ع ص
 (1دسجة ةسعًة ةمعز  /اإلجعز  /براةج ال رتنة
 (2اللعجس نر  /دب م ال أهنل ال ع ص
جلنع الةسجعم
جلنع الةسجعم

(ل.س)
3000
3500
5000
7500
5000
2500

اللب غ
ي س ()€
60
70
100
150
100
20

د الس ()$
70
80
110
160
110
25

ا تســعط الةساســنة بعل نر الس سية الن س الة الس ل طال اللس مةيج اً بعسا ف ةج ف ل خريف (F17( 2017
ةالحظة هعةة :هذه ا تسعط ال تشلل الرس م االة حعننة
اس البرنعةج
(براةـج اإلجـعزام المعة نـَّـة)

(ل.س)

اإلجعز في تقعنة الل ـ ةعم BAIT
اإلجعز في تقعنة االت عالم BACT

13,500
13,500

اإلجعز في الهلةسة الل ـ ةعتنة ISE

)10,500 (3 Credit Hours
)13,500 (4 Credit Hours

اإلجعز في االتـ عد BSCE
اإلجعز في الحقـ ق BL
اإلجعز في اإلًالم االت عل BMC
نظ الل ةعم TIC
الل هة ال قعني ل حعس

13,500
13,500
13,500
13,500

(براةج الةساسعم ال ـ نع ،ال أهنل ال ع ُّص)

(ل.س)

تسط اللعد
ي س ())€

د الس ()$

70
70
70
90
80
80
100
80

80
80
80
100
90
90
110
90

ي س ()€

د الس ()$

80
 13,500ل لعد اللظرية
125
19,500
125
19,500
125
19,500
125
19,500
125
19,500
125
 19,500ل لس ى ال احة
925
125,000
325
40,000
625
80,000
325
40,000
325
40,000
650
50,000
10
500
 30د الس رةريني
 250دسه إةعساتي
 40د الس رةريني
 15ديلـعس ك ي ي
 40ي س

دب م ال أهنل ال رب يEDU
ةعجس نر ال أهنل ال ع ُّص في إداس ا ًـلعل ()MBA
ةعجسـ نر ال أهنل ال ع ُّص في تقعنعم ال يب ()MWT
ةعجس نر ال أهنل ال ع ص في المـ د ()MiQ
ةعجسـ نر الةساسعم ال نع في ًـ م ال يب ()MWS
ةعجس نر ال أهنل ال ع ص في إداس ال ـقعنة )(PMTM
برنعةج ال غـة االنن نزية ()ENG
سسعلة اللعجس نر (الةساسعم ال ـ نع)
ةشر ع اللعجس نر ) MBAتأهنل تع ُّص(
ةشر ع اللعجس نر) MWTتأهنل تع ُّص(
ةشر ع اللعجس نر( MiQتأهنل تع ص)
ةشر ع اللعجس نر )  PMTMتأهنل تع ُّص(
تلةية ا طر حة لنل ف ل
تنعلنف االة حعنعم الم نة لنل اة حعت  /اخ بعس ( *)AT/PTفي س سية
تنعلنف كل اة حعت  /اخ بعس ( *)AT/PTفي ا سدت  /ة ـر /لبلعت /البحريج/اسبنل /س طلة ًُلعت
تنعلنف كل اخ بعس ( *)AT/PTفي دبي
تنعلنف كل اخ بعس ( *)AT/PTفي تركنع
تنعلنف كل اخ بعس ( *)AT/PTفي الن يت
تنعلنف كل اخ بعس ( *)AT/PTفي رللعننع
 -1ي ـ حسـ نسـبة  %20ةج ا تسعط الـةساسـنة ًبعء نقـعبـة الل لنـج ربلعرـه  ،ال يشـلل هـذا الحسـ الرسـ م ال نعلنـف االة حعننـة.

ةالحظعم هعةة

90
135
135
135
135
135
135
1000
350
675
350
350
700
15

 -2يـ ـ حسـ نسـبة  %50ل سنرينج س ا فء كعن ا ًسنرينج ًعة نج ر في العةةة اإللزاةنة ر االح نعطنة في المنش الق ام اللس حة.
.{ Admission Test :(AT) } - { Placement Test :(PT) } -3
 -5ي ـ دفع تن مة اخ بعس ) *)AT/PTلطال (ا سدت  /ة ر  /لبلعت /البحريج  /رسبنل  /س طلة ًلعت ) لةى ةراكز نمعذ المعة ة في (ًلعت  /القعهر /
بنر م  /الللعةة /اسبنل /ةسقط) نقةاف بعلة الس ا ةرينــي.
 -4ي ـ دفـع تن مة اخ بعس ) *)AT/PTلطال دبـي لةى ةركـز نمـعذ المعة ة في دبـي (نقـةاف بعلـةسه اإلةعساتي)
 -5ي ـ دفـع تن مة اخ بعس ) *)AT/PTلطال تركنع لةى ةركز نمعذ المعة ة في اسطلب ل (نقةاف بعلة الس ا ةريني).
 -6ي ـ دفع تن مة اخ بعس ( *)AT/PTلطال (الن يت) لـةى ةـراكز نمـعذ المعة ـة في الن يت (نقــةاف بعلةيلـعس الن ي ي).
 -7ي ـ دفع تن مة اخ بعس ( *)AT/PTلطال (رللعننع) لـةى ةـراكز نمـعذ المعة ـة في رللعننع (نقــةاف بعلن س ).
 -8ي ـ دفـع الرس م ا تسعط الةساسنة لطال  /دبي  -ا سدت  -لبلعت  -ة ـر  -الن يت – تركنع – البحريج -اسبنل -س طلة ًُلعت  -رللعننع (ب ة القب ل
ال سمنل اللهعري) بعلن س لةى رحة فـر ع الل ـرف ال مـعسي السـ سي.
 -9ي جـب ً ا طـال (ا سدت  -ة ـر -لبلعت -البحريج -اسبنل -س طلة ًُلعت  -رللعننع) ب ـة القب ل ال سـمنل اللهعري دفـع ةب غ إنعفي ( 30د الس
رةريني) لـةى ةـراكـز نمـعذ المعة ـة فـي (ًـلعت  /القـعهـر  /بنـر م /الللعةة/اسبنل /ةسقط) ًج كل ةعد لقـعء خـةةعم اللـركـز تنعلـنف االة حـعنعم.
 /40/ي س في ةركز اللعننع.
 -10ي ـ جـب ً ا طـال دبـي ب ـة القبـ ل ال سـمنل اللهـعري دفـع ةب غ إنعفي ( 250دسه إةعساتي) لـةى ةـركـز نمـعذ المعة ة في (دبـي )
 -11ي ـ جب ً ا طـال النـ يت ب ـة القب ل ال سمنل اللهعري دفـع ةب ـغ إنعفي ( 15ديلعس ك ي ي) طـال تركنـع دفـع ةب غ انعفي ( 40د الس رةريني)
لـةى ةـراكـز نمـعذ المعة ـة في (النـ يت  /تركنع) ًـج كل ةعد لقـعء خـةةعم اللركـز تنعلنف االة حعنعم.

تس فا الرس م السعبقة كلع سد في اللظعم اللعلي ل معة ة االف راننة الس سية ال عدس بقراس ةج زير ال ن ال علي ست ( ) /82تعسيخ 2009/06/10
15

دلنـل الطـعلب ( إستـعدام ال ـقـةم ل لمعن ة ال سمنـل )
ةـز ـزي الطـالب  ،اتبع الخطـ ا التال ة من أجـل التقـدم إلى المفاضلة

• أدخـل إلى مـوقـع الجامعـة االلكتـروني :

•اضغـط على زر

www.svuonline.org

1

 Register a New Studentفي القائمة اليسارية للصفحة الـرئيسية.

2

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

3

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

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

•انغط زس إسسعل ط ب ال سمنل .Submit Application Data /
•اطبع طلب التسجيل  ،اح ـمظ بعللسعة إلا حنـج صـة س ن عرج القب ل في اللمعن ة .

4

5

6

•اطبع طلب إيصال الدفع على نسختين (تس إحةاهع إلا الل رف في حعل كعت الةفع الن ر ني ر ةبعتر "نقةي"  ،االح معظ بعللسعة الاعننة)
خاص بطالب الماجستير وترقية معاهد تقانة المعلومات وتقانة االتصاالت .

7

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

8

•إذا كلت ةقنلع ف في دبي  /ا سدت  /ة ر /لبلعت  /تركنع  /الن يت  /البحريج /رسبنل  /س طلة ًُلعت  /اللعننع /ي رتب ً نك ةعي ي :
• -1دفع تن مة اخ بعس ( )AT/PTةبعتر في كل ةج ةركز نمعذ المعة ة :دبيً /لعت /القعهر  /بنر م  /الن يت /اسطلب ل/الللعةة /رسبنل /
ةسقط /كلبن ج.
• -2دفع الرس م ا تسعط المعة ـنة (ب ـة القب ل ال سمنل اللهعري) بعلن س ر الة الس لةى رحة فر ع الل رف ال معسي الس سي ًج طريق
ال كنل القعن ني ر رحة ا تعس ر ًج طريق فر ع تركة المؤاد ل رافة.
•-3دفع ةبعلغ انعفنة ًج كل ةعد لقعء خةةعم اللركز تنعلنف االة حعنعم ( 250دسه إةعساتي لةى ةركز دبي) ( 30د الس رةريني لةى ةركز
ًـلعت  /القعهر  /بنر م/الللعةة/اسبنل /ةسقط /اللعننع) (اسطلب ل  40 /د الس رةريني) (الن يت  15 /ديلعس ك ي ي) (كلبن ج 40 /ي س )
•انتظـر إعـالن موعـد إعالن نتائج القبول إلحضار نسخة ورقية عن األوراق الثبوتيـة (التي تم تحميلها إلكترونيـا) إلى أحد مراكـز النفاذ.
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9

10

تنعلنف (اخ بعس ال غة االنن نزية اخ بعس القب ل ال ع

ي)

ي تسةية الرس م كعل علي :بطريقة الةفع االلن ر ني ر اللقةي (بعل نر الس سية) ر (بطريقة الةفع اللبعتر بعلن س ر الة الس) لةى رحة فر ع الل رف ال معسي
ل طال داخل س سية الرس ه /500/ :ل.س (ل طعلب الس سي اللقن )  /10/ي س ر  /15/د الس(ل طال ال ر ا جعنب اللقنلنج داخل س سية)
 بعللسعععععععبة لطال اللراكز الععسجنة /250/ :دسه إةعساتي (ل طال اللقنلنج في دبي لةى ةركز نمعذ دبي) /30/ ،د الس رةريني (ل طال اللقنلنج
ديلعس ك ي ي (ل طال اللقنلنج في الن يت) لةى ةركز نمعذ المعة ة في الن يت/40/ ،د الس رةريني (ل طال اللقنلنج في تركنع) لةى ةركز نمعذ

PT

في ا سدت  /ة ـعععر /لبلعت /البحريج/رسبنل /س طلة ًُلعت) لةى ةركز نمعذ المعة ة في (ًـعععلعت  /القعهر  /بنر م /الللعةة /رسبنل  /ةسقط)/15/ ،
المعة ة في اسععطلب ل /40/ ،ي س (ل طال اللقنلنج في اللعننع) لةى ةركز نمعذ المعة ة في كلبن ج (ةقعبل اخ بعس تحةية ةسع ى ال غة االنن نزية
.)PT

 بعللسعععععععبة لطال اللراكز الععسجنة /250/ :دسه إةعساتي (ل طال اللقنلنج في دبي لةى ةركز نمعذ دبي) /30/ ،د الس رةريني (ل طال اللقنلنج
في ا سدت  /ة ـعععر /لبلعت /البحريج/رسبنل /س طلة ًُلعت) لةى ةركز نمعذ المعة ة في (ًـعععلعت  /القعهر  /بنر م /الللعةة /رسبنل  /ةسقط)/15/ ،
المعة ة في اسطلب ل /40/ ،ي س (ل طال اللقنلنج في اللعننع) لةى ةركز نمعذ المعة ة في كلبن ج (ةقعبل اخ بعس القب ل ال ع

AT

ديلعس ك ي ي (ل طال اللقنلنج في الن يت) لةى ةركز نمعذ المعة ة في الن يت/40/ ،د الس رةريني (ل طال اللقنلنج في تركنع) لةى ةركز نمعذ
ي .(AT

ةالحظة  :يلنج ة ـرفة ًلع يج فـر ع الل رف ال معسي الس سي ةج خالل الرابط ال عليwww.cbs-bank.sy:

ةالحظعم هـعةة تـ ــ ق بعل ـقةم إلا اللمعنـ ة في جلنع البراةج

-

ت ُقبل ط بعم ة عدلة الل اد فقع ف لألسس الق اًة ال ُلحةد في ال ارح الةاخ نة لبراةج اإلجعزام ً ،ا رت ي تقةيلهع تبل تهر ةج بةء الة ام في الم ل
ا ل.
 -ت ُرفق ط بعم الل عدلة بنشف ًالةعم ُة ةق رص الف ثنقة حنع جعة نة ل طعلب.

 لالطـالع ً ا نل ذج الخ بعس تحـةية ةس ى ال غة االنن نزية ) (PTالةخ ل الا ة تع المعة ة – نلج اًالنعم اللمعن ة .ةعم االت ععالم الةخعـ ل العا ة تعـع

ي ) (ATفي براةج اللعجس نر ترتنة ة عهة تقعنـة الل

 لالطالع ً ا اللراجع اللط بة الخ بعسام القب ل ال عالمعة ـة  -نلج اًالنعم اللمعن ة .
 -لالطالع ً ا اللظعم الةاخ ي لنل برنعةــج الـةخ ل الا الرابــط الةساسة في المعة ة.

 ت ُقبل جلنع الشهعدام حسب الل عينر اللط بة في كل برنعةج ل ةخ ل في ةمعن ة المعة ة ةهلع كعت تعسيخ صة سهع. ت ط ب براةج اللعجس نر اخ بعس تحةية ةس ى ال غة االنن نزية )Placement Test (PT تنعلنف اخ بعسام تحةية ةس ى ال غة االنن نزية ) (PTاخ بعسام القب ل ال ع -ال يس طنع الطعلب غنر اللحقـق لشرط ال غة االنن نـزية اللط

ي )Admission Test (AT

اخ بعس القب ل ال ع

ي ) (ATغـنر تعب ة لالسـ رداد ةهلع كعنت ا سبع .

ل ةخ ل في براةج اللعجس نر ال قةم إلا اخ بعس القب ل ال ع

ي.

 -ال يس طنع الطعلب غنر اللحقق لشرط ال غة االنن نزية الذي تمريه المعة ة اس رداد تنعلنف اخ بعسام القبـ ل.

 ال يس طنع الطعلب الحعصل ً ا تهعد ت فل ر اي س اس رداد تنعلنف اخ بعس القب ل في حعل ت سفض تهعدته ةج تبل المعة ة. -ت ط ب اإلجعز في تقعنة الل

ةعم االت عالم (ترتنة خريمي ة عهة الل

ي ) (ATفقـط .

ةعتنة االت عالم) اخ بعس تب ل تع

 ً ععا الطععال الحعصع نج ً ععا تععهعد ال فععل االي ع س إحبعععس اللسعععة االص ع نة الععا ةقععر المعة ععة  -زاس ال ععن ال عععلي  -تبععل بععةء ال سععمنل ر ب ععةال سمنل ةبعتر ف ً ا اللمعن ة ةج خالل ةـ اًنة ي ـ تحةيـةهع ً ا ة تـع المعة ـة.
 ي تابنت دف عم طال /ة ر-االسدت -لبلععت -االةععسام ال ربنعة الل حعة -تركنعع -الن يعت-البحعريج  -اسبنعل  --سع طلة ًُلععت -اللعننعع/فعي حععل تسعةيةال نعلنف االة حعننة لـةى اللراكـز في الععسج.
 ي تابنت الـةف عم الل رفنة ال ي ي تسةيةهع الن ـر ننع ف في حعل تنعم الطعلب بعتبعع خطـ ام الةفـع االلن ـر نـي . -ة اًنة بةء اخ بعس تحةية ةس ى ال غة االنن نزية الذي تمريه المعة ة اخ بعس القب ل ال ع

ي في ا سب ع الرابع ةج تشريج ا ل .2017

 ةـ ًـة صـة س ن عرـج ةمعن ـة العريف  ) F17 ( 2017في ا سب ع ا ل ةج كعن ت الاعني .2018 ي تحةية الل اًنعة ال م عن نة رةععكج ال قعةم الخ بععسام تحةيعة ةسع ى ال غعة االنن نعـزية ) (PTالقبعـ ل ال عة تــع المعة ـة االلن ـر نـي ب ـة ان هعء ف ــر ال قـــةم ل لمعن ـة.

عي ) (ATةعج خعالل جعـةا ل اكسعل ًبعـر

 ي تـب ل االً رانعم الععصة بعلمةا ل االة حعننـة خالل  48سعًة ةج إًالنهـع ًـبر ة تـع المعة ـة االلن ـر نـي. سفض االً ـرانعم الل قـة ب ـةم ة رفة كنمنـة إتلعم ًل نـة الـةفـع االلن ر نـي. ي إًالت جةا ل بأسلعء اخ -يس طنع الطعلب ت حنح الل

عصعم الل قةةنج ل لمعن ة ب ة نهعية ف ر ال سمنل ًبر ة تع المعة ة االلن ر ني www.svuonline.org
ةعم الععطئة  -إت جةم  -في جةا ل الل قةةنـج خالل ف ـر ي تحةيـةهع في اإلًالت.
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طبعًة اي عل الةفع ً ا نسع نج ب ة إتلعم ًل نة ال سمنل االلن ر ني
ةراج ة رحة فر ع الل رف ال معسي الس سي ل ح
ت بئة البطعتة بعلرصنة اللط

ل ً ا بطعتة ةسبقة الةفع

ً +ل لة الل رف

ت ب ةتنق الل ـ ةعم الل ج د في
اللعفذ ال ي تظهر ل أكة ةج صح هع

ال أكة ةج إتلعم ًل نة ال سمنل :

ال أكة ةج إتلعم ًل نة ال سمنل :
الةخ ل إلا سمل الطعلب نلج نظعم ة
الطال SVUIS
Studies Profile

الةخ ل إلا سمل الطعلب نلج نظعم ة
الطال SVUIS
Studies Profile

ةعم

ةعم

ال أكة ةج رت الل اد بحعلة ةم َّ ة ()R

ال أكة ةج رت الل اد بحعلة ةم َّ ة ()R
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 .1تسجيل الدخول إلى نظام  SVUISوالضغط على الـرابـط E-Payment :

 .2يمكن طباعة إيصال الدفع بالضغط على زر الطباعـة Print :

 على الطالب التأكد من صحة المعلومات التي ظهرت على اإليصال وفي حال الرغبة بتعديل إيصال
الدفع  ،يتم اتباع ما يلي :
 الضغط على وصلة  Student's Paymentsحيث تظهر للطالب كافة الدفعات المدفوعة و غير المدفوعة للجامعة.
 بإمكان الطالب الضغط على زر   Deleteوذلك لحذف الوصل غير المدفوع.



يمب االن بعه إلا رنه ال يحق ل طعلب القنعم ب ل نة الةفع االلن ر ني إذا كعنت ال بعس ال علنة ة ج د في إي عل الةفع:

 .3يقوم الطالب بالضغط على الرابط

في حال الرغبـة بالدفع عن طريـق موقع االنترنت .

 .4في هذه النافذة يقوم الطالب بإدخال بيانات البطاقة التي سيتم خصم قيمة الفاتورة من رصيدها وهذه المعلومات هي (االسم على البطاقة  -رقم البطاقة CVV2 -
الموجود على الوجه الخلفي للبطاقة  -تاريخ انتهاء البطاقة) وجميع هذه المعلومات موجودة على البطاقة.
 .5بعد التأكد من المعلومات اضغط زر دفع  ،فيتم اقتطاع مبلغ الدفع من حساب البطاقة مضافا إليه عمولة هذه الخدمة  ،وذلك في حال كفاية الرصيد  ،ويتم إظهار شاشة
تؤكد إتمام العملية بنجاح :
Your order has been processed successfully
please keep it for future reference, ) 982420):Your authorization number
أما في حال وجود خطأ بعملية الدفع سيتم إظهار رسالة خطأ مع بيان السبب.
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 .6قـد تـواجهـون بعض المشاكل أثناء عملية الـدفـع لذلك يرجى مراجعة الل ـرف ال مـعسي السـ سي حسـب الجـدول التالـي :
سن ة الةفع
اللس عةةة

المهة اللسؤ لة
ًج حل اللشن ة
المصرف

سسعلة العطأ  /ةشن ة الةفع

بنعت العطأ  /بنعت ةشن ة الةفع

عدم توفر البطاقات مسبقة الدفع في فروع المصرف

-

عدم تفعيل البطاقات للدفع عبر االنترنت

-

عدم تحويل المبلغ إلى البطاقة خالل  24ساعة

-

وجود مشاكل في الصرافات

-

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

-

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

المصرف

-

-

المصرف

-

الدفع االلكتروني
))E-Payment

المصرف
المصرف

DECLINED, NO SUFFICIENT
FUNDS AVAILABLE

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

ًةم ج د سصنة كعفٍ في البطعتة  ،هذا ي لي إحةى الحعل نج:
 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)
ةالحظة :يمكن للطالب معرفة رصيد بطاقته من أي صراف
خاص بالمصرف التجاري السوري
ًةم تم نل البطعتة ل ةفع ًبر االن رنت ,هذا ي لي إحةى الحعل نج:
 لم يتم تفعيل البطاقة من قبل المصرف التجاري (قسم الدفع
اإللكتروني) ويمكن للطالب االتصال بالمصرف  -قسم الدفع
االلكتروني على الرقم الموجود خلف البطاقة ()011-2230277
حيث بإمكان الطالب الدفع عبر الصراف في حال استمرت المشكلة
 فقد االتصال بين المصرف و الجامعة االفتراضية السورية

المصرف
المصرف
المصرف

المصرف

الدفع االلكتروني
))E-Payment

صاحب العالقة

الدفع االلكتروني
))E-Payment

المصرف

الدفع االلكتروني
))E-Payment

المصرف

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

 .1أدخل البطاقة في قارئ البطاقات وأدخل الرقم السري بشكل صحيح .
 .2تظهر لك على شاشة الصراف واجهة تتض ّمن عدة خيارات اختر منها خيار "خةةعم رخرى".
 .3اضغط على خيار"ف اتنر رتسعط" فتظهر لك الفواتير واألقساط التي يمكن تسديدها باستخدام البطاقة مسبقة الدفع.
 .4أدخل معرف الخدمة التي ترغب بتسديد فاتورتها  -معرف خدمة الجامعة االفتراضية السورية ( ، )07واضغط الزر المقابل
لخيار "تأكنة" للمتابعـة .
 .5بعد إدخال "معرف الخدمة" الخاص بالجامعة االفتراضية ( )07ستظهر لك شاشة يطلب فيها إدخال رقم المعرف الخاص
) (IDENTIFIER NUMBERالموجود في إيصال الدفع ،مثال:
 .6أدخل رقم المعـرف الخاص  -كعةالف ةع ا صمعس  -واضغط الزر المقابل لخيار "تأكنة" للمتابعة  ،فتظهر لك شاشة يظهر فيها ملخص معلومات الفاتورة التي تقوم
بتسديدها :

-

معرف الفاتورة الذي قمت بإدخاله (.)BILL ID

-

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

-

المبلغ :المبلغ االجمالي المترتب لصالـح الجهـة التي يتم تسديد الفاتورة  /الفواتير لها.
وهنـا يجـب أن يتأكـد الطالـب  ً ،ا ةسؤ لن ه النعة ة  ،من صحـة المعلومات ألنه سـيتم بعــدها تأكيـد عمليـة التسـديـد.

 .7للتأكيد اضغط الزر المقابل لخيار "ن " لتسديد الفاتورة/الرسوم أو الضغط على الزر المقابل لخيار "ال" إلنهاء العملية والخروج في حال الرغبة بإيقاف العملية
وعدم التسديد.
 .8بالضغط على الزر المقابل لخيار "ن " يتم اقتطاع مبلغ قيمة الفاتورة من حساب البطاقة مضافا إليه عمولة هذه الخدمة لصالح المصرف ،وذلك في حال كفاية
الـرصيد  ،ويتم إظهار شـاشة تؤكد إتمام العملية بنجاح ويتم طباعـة إشـعار ورقي.
 .9في حال عدم كفاية الرصيد (مبلغ الفاتورة  +العمولة)  ،يتم اظهار رسالة تبين عدم إمكانية التسديد بسبب عدم كفاية الرصيد ويتم إنهاء العملية.
ةالحظعم ًعةة:
 بعد إنتهاء عملية التسديد وللتأكد من أن المواد 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 اصطحع اله ية الشع نة بطعتة المعة ة االف راننة ل طعلب إي عل الةفع. لالطالع على معلومات تفصيلية حول آلية الدفع اإللكتروني يرجى مراجعة موقع الجامعة االلكتروني.في حعل ًـةم نمعح ًل نة الةفـع اإللن ر ني 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 المواد على نظام ( SVUISالمواد بحالة (Registered-R؟
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في حعل ت ذس ر ت تف خةةة الةفع االلن ر ني  ،ي ال جنه ةج خالل إًالت ً ا ة تع المعة ة ح راف بةفع رتسعط
الل اد في الل رف ال معسي الس سي ًج طريق الةفع اللبعتر (اللقةي)



خط ام الةفع اللبعتر (اللقةي):
ب ة تنعم الطعلب بإتبعع خط ام ال سمنل االلن ر ني ً ا الل اد الةساسنة  ً ،نه اتبعع ةع ي ي:
 .1تسجيل الدخول إلى نظام  SVUISوالضغط على الـرابـط E-Payment :

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




بإمكان الطالب الضغط على زر  Delete

وذلك لحذف الوصل غير المدفوع.

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

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


يمب رت تن ت ال بعس ال علنة ة ج د في إي عل الةفع:

 .6عند اتمام عملية الدفع المباشر في المصرف التجاري السوري  ،على الطالب االحتفاظ باشعار الدفع  ،دون الحاجة إلى تسليم نسخة من االشعار للجامعة.
ةالحظعم ًعةة :
 بعد انتهاء عملية التسديد لدى المصرف التجاري السوري  ,يمكن التأكد من أن المواد قـد تـم تفعيـلها وذلك بعـد رسب ع من اتمام عملية الدفـع النقـدي. يمكن للطالب الذين يواجهون مشاكل في عملية الدفع  ،االتصال بخدمة الزبائن في المصرف التجاري السوري على األرقام التالية:)+963-11-2241356( ، )+963-11-2230277(:
أو االتصال بالجامعة االفتراضية السورية عبر الرقم )+963-11-2113464(:
 ل أكة ةج نمعح ًل نة الةفـع اللبعتر"اللقةي" ذلك ب ة ةر س رسب ع ً ا تسةية ا تسعط الرس م : التأكد من تفعيل المواد على نظام ( SVUISالمواد بحالة (Registered-R؟وذلك من خالل دخول الطالب إلى حسابه والضغط على ).(Studies Profile
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ةـراكز اللمعذ ( داخـل ســـ سية )
ةراكز اللـمعذ في
اللحعفـظعم

اللحعفظة

ةركز الهلةسة الل

سةز اللركز

ةعتنة

ةركز اللـز

 ست الهعتف

ال ـل ات
دةشق – ال لعًة  -طريق اللطعس  -ك نة الهلةسة الل

fite_tc

ةعتنة الطعبق ا ل

+963(11) 54917743

mezzeh_tc

دةشق  -اللـز  -ةةيلة الشبع  -ةل ةى الشبنبة

+963(11) 6117177

itc_tc

دةشق  -رب سةـعنة  -سعحة ا ة ينج  -تعسع اللهةي بج بركة

+963(11) 33485100

ةركز ال ل

altal_tc

ال ل  -خ ف الهالل ا حلر  -ة هة الريعد ل غعم النلبن تر

+963(11) 5913330

daraa

دسًع  -ةقعبل ةةيرية ال ربنة  -بلعء البرج

+963(15) 245931

السـ يةاء

ةركز الر نة
ةركز نـمعذ دسًـع (ةغ ق
حعلنع ف)
ةركز نمعذ السـ يةاء

Rawda_tc

الر نة  -تعسع ن سي بعتع  -اللركز الة لي ل ةسيب تللنة اللهعسام اإلًالةنة

+963(11) 3311565

sweida_tc

الس يةاء  -ةقعبل المرت ايلي  -بلعء برج آدم  -الطعبق ا ل

+963(16) 227946

حـلص

ةركز نمعذ حـلص

homs_tc

حــلعه

ةركز نمعذ حـلعه

hama_tc

حلص  -جعة ة الب ث  -ةبلا ك نة ال ـ م  -الطعبق الاعني
حلعه  -حي اللغـن ة  -ةقـر فـرع اتحعد تبنبة الا س  -ةل ةى الشبنبة ل ـ م
الل ـ ةعتنة

+963(31) 2119205

طرط س

ةركز نمعذ طرط س

tartus_tc

الالذتـنة

ةركز نمعذ الالذتـنة

lattakia_tc

حـ ب

ةركز نمعذ ح ب
ةركز نمعذ إدلب (ةغ ق
حعلنع ف)
ةركز نمعذ دير الـز س (ةغ ق
حعلنع ف)
ةركز نمعذ الرتــة (ةغ ق
حعلنع ف)
ةركز نمعذ الحسنة (ةغ ق
حعلنع ف)
ةركز نمعذ القعةشـ ي (ةغ ق
حعلنع ف)

aleppo_tc

دةشق

ةركز تنل ل جنع الل

دسًـع

ةعم

طرط س  -سعحة اللحعفـظة  -بلعء المـل نة ال ـ لنة الس سية ل ل

ةعتنة ()SCS

+963(33) 2214314
+963
(43)321473

)Ext.(115

9943

إدلـب
دير الز س
الرتــة
الحسنة
القعةشـ ي

الالذتـنة  -جعة ة تشريج  -اللن بة اللركزية  -القـب
إدلب  -حي الق

idleb_tc
deirezzor_tc

ح ب  -جعة ة ح ب  -ةركز الحعسب
س  -جعنب ةبلا اللحعفظة  -بلعء نقعبة اللهلةسنج ط  -3المـل نة
ال ـ لنة الس سية ل ل ةعتنة ()SCS

دير الـز س  -حي الق

س  -تعسع ح ض المرام  -ةبلا سرعسة جعة ة المرام

+963(41) 445629
+963(21) 2634060
+963(23)250241
---

raqqa_tc

الرتــة  -جعة ة المـرام  -ك نة ال ربنة

+963(22) 260891

hasakeh_tc

الحسنة  -جعة ة المـرام  -ك نة الحـقـ ق  -الطعبق ا ل

+963(52) 311850

qamishly_tc

القعةش ي  -تعسع ال حة  -ةقعبل ثعن ية القعدسنة ل بلعم بلعء المل نة ال ـ لنة الســ سية
ل ل ـ ةعتنة ()SCS

+963(52) 435073

ةـراكز اللمعذ ( خعسج ســـ سية )
ال ـل ات

 ست الهعتف

دبــي

دبي  -ترية الل رفة  -ةن ب -F02ةن ب F30
طعبـق Block13- 1st

+971 555538531

ًـلـعت

ًـ َّلعت  -الشلنسعني  -تعسع ًبة الرحن ال اكة  -بلعء ست 45

جله سية ة ـر ال ربنة

القعهر

ة ر  -طريق ة ر االسنلةسية ال حرا ي  -القرية الذكنة

لبلعت

بنر م

الن يت

الن يت

ح لي  -تعسع ابج خ ة ت  -ةملع الع نمي  -الطعبق ر ل -ةن ب 1

تركنع

اسطلب ل

اسطلب ل -ةلطقة فعتح  -تعسع ف زي بعتع -بمعنب ةسمة ً نق ً ي  -بلعء ست 132
 -الطعبق الاعلث  -ةن ب ست 3

البحريج

الللعةة

الللعةة  -ةلطقة البرهعةة  -ةملع  - 351طريق  - 5121ةبلا 1002

س طلة ًُلعت

ةسقط

ال طنة -تعسع ال كعالم  -بلعية الرةن ة ( )106الطعبق الاعني -ةن ب 22

ال راق

اسبنل

القرية االيطعلنة /داس ست  463بمعنب الب ابة الاعننة

رللعننع

كلبن ج

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

الب ة
اإلةعسام ال ربنة
الل حة
اللل نة ا سدننة
الهعتلنة

ةركز اللمعذ

بنر م  -ال لعيع  -تعسع ً الةيج  -بلعء اللل

23

س ط1

+962 6 5100250
+202 35370434
+202 35370435
+961 1 754 222

)Ext.(4368
)Ext.(303
)Ext.(124

+965 66600089
+90 212 533 82
Tel:
78
+90 506 103 79
Mob(1):
02
+90 537 734 88
Mob(2):
58
+973 17383000
+968 24563650
+968 24565390
+9647504221470
+9647504237048
+4915771996075
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