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 الرؤيـة :
تسعععال العة اة تك ت ضك

عععام العة اةن الااعععاًة صةلااة تاعععااًة ر ض ة دةك ت ضك التع لاسعععارع ال ا االل ردني في الااطقة

دفي تأهال الاضا د البشعرية ششع ل اسعع

ل السضيةن اتيةديااة دالاةااة الاةلااة د باة لاة ةن ضل الاال الضةااة داي اااة

دفي عةالن اضصة  ،إ عععةفة إلل عععااةة ال ععع قطة ةفبعععل العبران ال ا اااة دالباااة دد عععاةة في تعععب ة ص ااة ي ًةصل فاةة
الا ا دالعريج.
 الر ـةلة :
تضفار اظض ة تا دتت يب دشاث حتياة في الاعةل اتيةدياي دالاةاي تا م الا ا دالا ت

م االنعراة الًاةل دالابةتععععععر في

ععععععضل الااعل صبر تطضير ةعة اتعم د اة فم في عةالن اضصة حتياة اللاة ل اح اة ةن دتطض اال اععععععةد الاا ي داي ااي
دتاة ي ا عتام الشةش ة التدلاة في الاشةةةن داتصاةل ا اة ،إ اااة دددلاة.
 الاةـاة :
تاـال العة اة االف را اة السض ية ص ل :
 -1ت باة االح اة ةن الضةااة دالارشاة ل ا دال قةنة دتأهال الاضا د البشرية دتاااة دتطضيرالرصات الاارفي ل اع ال.
 -2تازيز حرية ال اريب شةتف نقل الااة ف إلل الااطقة الارشاة د شطةة شش ل اةعي شةلاسارع الا ااة الاةلااة.
 -3تطضير تقةنةن ال ا االل ردني دتر اعم دا ااة ه في الاعةل اتيةدياي دالاةاي دال ا
 -4شاةء صال ةن ةضي ة ات ت ل خريعاةة دالاؤ سةن ال ي يا اضك إلاةة.
 -5تاًاز دتاااة اتةر ال ا اااة دايدا ية التال

اةة دالا اة ت شةص بة ه

 -6تر اخ العضدع في ااـل صا اةتةة.
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صاتهة اته .

تى الااةع.

شرا ج الااةهت داي ةزان العة ااة
" الات اتدنل ل قتم إلل الاًة

ة في اال البرا ج ص ل ة ةس الشةةدع الاةنضية ي اص بة ه شات ةي صال ي ال رشاة التيااة دال غة ات اباة الاةناة ( ان ازي ةد فرنسي )"

 -1الااةت ال قةني ل اة ض دنظ الاا ض ةن TIC :
ز البرنة ج

TIC

حا ة الشةةدع الاةنضية

الاتد ال ي الاضاد شاة
فاةة"ثالثة س ضيةن لغة
ان ازية

االخ اةصةن

تع الت ا ة

لغة الت ا ة

شر عاةن دتقةنة الاا ض ةن

الـتناـة  :ا ةك
القاضى  :خاس اضان

الاـرشـاـة
داالن ازية

تردة دآلاة القبضل
ًة

ة حسب اـتل الاةنضية

 العامة  :الفرع العـلمي
 الصنناـننننننننايةة الم اةة  :تقااةن الاة ععض  -الاا ض ةتاة  -البر عة دةنظاة ال شععغال  -صععاةنة الاضا ععب
دال عةازان الاة ععععضشاة  -الشععععب ةن الاة ععععضشاة -ك رباء الطةران  -مةكااةك الطةران  -مةكااةك السننننةارا -
التقاةننا اإلكتر اةننة  -التقاةننا الك ربننا ةننة  -ك ربنناء إلكتر ن المركبننا  -مةكننااةننك المركبننا  -التكةةف
التبرةد  -المحركـنننننننا ا لةا  -التدف ة التمدةدا  -الك رباء  -التلمذة الصنناايةة  -التصنناةا المةكااةكي -
ا لةا المعدا الزرايةة  -آال زرايةة  -صننننةااة ا ال المعدا الزرايةة  -مةكاتر اةكس -م ن افطةة
(أج زة القةاس التحكم  -ك رباء صاايةة)  -صةااة األج زة الطبةة  -كافـة الثااـ ةـا الصاايةـة التقـااةـة
 االتصاال ( :جمةا االختصاصا )
 ال عة ية
الات اتدنل لاتد الاضاد في الًال
 121ةصة ا اتع (اخ اةص تقةنة الاا ض ةن)
الات اتص ل لاـتد الاضاد في الًال

عاضع ة سةة الاضاد

ال ًـة ال اـة ل  22ةدع

 15ةصة
ا اتع
 45ةصة
ا اتع

%55

سط الاةدع الضاحتع (ل.س)
( 135555ل.س)

( 2005555ل.س)

 -2اي ةزع في الةات ة الااـ ض ةتاة ISE :
ز البرنة ج

ISE
حا ة الشةةدع الاةنضية
الاتد ال ي ل اضاد
عضع ة سةة الاضاد

تع الت ا ة

لغة الت ا ة

الـتناـة  :خاـس اضان
القاضى  :إحتى صشرع اة

االخ اةصةن

الاـرشـاـة

نظ دتب ةن حة ضشاة  -تطضير ال طباقةن
البر عاة  -نظ ذياة  -الض ةلط الا اـتدع
 الاة ة  :الًـرع الا اي 240/170
الات اتدنل لاتد الاضاد في الًال
الاـت اتدنـل ل سةصةن
الات اتص ل لاـتد الاضاد في الًال
الاا اـتع ل عـرج
اتع)
( 168ـةصة اـ
الات اتص ل لاـتد الاضاد العتيتع
رتبطـة شاــتد الاضاد

 3ضاد ( 9ةصةن اـ اتع)
 10ضاد ( 30ةصة اـ اتع)
 7ضاد ( 22ةصة اـ اتع)

تردة دآلاة القبضل
ًة

ة حسب اـتل الاةنضية

سط الاةدع الضاحتع (ل.س)
 3( 155555ةصةن اـ اتع)
 4( 135555ةصةن اـ اتع)

 -3اي ةزع في ايصالم داالتاـةل BMC :
ز البرنة ج

BMC
حا ة الشةةدع الاةنضية
الاتد ال ي ل اضاد

تع الت ا ة

لغة الت ا ة

االخ اةصةن

الـتناـة  :ة شـل اضان
القاضى  :تسل اضان

الاـرشـاـة
داالن ازية

ايصالم االل ردني دال ضاصل اال اةصي
 الاال ةن الاة ة  -ايصـالك  -الااةفة -ايذاصة دال ًزيضك
 الاة ة  :الًرع الاـ اي  /اتدشـي /الشرصاة ( اـتل )%50
 52ةدع

الات اتدنل لاتد الاضاد في الًال
الات اتص ل لاـتد الاضاد في الًال

ال ًـة ال اـة شااـتل  52ةدع

 4قـر ان
 8قـر ان

تردة دآلاة القبضل
ًة

ة حسب اـتل الاةنضية

سط الاةدع الضاحتع (ل.س)
( 135555ل.س)

( 0525555ل.س)
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 -4اي ةزع في تقةنة الاا ض ةن BAIT :
ز البرنة ج

BAIT




تردة دآلاة القـبضل

تع الت ا ة

لغة الت ا ة

الـتناـة  :ة شـل اضان  -القاـضى  :تسل اضان

الاـرشاـة داالن اـزيـة

صـة ة  :الًـرع الاـ اـي
ال عة ية
الاعاةصـعععععععاة  :تقااةن الاة عض  -الاا ض ةتاة  -البر عة دةنظاة ال شغال  -صاةنة الاضا ب دال عةازان
الاة ضشاة  -الشب ةن الاة ضشاة
االتاةالن  ( :اال االخ اةصةن)
الاععاةصـععععععععاة  :يةرشةء الطاراك  -ا ةناك الطاراك  -ا ةناك السععاة ان  -ال قااةن االل ردناة  -ال قااةن
ال ةرشةلاة  -يةرشةء دال ردك الاريبةن  -ا ةناك الاريبةن  -ال ااف دال بريت  -الااريـععععععةن دا لاةن -
ال تفئة دال اتيتان  -ال ةرشةء  -ال اذع الاعععععاةصاة  -ال اعععععاال الاا ةنا ي  -ا لاةن دالااتان الز اصاة -
آالن ز اصاة  -صعععاةنة ا الن دالااتان الز اصاة  -ا ةتردنا س -ةم نًطاة (ة ةزع القاةس دال ا -
يةرشةء صاةصاة)  -صاةنة ات ةزع الطباة  -يةفـة الاةنـضيـةن الااةصاـة ال قـةناـة.

حا ة الشةةدع الاةنضية
BAF




حا ة تـةةدان الااةهت
غار الاقبضلة في
ال ر اة BAF

 ثـةنضية شااـتل  %50لاا ة تةةدع اةت تقةني ةد تةةدع ة ااة شت ة ات د ة فضل  :يا م ل طال الذيم ياا ضك
تةةدع اةت تقةني ةد تةةدع ة ااة شااتل ات د ة فضل دغار الاقبضلام في شرنة ج ال ر اة ال سـعععال ص ل ة ـععةس
ةي م الاةنضيةن الاقبضلة في البرنة ج في حةل حققضا  %50د ة فـضل في هـذه الشــةةدع.

العذع الاش رك

" 165ةصة ا اتع" ت بام خاسة
س ضيةن ال غـة االن اـزية

يع ة ةال الاةنضية
اخ اةصة في الًال
الاةني م الساة اتدلل

اخ اةص نظ ا ض ةن دتب ةن اطاةن
ISDN
اخ اةص نظ الاا ض ةن االدا ية
MIS

الات اتدنل لاـتد السةصةن الاا اتع في الًال
الات اتص ل لاـتد السةصةن الاا اتع في الًال

" 15ةصة
ا اتع"
" 60ةصة
ا اتع"

ًة ة حسب اتل الاةنضية
الاـت اتدنـل ل قـتم ل اًة ة
240/170
%70

%80

%50
سط الاةدع الضاحتع
( 135555ل.س)

صتد ةصةن االخ اةص الاا اتع

" 80ةصة ا اتع"

صتد ةصةن االخ اةص الاا اتع

" 82ةصة ا اتع"

 -5اي ةزع في تقةنة الاا ض ةن  /تر اة ( BAITشرنة ج تر اة لعريعي الااةهت ال قةناة  /الا ض طة):
ز البرنة ج

BAIT

اـةهـت
الاا ض ةتاة
د ةي ةفـؤهة
BAI

حا ة
تةةدع
اةت
تقةني /
ض ط

TIC

الااةهت
ال عة ية
دإدا ع
اتصـاةل
دايحاةء
BAC

الاتد ال ي ل سةصةن
الاا اتع ل ل اخ اةص
م ة ل ةال ال ر اة

تع الت ا ة

تردة دآلاة القـبضل

لغة الت ا ة

 ًة ة اةهت الاا ض ةتاة د ةي ةفؤهة  :حسب صال ة اخ بة القبضل ال عااي .الـتناـة  :ا ةك
 ًة ع ة الااةهت ال عة ية دالااةت ال قةني ايحاععةلي  ،ششععرة ةك ي ضك حةصععال ص لالقاضى :
الاـرشاة
إحعتى الاعةنضيةن الاط ضشة ل تخضل في شرنة ج تقةنة الاا ض ةن  BAITحسعععععععب اتل
ت اضان
:BAI_MIS
داالن ازية
ال عرج في الااةت .
 :BAI_ISDNخاس اضان
 يع ة ةال اةهت ال ر اة اخ اةصة في الًال االدل م الساة اتدلل. :BAC_ISDNت اضان
ياق ل طةلب في هذا الااةت اخ اة إحتى هذه االخ اةصةن ()ISDN - MIS
 /يعبـل ةـال اةهـت الاا ض ةتاة د ةي ةفـؤهة الخ بة بـضل تعااـي /AT
 الااـةت ال قةني ل اة ض (دزا ع ال ا ا الاةلي)  -اـةت تقااةن الاة ض (دزا ع ال رشاة) الااةت الا ض ط ل ةات ة الاا ةنا اة دال ةرشةلاة (اخ اةص شر عة دحة بةن) اـةت االتاةالن (اخ اةص اةلعة ا ض ةن  ،تب ةن حة ضشاة) الااـةت الا ض ط الااةصي/دزا ع ال رشاة (تقااةن حة ض  ،هات ة البر عاةن  ،هات ة الاضا اب  ،تب ةن حة ضشاة/تقتير ات)/ اـةت ف سطام ال قةني دالًاي (هات ة حضا ب  ،هات ة تب ةن  ،شر عاةن  ،صةم) اـةت د شق الا ض ط ( UNRWAاخ اةص نظ الاا ض ةن الاة ضشاة/ياباضتر دنظ ا ض ةن).الااـةت ال قةني ل اة ض دنظ الاا ض ةن (خريج العة اة االف را اة) تريطة اـتل تعـرج اـت د ة فضل ددك العبضع الخ بة بضل
ياـق ل طةلب في هـذا الااةت اخ اة فقـط اخ اةص نظ ا ض ةن دتب ةن اطاةن ISDN
يـر ل تااال نسعة ال ردناة صـم الشةةدع الاةنضية الاط ضشة إ ةفة إلل ات ة ال عرج العةصة شةلااةت
 الااـةت ال قةني ل ا ضم الاةلاة دالاارفاة/الااة بة دال اضيل/الا ض ـط ال عة ي  -الااـةت ال قةني الاةلي (دزا ع الاةلاة) الااـةت ال قةني يدا ع اتصـاةل دال سضيق/الا ض ط لألصاةل ايدا ية/الس رتة ية الااـةت ال عة ي الاارفي (دزا ع ال رشاة)  -الااـةت ال قةني ايحاةلي  -الا ب الاريزي لإلحاةء ( اال االخ اةصةن) اـةت د شق الا ض ط ل ا ا الًـاي دالاةاي ( UNRWAال سضيق دص ايدا ع  -الس رتة ية دإدا ع الا ةتب  -الا ضم الاةلاة دالاارفاة) اـةت ف سطام ال ـقةني دالًـاي (الااة بة دال اضيل  -ص ضم ةلاة د ارفاة  -إدا ع اتصـاةل دال سضيق) الـتش ـضم الـضةاي الاةلـي في الاا ـض ةتاـة دال طباقـةن ايدا يـة  HNDفـي العة اـة االف را اـة السـض ية. يعبـل الاسـع ضك فـي الـتش ـضم الضةاي الاةلي في العة اـة االف ـرا اـة السـض ية لًاـل تعسـار  3( BIT_Bridgingقـر ان).دياـ ع بر ا اةز هذا الًال ية ال تـععرةة لا ةشاـععة الـععت ا ة في شرنة ج ال ر اة العةص شعريعي التش ضم الضةاي الاةلي ( )HNDشااث ال يا م
إصةدع ةي قـر إال م خـالل ال سعال في هـذا الًال يـة ال دال يا م االح ًـةظ شاـال ة ةي قـر م هـذه الاقـر ان.
(خةص شاا ـععـععة الشـععـععةةدع الاةنـععـععضيـععـععة الًـععـععـععرع اتدشـععـععـععي دالشـععةةدان الاةنـععضيـععة الاةااة غاـععر ال قـععةناـععة (فاضك نسضية  -ز اصاة .....الخ)
غاـرالاقبـضلـة ل ـتخـضل فـي شـرنة ـج تقةنـة الاا ـض ـةن).
" 87ةصة ا اتع " العـذع الاشــ رك
" 56ةصة ا اتع " الخ اةص ISDN
" 78ةصة ا اتع " الخ اةص MIS
دذلك لااةهت الاا ـععععععععض ةتاة د ةي ةفـععععععععؤهة ت بعععام خاسعععة
س ضيةن ال غـة االن اـزية
" 173ةصة ا اتع" الخ اةص الااةهـععععت ال عة ية دإدا ع
اتصاةل ت بام خاسة سـ ضيةن ال غـة االن اـزيـة
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الات اتدنل لاـتد السةصةن الاا اتع
في الًال

" 15ةصة ا اتع"

سط الاةدع الضاحـتع

الات اتص ل لاـتد السةصةن الاا اتع
في الًال

" 60ةصة ا اتع"

( 135555ل.س)

 -6اي ةزع في تقةنة االتاةالن BACT :
ز البرنة ج

BACT




حا ة الشةةدع
الاةنضية
BCF

حا ة تـةةدان
الااةهت غار الاقبضلة
في ال ر اة BCF




تع الت ا ة

لغة الت ا ة

التناة  :ة شل اضان
القاضى  :تسل اضان

الاـرشاـة داالن اـزيـة

تردة دآلاة القـبضل

صـة ة  :الًـرع الاـ اـي
ال عة ية
الاعاةصـعععععععاة  :تقااةن الاة عض  -الاا ض ةتاة  -البر عة دةنظاة ال شغال  -صاةنة الاضا ب دال عةازان
الاة ضشاة  -الشب ةن الاة ضشاة
االتاةالن  ( :اال االخ اةصةن)
الااةصـععععععاة  :يةرشةء الطاراك  -ا ةناك الطاراك  -ا ةناك الساة ان  -ال قااةن االل ردناة  -ال قااةن
ال ةرشعةلاعة  -يةرشةء دال ردك الاريبةن  -ا ةناك الاريبةن  -ال ااف دال بريت  -الااريةن دا لاةن
 ال تفئة دال اتيتان – ال ةرشةء  -ال اـعععععععذع الاععاةصاة  -ال اععاال الاا ةنا ي  -ا ةتردنا س -ا لاةندالااـععتان الـععز اصاة  -آالن ز اصاـععة  -صاةنة ا الن دالااـععتان الـععز اصاة  -ةـععم نًطاة (ة ةـععزع
القاةس دال ا  -يةرشةء صاةصاة)  -صاةنة ات ةـزع الطباة  -يةفـة الاةنـضيـةن الااةصاـة ال قـةناـة.

ًة ة حسب اتل الاةنضية
الاـت اتدنـل ل قـتم ل اًة ة
240/170
%70

%70

 ثـةنضية شااـتل  %50لاا ة تةةدع اةت تقةني ةد تةةدع ة ااة شت ة ات د ة فضل  :يا م ل طال الذيم ياا ضك
تةةدع اةت تقةني ةد تةةدع ة ااة شااتل ات د ة فضل دغار الاقبضلام في شرنة ج ال ر اة ال سـعععال ص ل ة ـععةس
ةي م الاةنضيةن الاقبضلة في البرنة ج في حةل حققضا  %50د ة فـضل في هـذه الشــةةدع.

العذع الاش رك

" 164ةصة ا اتع" ت بام
خاسة س ضيةن ال غـة االن اـزية

يع ة ةال الاةنضية
اخ اةصة في
الًال الاةني م
الساة اتدلل

االتاةالن الراديـضية دالا ـردية
RMC
خـت ـةن االتاةالن داتصاـةل
CSB
نطـ االتاةالن الاقةلة
MCS

الات اتدنل لاـتد السةصةن الاا اتع في الًال
الات اتص ل لاـتد السةصةن الاا اتع في الًال

" 15ةصة
ا اتع"
" 60ةصة
ا اتع"

%50
سـط الاةدع الضاحتع
( 135555ل.س)

صتد ةصةن االخ اةص الاا اتع

" 85ةصة ا اتع"

صتد ةصةن االخ اةص الاا اتع

" 93ةصة ا اتع"

صتد ةصةن االخ اةص الاا اتع

" 90ةصة ا اتع"

 -0اي ةزع في تقةنة االتاةالن  /تر اة ( BACTشرنة ج تر اة لعريعي الااةهت ال قةناة  /الا ض طة):
ز البرنة ج

BACT

تردة دآلاة القـبضل

تع الت ا ة

لغة الت ا ة

الـتناـة  :ا ةك
القاضى  :ت اضان

الاـرشاة داالن ازية

-

ًة ة حسب اتل ال عرج في الااةت داخ بة القبضل ال عااي
يعبـل ةـال هـذا الااةـت الخ بـة بـضل تعاـاـي AT

ياق ل طةلب في هـذا الااةـت اخ اة إحتى هذه االخ اةصةن ()CSB - MCS - RMC
ياق ل طال

م الااةهت غار الاذيض ع هاة تقتي يشف صال ةن دتًةصال العطة الت ا اة ل ااةت ل اظر في بضلة خالل ف رع ال قتم ص ل الاًة ة

 -اـةهـت االتاـةالن داالل ردناـةن دال ا تُقبـل فـي ال ر اـة تـرة اص اةدهــة م ع ـس العة اـــة.

 -المع د المت سط الصاايي اختصاص إلكتر ن اتصاال

حا ة
تةةدع
اةت
تقةني/
ض ط

اـةهـت
االتاةالن
د ةي ةفـؤهة
BCI

العذع الاش رك
الاتد ال ي ل سةصةن
الاا اتع ل ل اخ اةص

 الااةت ال قةني ل ةات ة الاا ةنا اة دال ةرشةلاة /اخ اةص اتاةالن /اختصاص تحكم /اختصاص تدف ة تكةةف تبرةد الااةت ال قةني في هات ة تعةازان ةباة /اخ اةص صاةنة تعةازان ةباة الااةت ال قةني ل ةرشةء دالاا ةناك  /اخ اةص ةتا ة دتا آلي الااةت ال قةني ل اة ض /هات ة الشب ةن -هات ة الاضا اب  -هات ة ياباضتر/ الااةت ال قةني ل ةرشةء دالاا ةناك  /اة ةن د بط العضدع الااةت ال قةني ل ةات ة الاا ةنا اة دال ةرشةلاة  /اخ اةص تعةازان ةباة الااةت ال قةني الااةصي /اخ اةص تقااةن ال ردناة الااةت الا ض ط الااةصي /اخ اةص ال ردناةن الااةت الا ض ط الااةصي /اخ اةص تا اةت ف سطام ال قةني دالًاي  /هات ة ياباضتر الااةت ال قةني الااةصي /اخ اةص تقااةن يةرشةلاةالااةت ال قةني ل اًط دالغةز  /ة ةزع د اقة مع د مت سط صاايي  /اختصاص ك رباء  -تقاةا ك ربا ةة  /زارة الك رباءالااةت ال قةني ل ةرشةء دالاا ةناك  /اة ةن د بط العضدع اةت د شق الا ض ط /UNRWAإل ردنا س & ياباضتر ت اضلض ي اةت د شق الا ض ط /UNRWAاخ اةص ا ةتردنا س اةت د شق الا ض ط /UNRWAاخ اةص ال ردناةن دت اضلض اة الاة ض" 15ةصة
الات اتدنل لاـتد السةصةن الاا اتع
ا اتع"
في الًال
" 102ةصة ا اتع" ت بام خاسة
س ضيةن ال غـة االن اـزية
" 60ةصة
الات اتص ل لاـتد السةصةن الاا اتع
ا اتع"
في الًال
" 60ةصة
صتد ةصةن االخ اةص الاا اتع
االتاةالن الراديـضية دالا ردية RMC
" 60ةصة
صتد ةصةن االخ اةص الاا اتع
خـت ـةن االتاةالن داتصاـةل CSB
" 60ةصة
صتد ةصةن االخ اةص الاا اتع
نظـ االتاةالن الاقةلـة MCS
5

سط الاةدع الضاحتع
( 135555ل.س)
ا اتع"
ا اتع"
ا اتع"

 -8اي ةزع في الاقضل BL :
تع الت ا ة

ز البرنة ج

لغة الت ا ة

الـتناـة :ة شـل اضان  -القاـضى :تسل ـاضان
BL
 الاة ة  :الًرع الاـ اي  -الًرع اتدشي ( اتل )%50
حا ة الشةةدع الاةنضية
 الاةنضية الشرصـاة  ( :اـتل )%50
الات اتدنل لاـتد الاضاد في الًال
 51قـر
الاـتد ال ي ل اضاد
الات اتص ل لاـتد الاضاد في الًال
ال ًـة ال اـة لـ  51ةدع
عاضع ة سةة الاضاد

تردة دآلاة القـبضل
ًة

الاـرشاة داالن ازية

ة حسب اــتل الاةنـضية

ت ًة الاةدع الضاحتع
( 135555ل.س)

 4ضاد
 8ضاد
( 6885555ل.س)

 -0اي ةزع في اال ـ اةد BSCE :
ز البرنة ج

BSCE
حا ة الشةةدع الاةنضية
الاـتد ال ي ل اضاد
بةف إلام "خاس
س ضيةن في ال غة
االن ازية"

التفاةن الًا اة

االخ اةصةن

تع الت ا ة

لغة الت ا ة

إدا ع اتصـاةل  -ال سضيق  -ال اضيل دالااة ف

الـتناـة :ة شـل اضان
القاضى :تسل اضان

الاـرشاة

تردة دآلاة القـبضل
ًة

ة حسب اـتل الاةنضية

 الاة ـة  :الًـرع الاـ اي ( اـتل )%50
 الاةنضية ال عة ية  ( :اـتل )%50
ال اضيل دالااة ف

إدا ع اتصـاةل

ال سـضيق

47

45

44

الات اتدنل لاـتد الاضاد
في الًال
الات اتص ل لاـتد الاضاد
في الًال

 3قـر ان

ت ًة الاةدع الضاحتع

 10قـر ان

(135555ل.س)

رتبطة شاـتد الاضاد

 -15اي ةزع في اال ـ اةد  /تر اة ( BSCEشرنة ج تر اة لعريعي الااةهت ال قةناة  /الا ض طة):
ز البرنة ج

BSCE

االخ اةصةن

تع الت ا ة

لغة الت ا ة

تردة دآلاة القـبضل

إدا ع اتصاةل  -ال سضيق -
ال اضيـل دالااة ف

الـتناـة :ثـالث ـاضان
القاـضى :بل ـاضان

الاـرشاـة

ًة ة حسب اـتل
ال عـرج في الااـةت

حا ة تةةدع
اـةت تقةني /ض ـط

ياق ل طال م الااةهت غار الاذيض ع هاة تقتي يشف صال ةن دتًةصال العطة الت ا اة ل ااةت ل اظر في بضلة خالل ف رع ال قتم ص ل الاًة ة
 التش ضم الضةاي الاةلي في الااـ ض ةتاة دال طباقةن ايدا ية  HNDالاااضح م العة اة االف را اة السض ية الااـةت ال ـقةني ل اـ ضم الاةلاة دالاارفاة/الااة بة دال اضيل/ال عة ي الااـةت ال ـقةني يدا ع اتصـاةل دال سضيق/اتصـاةل ايدا ية/الس رتة ية الااـةت ال عة ي الاارفي (دزا ع ال رشاة) الااـةت ال ـقةني الاةلي (دزا ع الاةلاة) الااـةـت ال ـقةني ايحاةلي (الا ب الاريزي لإلحاةء) اـةت ف سطام ال ـقةني دالًـاي (اخ اةص  :الااة بة دال اضيل  -الا ضم الاةلاة دالاارفاة  -إدا ع اتصـاةل دال سضيق) -اةت د شق الا ض ط ل ا ا الًاي دالاةاي (:UNRWAاخ اةص  :ال سضيق دص ايدا ع  -الس رتة ية دإدا ع الا ةتب  -الاـ ضم الاةلاة دالاارفاة)

ال اريف شةلبرنة ج

شرنة ج ال ر اة  :ض ـععـععم إلل خريعي الااةهـععـععت ال قةناـععـععة (الا ض طة) ل اـععاضل ص ل إ ةزع ـععة ااـععـععة (القبـععضل في الساة الاـععةناـععة إ ةفـععة إلل
شاض الاضاد ايدا يــة م الســاة اتدلل حســب الااةــت داالخ اةص)
القـبضل في شرنة ج ال ر ـاة
االخ اةص في الااـةت
ا الااـةت
التش ضم الضةاي الاةلي في الاا ض ةتاة دال طباقةن ايدا ية
ال سضيق
---(العة اة االف را اة السض ية)
الااة بة
الااةت ال قةني ل اـ ضم الاةلاة دالاارفاة/
ال اضيل دالااة ف
ات ضال الاةلاة
الااة بة دال اضيل
الااة ف
ال اضيل دالااة ف
الااة بة
الااـةت الا ض ـط ال عـة ي
إدا ع اتصـاةل /ال سضيق
إدا ع اتصـاةل
إدا ع اتصـاةل /ال سضيق
إدا ع اتصـاةل
الااةت ال قةني يدا ع اتصـاةل دال سضيق
ال سضيق  -الاال ةن الاة ة  -الااة ض
ال سضيق
دالاؤتاران
ال سضيق
---الااـةت الا ض ط لألصـاةل ايدا ية/الس رتة ية
ال اضيل دالااة ف
---الااـةت ال عة ي الاارفي
اال االخ اةصةن
ااـل االخ اةصةن
الااـةت ال قةني الاةلي
اال االخ اةصةن
اال االخ اةصةن
الااـةت ال قةني ايحاةلي
الااة بة دال اضيل
ال اضيل دالااة ف
الا ضم الاةلاة دالاارفاة
اـةـت ف سـطام ال قـةني دالًـاي
إدا ع اتصـاةل  /ال سضيق
إدا ع اتصاةل دال سضيق
ال اضيل دالااة ف
الا ضم الاةلاة دالاارفاة
اـةـت د شـق الا ض ط ل ا اـ الًاي دالاةاي
إدا ع اتصـاةل  /ال سضيق
ال سضيق دص ايدا ع
()UNRWA
ال سضيق
الس رتة ية دإدا ع الا ةتب

الحظـة هة ـة

الاـتد ال ـي ل اضاد
عاضع ة سةة الاضاد

ي ـ اـةدلـة شاض ـضاد السـاة اتدلـل ل طـال فـي حـةل بـضلةـ فـي البـرنة ـج
 3ضاد
الات اتدنل لاـتد الاضاد في الًال
رتبط ششةةدع الااـةت داالخ اةص الاط ض
 10ضاد
الات اتص ل لاـتد الاضاد في الًال
رتبطـة شاـتد الاضاد
6

ت ًة الاةدع الضاحتع
( 135555ل.س)

7

شرا ج التش ضم دالاة س ار (الت ا ةن الا اة  ،ال أهال دال عاص)
 -1دش ضم ال أهال ال رشضي (تأهال دتعاص)EDU:
ز البرنة ج

EDU
ال اريف شةلبرنة ج
حا ة اي ةزع العة اـاة
الاـتد ال ي ل اضاد
عاضع ة سةة الاضاد

تع الت ا ة

لغة الت ا ة

الـتناة  :ـاة داحتع  -القاضى  :ـا ةك

الاـرشاة

تردة د اـةيـار القبضل
ًة

ة حسب اـتل اي ةزع العة اـاة ل ل اخ اةص ص ل حتى

شـعرنة ـعج ص اـعي تـعرشـعضي  ،ةاـعي يةـعتف إلـعل إيسـعة الاا سـبام إلاـم (غاـر الاؤه اـم تـرشـضيـة) الاةـة ان الاـرتبطـة شاا اـة ال ـت يـس ،
دتـزديـتهـ شةت ــس الً سـًاة دال ـرشـضيـة دالاًسـاة لطـرالـق ال ـت يـس دتقااـةن ال ا اـ دة ـةلاب ال قـضيـ دنظـريـةن ال اـ ُّـ .
 ااـل اخ اةصـةن اي ـةزان العة اـاـة (السـض ية دغاـر السـض يـة) الااـ اـتع ـم بـل دزا ع ال ا اـ الاةلـي السـض ية
 8ضاد
الًال اتدل
 12ةدع نـظـرية  +ال رشاـة الاـا اـة
 4ضاد  +ال رشاة الاـا اة
الًال الاةني
الاعاضع  1055555 :ل.س
الًال الاةني  605555 :ل.س
الًاـل اتدل  1585555 :ل.س

اةيار القبضل في ًة

ة الاة س ار

 تـةةدع ة ااـة ـض ية ُ ا اـتع ( ة اةن ح ض اة  /خةصـة) دغاـر ـض ية ُ ا اـتع لـتى دزا ع ال اـ ا الاةلي
الباــــــةك

د ا ةن ص اة

ال غة
االن ازية

ال قتير
الاط ض

اخ بة
القبضل

اةيار الاًة
ات الشةةدع

ات

MWS
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اتل ال عرج

اخ بة القبضل

اخ اةص
اي ةزع

%45

%45

صال ة
االخ اةص

%45

%45

صال ة
االخ اةص

%45

%55

-

%45

-

%45

تأهال دتعاص MBA

قبضل

تأهال دتعاص MWT

قبضل

MiQ

قبضل

%45

تأهال دتعاص PMTM

قبضل

%45

تأهال دتعاص



%65

د ة فضل



اخ بة

تعااي
بضل
ُّ

 15ح ض ي
خةص

الارتاـضك م العةةن الاـة ة (ص ل نًـقة العةة الاة ة ةد ص ل نًـقـ ة العةصة)
الحظة  " :يس طال خريعـض ال ا ا الاً ضح ال قتُّم إلل ًة

ة

تطبق الااةيـار ةصاله نًسةة

عاص) فـقـط "
ة شرا ج (التش ضم د ة سـ ار ال أهال دال ُّ

 -2ة س ار ال أهال دال عاص في إدا ع اتصاةل (Master in Business Administration – MBA) :
ز البرنة ج

MBA
حا ة اي ةزع العة اـاة
الاـتد ال ي ل اضاد

الت ة الاـ ااة

تع الت ا ة

لغة الت ا ة

ة س ار ال أهال دال عاص

الـتناـة  :اـ ةك  -القاـضى :ثالث اضان دناف

الاـرشاة داالن ازية

 اي ـةزع العة ااـة ااـل االخ اةصـةن دهاـةلك تًباـل ـزلـي لاا ة اي ـةزع غاـر الا عااة فـي عـةالن ال عـة ع داي اـةد (إدا ع
ةصاـةل  -ةلاـة  -اة ـبة  -تسـضيـق  -ـضا د ششـرية  -تعـة ع ددلاـة  -نظـ ا ـض ـةن إدا يـة)
 14ةدع +
شردع
ال عرج

عاضع ة سةة الاضاد

الساة اتدلل
الًال الاةني
الًال اتدل
 5ضاد
 5ضاد
 005555ل.س
 005555ل.س

الساة الاةناة
الًال الاةني
الًال اتدل
شردع ال عرج
 4ضاد
 40,000ل.س
 085555ل.س

الاعاضع
 3135555ل.س

عاص في تقةنةن الضيب )Master in Web Technologies - MWT(:
 -3ة س ار ال أهال دال ُّ
ز البرنة ج

تع الت ا ة

الت ة الاـ ااة

لغة الت ا ة

الاـرشاة داالن ازية
الـتناة :اـ ةك  -القاـضى :ثـالث ـاضان دناف
ة س ار ال أهاـل دال عاـص
MWT
" - "2الاـ ع ضم اخ اةص إنًـععض ةتاك  -ص ـ عضم  /ية اةن (اخ اةص ية اةن
الةات ـععة شعاال اخ اةصةتةة ا ل العتدل الا اق
تطباقاة د ا ض ةتاة)  -ت اـعضلـض اـة الااـ ـض ـةن  -تقةنة الاا ض ةن  -ت اضلض اة الاا ض ةن  /BIT:SVUتقةنة الاا ض ةن  -دش ـضم هات ة
حا ة اي ةزع
الااـعةـعت الاةلـعي ل ا ـعضم ال طباقاـعة دال اـعضلض اـعة (هاـعت ة ا ض اـعةن  -هاـعت ـعة إتاةالن  -نظـع ا ض ةتاة)  -ص ـعضم الاة ـعض  -نظـ
العة اـاة
الاا ـعض ةن  -إدا ع نظـع دتقـعةنـةن الاا ـض ةن ( - )MISإ ـةزع في الاا ـض ـةتاـة  - UOGاتيةديااة الارشاة ل ا ضم دال اضلض اة دالاقل
الباري (إ ةزع ة ااة).
الساة الاةناة
الساة اتدلل
 10ضاد+
الاعاضع
الًال الاةني
الًال اتدل
الاـتد ال ي ل اضاد
شردع ال عرج
شردع ال عرج
 5ضاد
 5ضاد
 2055555ل.س
 855555ل.س
 005555ل.س
 005555ل.س
عاضع ة سةة الاضاد
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 -4ة س ار ال أهال دال عاص في العضدع (Master in Quality- MiQ( :
ز البرنة ج

MiQ

حا ة اي ةزع العة اـاة

الاـتد ال ي الاضاد

الت ة الاـ ااة

تع الت ا ة

لغة الت ا ة

ة ســ ار ال أهال دال عاص

التناة :اـ ةك – القاضى :ثالث اضان دناف

الاـرشاة داالن ازية

" - "2الطب الباطـعععععري -ال اريض -
ةب ششـعععععري  -ةب ات اةك  -الااتلة  -الةاـعععععت ة شعاال اخ اةصةتةـعععععة ا ل العتدل الا اق
الا ـعععضم الاااة  -الاـععع ضم )صـععع الااةع  -الا ضم البائاة  -الرية اةن  -الًـعععازيةء  -ال اااةء  -العاضلض اة  -ايحاةء الرية ي(  -ت اضلض اة
الااـععععععععع ض ةن -تقةنة الاا ض ةن  -ت اضلض اة الاا ض ةن  /BIT:SVUتقةنة الاا ض ةن  -اال ـععععععععع اعععةد  -إدا ع اتصـعععععععععاةل  -الا ضم ايدا ية
دالاعةلاعة/الااعععععععرفاعة  -الا ضم ايدا يعة /إدا ع اتصاعةل  -السعععععععاةحة  -إ ةزع في )الاا ض ةتاة  -إدا ع اتصاةل  -ت اضلض اة ا ض ةن إدا ع
اتصاةل( - UOGالااةت الاةلي يدا ع اتصاةل ( HIBAإدا ع الاضا د البشعرية  -ال سعضيق دال عة ع التدلاة  -إدا ع ةلاة د ارفاة  -إدا ع
نظ دتقةنة الاا ض ةن)  -دش ضم هات ععة الااةت الاةلي ل ا ضم ال طباقاة دال اضلض اة (هات ععة اتاععةالن  -هات ععة ا ض اةن  -نظ ا ض ةتاة)
 اتيةديااة الارشاة ل ا ضم دال اضلض اة دالاقل الباري (إ ةزع ة ااة). 17ةدع ( يت س الطةلب
اةة  13ص ل ات ـل ) +
شـردع صا ي
الات اتدنل  3داتص ل 6
ضاد

عاضع ة سةة الاضاد

الساة الاةناة
الًال الاةني
الًال اتدل

الساة االدلل
الًال الاةني
الًال اتدل
 4ضاد

 5ضاد

 4ضاد

شردع ال عرج

085555
ل.س

 005555ل.س

 085555ل.س

 40,000ل.س

الاعاضع

 2035555ل.س

 -5ة س ار ال أهال دال عاص في إدا ع ال قةنة )Professional Master in Technology Management - PMTM):
ز البرنة ج

PMTM

الت ة الاـ ااة

تع الت ا ة

لغة الت ا ة

ة س ار ال أهال دال عاص

الـتناـة  :ــا ةك
القاـضى  :ثـالث ـاضان دناف

الاـرشاـة

" - "2الطب الباطري  -الاـ ـضم (اخ اةص
ةـعب ششـعري  -ةب ة ـعاةك  -الااـعتلة  -الةات ـة شعاال اخ اةصةتةة ا ل العتدل الا اق
إنًـعض ةتاـعك) - -الا ـعضم االدا يـة/إدا ع اتصاةل الاــ ضم (صـ ـ الااـةع  -الاـ ـضم البائاـة  -الـرية اـةن  -الًاـزيـةء  -ال اااـةء  -العاـضلـض اـة -
ايحاـعةء الـعرية ـعي)  -ت اـعضلـعض اـة الاا ـض ـةن  -تقةنة الاا ض ةن  -ت اضلض اة الاا ض ةن /BIT:SVUتقةنة الاا ض ةن  -اال ـ اـةد  -إدا ع
حا ة اي ةزع العة اـاة اتصـعععاـعععةل  -دش ضم هات ة الااةـعععت الاةلي ل ا ـعععضم ال طباقاة دال اـعععضلـعععض اـعععة ( اال الةات ةن)  -الااةت الاةلي يدا ع اتصاةل ( HIBAإدا ع
الاضا د البشرية  -ال سضيق دال عة ع التدلاة  -إدا ع ةلاة د ارفاة  -إدا ع نظ دتقةنة الاا ض ةن) -نظ الاا ض ةن ايدا ية  - MISإ ـععععععةزع
في )الاا ض ةتاة  -إدا ع اتصاةل  -ت اضلض اة ا ض ةن إدا ع اتصاةل  - )UOGاتيةديااـععة الارشاة ل ا ضم دال اضلض اة دالاقـععل البـععاري(إ ةزع
ة ااـة).
الساة الاةناة
الساة االدلل
الاـتد ال ي
الًال
الاعاضع
الًال الاةلث
الًال الاةني
الًال اتدل
 15ةدع  +شردع ال عرج
الراشل
ل اضاد
شردع
 5ضاد
 5ضاد
 5ضاد
 3325555ل.س
40,000
 005555ل.س
 005555ل.س
 005555ل.س
عاضع ة سةة الاضاد

 -6ة س ار الت ا ةن الاـ اة في ص ضم الضيب )Master in Web Sciences - MWS( :
ز البرنة ج

MWS

حا ة اي ةزع العة اـاة

الاـتد ال ي ل اضاد

الت ة الاـ ااة

تع الت ا ة

لغة الت ا ة

ة س ار الـت ا ةن الاـ اـة

الـتناة :اـ ةك  -القاـضى :ة شـل ـاضان

الاـرشاة داالن ازية

الةاـعععت ة الااـعععـععع ض ةتاة  -الةات ة الاا ةنا اة دال ةرشةلاة  /اخ اةص هات ة حضا اب  -هاـعععت ة الاة ـعععض دالااـععع ض ةتاة  -هات ة ت اضلض اة
الاا ض ةن دايتاععةالن (تقةنة الاا ض ةن)  -هات ععة الاا ض ةتاة دايتاععةالن (نظ الاا ض ةن  -شر عاةن) -هات ععة البر عاةن دنظ الاا ض ةن -
الاـععع ـعععضم (اخ اةص إنًـعععض ةتاـعععك  -الرية اةن ال طباقاة دالاا ض ةتاة)  -ت اضلـعععض اـعععة الااـععع ـعععض ـعععةن -تقةنة الاا ض ةن  -ت اضلض اة الاا ض ةن
/ BIT:SVUتقةنة الاا ض ةن  -هاـععت ـععة الااـ ع ـععض ةن (ت اضلـععض اـععة الااـ ع ض ةن)  -دش ـععضم هات ة الااةت الاةلي ل اـ ع ضم ال طبـععاقاة دال اضلض اة
(هات ة اـعععع ض اةن  /ا ض ةتاة  /نظ اـعععع ض ةتاة)  -صـعععع ـععععضم الاة ـععععض  -هات ة نظ الاة ض  -نظـعععع الاا ـععععض ةن  -إدا ع نظـعععع دتقةنـععععةن
الااـ ع ض ةن  - )MISإ ةزع في الاا ض ةتاة  -UOGاتيةديااة الارشاـععة ل ا ـععضم دال اضلض اة دالاقـععل الباـععري (اخ اةص هات ة الاة ب /إ ةزع
ة ااـة - )/ةيةديااة ات ـت ل ةاـت ة الاسـ رية (اخ اةص حة بةن)
 10ضاد  +اتةـردحة /
الر ةلة

عاضع ة سةة الاضاد

الساة اتدلل
الًال الاةني
الًال اتدل
 5ضاد
 5ضاد
 005555ل.س
 005555ل.س

9

الساة الاةناة
اتةردحة  /الر ةلة
 1255555ل.س

الاعاضع
 3255555ل.س

جدا ل ملحقة
" :"1الت ةن التناة الاط ضشة ل قبضل في شرا ج العة اة ال ي ت ط ب

تدل

ا اةز اخ بة تاتيت سععع ضى ال غة اين ازية /ال سععععال في شرنة ج ال غة االن ازية
في الععة اعة االف را ععععععاعة د عة ياعةدلةعة م د عةن االخ بعة ان الاااعة يعة الاعةلااة
) (TOEFL-IELTSششرة ةك ت ـععضك م ناـععط ( )Internationalدةال ي ضك

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

ت بل ص ل تة يخ ااةة ةيار م ا ام االدي ام. .

الحظةن:

تدل

%65
74 %
85 %
96 %

SVU Levels

2
3
’Masters
Admission
4
5
Exemption

 يعب تقتي الاسعة اتص اة م تةةدع اخ بة ان ال غة الابااة في العتدل ةصاله ( )TOEFL-IELTSإلل العة اة في حةل اةم الطةلب شإتاةم صا اة ال سعال االل ردني. ياـععععًـععععل الطةلب م د ا ة اال س ضيةن ال غة اين ازيـععععة في العة اة إذا يةك ـععععت تقـععععتم ششةةدع  )Paper Based( TOEFLشااـععععتل ( )550د ة ص ل ات ل ةد تةةدع IELTSشااـععتل ( ) 6.5د ةن ص ل ات ل ةد ة ياةدلةاة دفق العـعععتدل الاباـعععم ةصـعععاله  ،ياة ياـعععًل خريعـعععض العة اـعععة ايف را اـعععة السـعععض يـعععة الذيم تا اـعععضا م ا اةز ااـعععل
سـ ضيةن ال غة اين ازية شاعةح م ال قتم إلل اخ بة تاتيت س ضى ال غة اين ازية تريطة ةال ي ضك ت تعةدزن تتةة ا ام اص بة ا م الًال الذي ي ي فال ال عرج دتا سب
صال ة اخ بة تاتيت الاس ضى شااـتل ( )%90في اـتل الاًة ة.

" :"2اخ اةصةن ي اةن الةات ة في العة اةن السض ية ( الا ض اة دالعةصة ):
ي اـة

االخ اةص
الةات ة اينشةلاة

الاتناة

هات ة دإدا ع ال شاات

اـت الشـةةدع

الةات ة الاةلاة
هات ة الري دالارف
الةات ة العاضت اا اة

هات ة الاضاصالن دالاقل
الةات ة الطبضغرافاة
الةات ة البائاة

الااـاة ية
الاا ض ةتاة  /ت اضلض اة الاا ض ـةن داالتاةالن
هات ة الاظ ايل ردناة
هات ة نظ القت ع ال ةرشةلاة
هات ة القاةدع ال ةرشةلاة

هات ة الاا ةناك الاةم
هات ة القضى الاا ةنا اة
هات ة الطة ة (الاا ةنا اة)

الا اةناك دال ةرشةء

ال ااةدية
الب رديااةدية
ال قـااة

ا ةناك الغـزل دالاساج
هات ة الساة ان دا لاةن
الاقا ة
هات ة الاا ةتردناك
الةات ة البارية

هات ة الطة ة ال ةرشةلاة
هات ة الاضا اب داالتا ة
هات ة ال ا ا لي داتتا ة
الةات ة الااةصاة
هات ة ال ااا الاا ةنا ي
الااةصاة
الةات ة الاضدية
هات ة الااـةدك
هات ة الاضا اب
ص الاضاد الةات اة
هات ة ال ااا داين ةج
هات ة الاة بةن دال ا ا لي
هات ة الطاراك
هات ة اين ةج
هات ة ال ا ا لي دالاضا اب
الةات ة الطباة
هات ة ايل ردناةن داالتاةالن
هات ة ا ةناك الااةصةن
الاساعاة دتقةنةتةة
هات ة ا الن الز اصاة
هات ة االتاةالن
الةات ة الغذالاة
الةات ة ال اااةلاة
هات ة الغـزل دالاساج
الةات ة الب ردلاة
هات ة الااةصةن الب ردياااةلاة
الةات ة الب ردلاة
ت اضلض اة اتغذية
ةتا ة صاةصاة
تقةنة الةات ة البائاة
تقةنة اتغذية
اتان صاةصاة
الا ااة الز اصاة
زي ضك
صةم
االتاةالن دايل ردناةن  -هات ة الاضا اب  -تقةنة الاا ض ةن  -الااة ع
نظ الاة ض  -ت اضلض اة االتاةالن  -ص ضم الاة ض
حة بةن  -اتاةالن

الز اصـاة
الةات ة دال اضلض اة
الةات ة دال اضلض اة
الةات ة الاا ض ةتاة
الةات ة الاااة ية
الاا ض ةتاة  -الاة ض داالتاةالن  -ص ضم الاة ض
هات ة الاا ض ةتاة
الاة ض دالاا ض ةتاة
هات ة الب ردل
ال اباضتر – الاا ض ةتاة – االتاةالن – ال ااا
الةات ة
الاتناة  -الاااة ية
الةات ة
الاا ض ةتاة داالتاةالن  -الاااة ية
الةات ة
هات ة الاة ض  -ت اضلض اة الاا ض ةن
هات ة الاا ض ةن
هات ة الاا ض ةتاة
البر عاةن  -نظ الاا ض ةن  -االتاةالن دالاا ض ةن  -الاة ض دالاظ الر ااة
داالتاةالن
الةات ة الاتناة دالبائاة
الةات ة الااـاة ية
هات ة الااةصةن الااةصةن ال ااةدية
هات ة الااةصةن الب ردلاة

تدل

ة اة الق اضك العةصة
ة اة الاأ ضك العةصة ل ا ضم دال اضلض اة
ة اة االتاةد العةصة
العة اة العةصة ل ا ضم دالًاضك  -ح ب
العة اة التدلاة العةصة ل ا ضم دال اضلض اة
العة اة السض ية التدلاة العةصة ل ا ضم
دال اضلض اة
ة اة الضادي التدلاة العةصة
ة اة العزيرع العةصة  -دير الزد
ة اة إيبال العةصة  -إدلب
ة اة الع اج العةصة  -ح ب
ة اة الار ضك العةصة  -د صة  -بة
العة اة الارشاة العةصة ل ا ضم دال اضلض اة
 حاةهاتيةديااة الارشاة ل ا ضم دال اضلض اة
دالاقل الباري– الالذ اة
العة اة الضةااة العةصة  -حاةه

هات ة الاة ب
الاـاة ع دال عطاط الاـاراني

العة اةن الا ض اة السض ية
(د شق  -ح ب  -تشريم  -الباـث -
االفـ را اة السـض ية  -الًران)

الاـاة ع – تعطاط الاتك

" :"3اخ اةصةن ي اةن ا دا دالا ضم اينسةناة :
ال غةن (الارشاة – اين ازية – الًرنساة – الرد اة – اتلاةناة – اي بةناة – الًة

اة – الاةشةناة – ال رياة)

ال ة يخ – العغرافاة – الً سًة – ص اال اةع – ا ثـة – الا بةن دالاا ض ةن
10

الر ضم دات سةة الت ا اة
الر ضم دات سةة الت ا اة شةل ارع السض ية ل طال السض يام د م في ح اة (الاقااضك في ض ية)
دشةلاض د ( )€ل طال الار دات ةنب  ،دالسض يام غار الاقااام
(/82د) تة يخ 2009/06/10
تس ضفل الر ضم ا تاة ياة د د في الاظةم الاةلي ل عة اة االف را اة السض ية الاةد شقرا م دزير ال ا ا الاةلي
الاب غ
الت ة الاـ ااة
نضع الر
يض د()€
(ل.س)
60
3000
 (1د ة سةصت عةز  /اي ةزع  /شرا ج ال ر اة
ال سعال
70
3500
 (2الاة س ار  /دش ضم ال أهال دال عاص
100
5000
 (1د ة سةصت عةز  /اي ةزع  /شرا ج ال ر اة
الر الساضي
150
7500
 (2الاة س ار  /دش ضم ال أهال دال عاص
100
5000
اال الت ةن
الشةةدع  /د ة ة ااة
20
1000
اال الت ةن
ا عراج دثاقة يشف صال ةن
ات ســةة الت ا ــاة شةل ارع السض ية دالاض د ل طال الاس عتيم اص بة ا م فال خريف )F15( 2015
سط الاةدع
ا البرنة ج
يض د())€
(ل.س)
(شرا ـج اي ـةزان العة ااـَّـة)
اي ةزع في تقةنة الااـ ض ةن BAIT
اي ةزع في تقةنة االتاةالن BACT

اي ةزع في اال ـ اةد BSCE
اي ةزع في الاقـضل BL
اي ةزع في ايصالم داالتاةل BMC
الااةت ال قةني ل اة ض دنظ الاا ض ةن TIC

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

67
67
68
90
79
79
98
79

اص)
(شرا ج الت ا ةن الاـ اة ،ال أهال دال ع ُّ

(ل.س)

يض د()€

دش ضم ال أهال ال رشضيEDU
عاص في إدا ع اتصـاةل ()MBA
ة س ار ال أهال دال ُّ
عاص في تقةنةن الضيب ()MWT
ة سـ ار ال أهال دال ُّ
ة س ار ال أهال دال عاص في العـضدع ()MiQ
ة سـ ار الت ا ةن الا اة في صـ ضم الضيب ()MWS
ة س ار ال أهال دال عاص في إدا ع ال ـقةنة )(PMTM
شرنة ج ال غـة االن ازية ()ENG
ةلة الاة س ار (الت ا ةن الاـ اة)
دتعاص(
شردع الاة س ار ) MBAتأهال
ُّ
دتعاص(
شردع الاة س ار) MWTتأهال
ُّ
شردع الاة س ار( MiQتأهال دتعاص)
دتعاص(
شردع الاة س ار )  PMTMتأهال
ُّ
تاتيت اتةردحة ل ل فال

13,500
19,500
19,500
19,500
19,500
19,500
 19,500ل اس ضى الضاحت
125,000
40,000
80,000
40,000
40,000
555555

79
122
122
122
122
122
 122ل اس ضى الضاحت
914
305
609
305
305
615

ت ةلاف اال اةنةن الًا اة ل ل ا اةك  /اخ بة ( *)AT/PTفي ض ية
ت ةلاف اال اةنةن الًا اة ل ل ا اةك  /اخ بة ( *)AT/PTفي الساـضدية
ت ةلاف يل ا اةك  /اخ بة ( *)AT/PTفي ات دك  /اـر /لباةك /الباريم/ا شال
ت ةلاف يل اخ بة ( *)AT/PTفي دشي
ت ةلاف يل اخ بة ( *)AT/PTفي ترياة
ت ةلاف يل اخ بة ( *)AT/PTفي ال ضيت
ت ةلاف يل اخ بة ( *)AT/PTفي طاة صُاةك

500

اي ةزع في الةات ة الااـ ض ةتاة ISE

الحظةن
هة ة

7
 255لاير
 30ددال
 255د ه
 40ددال
 15دياـة
 30ددال

اضدي
ة ري ي
إ ة اتي
ة ري ي
يضي ي
ة ري ي

 -1ي ـ حسـ نسـبة  %20م ات سةة الـت ا ـاة تصبةء نقـةشـة الاا ااـم دةشاةلـة  ،دال يشـال هـذا الاسـ الر ـضم دال ةلاـف اال اةناـة.
 -2يـ ـ حسـ نسـبة  %55ل اس ريام ضاء يةنضا صس ريام صة ام ةد في العت ة ايلزا اة ةد االح اةةاة في العاش دالقضان الاس اة.
.{ Admission Test :(AT) } - { Placement Test :(PT) } -3
 -4ي ـ دفـل ت ًة اخ بة ) *)AT/PTلطال الساضدية لتى ريـز نًـةذ العة اة في الريةض -ة الا ر ة (نقـتا شةلريةل الساضدي ).
 -5ي ـ دفـل ت ًة اخ بة ) *)AT/PTلطال دشـي لتى ريـز نًـةذ العة اة في دشـي (نقـتا شةلـت ه اي ة اتي).
 -6ي ـ ع دفل ت ًة اخ بة ) *)AT/PTلطال (ات دك  /اـععر /لباةك  /ترياة /الباريم /ا شال /طاة صُاةك) لتى رايز نًةذ العة اة في (صـععاةك  /القةهرع
 /شاردن  /ا طابضل/الااة ة /ا شال /سقط) نقتا شةلتدال ات ري ــي.
 -7ي ـ دفل ت ًة اخ بة ( *)AT/PTلطال (ال ضيت) لـتى ـرايز نًـةذ العة اـة في (ال ضيت) نقــتا شةلتياـة ال ضي ي.
 -8ي ـععع دفـعععل الر ضم دات سةة الت ا اة لطال  /دشي  -الساضدية  -ات دك  -لباةك  -اـعععر  -ال ضيت – ترياة – الباريم -ا شال -طاة صُاةك (شات القبضل
دال سعال الاةةلي) شةلاض د لتى ةحت فـردع الااـرف ال عـة ي السـض ي.
 -9ي ض ـعب ص ل ةـعال (ات دك  -اـعر -لباةك -الباريم -ا شال -طاة صُاةك ) شاـت القبضل دال سـعال الاةةلي دفـل ب غ إ ةفي ( 30ددال ة ري ي) لـتى
ـرايـز نًـةذ العة اـة فـي (صـاةك  /القـةهـرع  /شاـردن /الااة ة/ا شال /سقط) صم يل قـر لقـةء خـت ةن الاـريـز دت ةلـاف اال اـةنةن.
 -10ي ـعض ـعب ص ل ةـعال دشـي شاـت القبـضل دال سـعال الاةـةلي دفـل ب غ إ ةفي ( 250د ه إ ة اتي) لـتى ـريـز نًـةذ العة اة في (دشـي )دي ض ب ص ل
ةال الساضدية دفل ب غ ( 255لاير) لـتى ـريـز نًـةذ العة اة في ( الريةض  /ة الا ر ة )صـم يل قـر لقـةء خـت ـةن الاريـز دت ةلاـف اال اةنــةن.
 -11ي ـعض ب ص ل ةـعال ال ـعضيت شاـعت القبضل دال سعال الاةةلي دفـعل ب ـعغ إ ةفي ( 15دياة يضي ي) دةـال ترياـة دفـل ب غ ا ةفي ( 40ددال ة ري ي)
لـتى ـرايـز نًـةذ العة اـة في (ال ـضيت  /ترياة) صـم يل قـر لقـةء خـت ةن الاريـز دت ةلاف اال اةنةن.
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دلاـل الطـةلب ( إ تـةدان ال ـقـتم ل اًة

ة دال سعاـل )

يـزةـزي الطـالب  ،اتبا الخطـ ا التالةة 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 يبيِّن 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).
".)"1
•صورة عن شهادة ( IELTS / TOEFLلمن يحمـل إحداها وفـق المعـدل المطلوب  -ا ل العتدل الا اق
•صورة عن الصفحة اإللكترونيـة لموقـع وزراة التعليـم العالي التي تُظهـر اعتماد الوزارة للجامعـة التي يحمل الطالب شهادتها (خاص بالشهادات
غـير الســورية).

•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).

ةل ة ب ال سعال .Submit Application Data /

•ا غط ز إ
•اطبع طلب التسجيل  ،داح ـًظ شةلاسعة إلل حاـم صـتد ن ةلج القبضل في الاًة

ة.

4

5

6

•اطبع طلب إيصال الدفع على نسختين (تس إحتاهة إلل الاارف في حةل يةك التفل ال ردني ةد بةتر "نقتي"  ،داالح ًةظ شةلاسعة الاةناة)
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 كنت مقيما في السعـودية :يترتب عليك دفع تكلفة اختبار ( )AT/PTمباشرة في كل من مركز نفاذ الجامعة  :الرياض  -مكة المكرمة
•األقساط الجامعـية (بعـد القبول والتسجيل النهائي) باليورو لدى أحد فروع المصرف التجاري السوري عن طريق الوكيل القانوني أو أحد األقارب
ودفع مبالغ اضافية عن كل مقرر لقاء خدمات المركز وتكاليف االمتحانات 200لاير سعودي.
•إذا كنت مقيما في دبي  /األردن  /مصر /لبنان  /تركيا  /الكويت  /البحرين/اربيل  /سلطنة عُمان  /يترتب عليك مايلي :
• -1دفع تكلفة اختبار ( )AT/PTمباشرة في كل من مركز نفاذ الجامعة :دبي /ع ّمان /القاهرة  /بيروت  /الكويت /اسطنبول/المنامة/اربيل  /مسقط
• -2دفع الرسوم واألقساط الجامعـية (بعـد القبول والتسجيل النهائي) باليورو لدى أحد فروع المصرف التجاري السوري عن طريق الوكيل القانوني
أو أحد األقارب.
•-3دفع مبالغ اضافية عن كل مقرر لقاء خدمات المركز وتكاليف االمتحانات ( 250درهم إماراتي لدى مركز دبي) و( 30دوالر أمريكي لدى مركز
عـ ّمان  /القاهرة  /بيروت/المنامة/اربيل /مسقط) و (اسطنبول  40 /دوالر أمريكي) و(الكويت  15 /دينار كويتي)
•انتظـر إعـالن موعـد إعالن نتائج القبول إلحضار نسخة ورقية عن األوراق الثبوتيـة (التي تم تحميلها إلكترونيـا) إلى أحد مراكـز النفاذ.

12

9

10

ت ةلاف (اخ بة ال غة االن ازية داخ بة القبضل ال عااي)
ي تستيت الر ضم يةل ةلي  :شطريقة التفل االل ردني ةد الاقتي (شةل ارع السض ية) ةد (شطريقة التفل الابةتر شةلاض د) لتى ةحت فردع الاارف ال عة ي السض ي


ب غ /500/ل.س (ل طةلب السعض ي الاقا )  /7/ ،يض د (ل طال الار دات ةنب)  /255/ ،لاير اضدي (ل طال الاقااام في الساضدية) /250/،
د ه إ ة اتي (ل طال الاقااام في دشي لتى ريز نًةذ دشي)  /30/ ،ددال ة ري ي (ل طال الاقااام في ات دك  /اـعععععر /لباةك /الباريم/ا شال/

PT

طاة صُاةك) لتى ريز نًةذ العة اة في (صـعععععععاةك  /القةهرع  /شاردن/الااة ة/ا شال  /سقط)  /15/ ،دياة يضي ي (ل طال الاقااام في ال ضيت)
لعتى ريز نًعةذ الععة اعة في ال ضيعت/ 40/،ددال ة ري ي (ل طال الاقااام في ترياعة) لتى ريز نًةذ العة اة في ا عععععععطابضل ( قةشل اخ بة تاتيت
س ضى ال غة االن ازية .)PT


ب غ /500/ل.س (ل طةلب السعض ي الاقا )  /7/ ،يض د (ل طال الار دات ةنب)  /255/ ،لاير اضدي (ل طال الاقااام في الساضدية) /250/،
د ه إ ة اتي (ل طال الاقااام في دشي لتى ريز نًةذ دشي)  /30/ ،ددال ة ري ي (ل طال الاقااام في ات دك  /اـعععععر /لباةك /الباريم/ا شال/
لعتى ريز نًعةذ الععة اعة في ال ضيعت/ 40/،ددال ة ري ي (ل طال الاقااام في ترياة) لتى ريز نًةذ العة اة في ا عععععععطابضل ( قةشل اخ بة القبضل
ال عااي .(AT
الحظة  :يا م اـرفة صاةديم فـردع الاارف ال عة ي السض ي م خالل الراشط ال ةليwww.cbs-bank.sy:

الحظةن هـة ة تـ اــ ق شةل ـقتم إلل الاًة ـ ة في اال البرا ج

-

تُقبل ة بةن اةدلة الاضاد دفقة لأل س دالقضاصت ال ُااتدع في ال ضالح التاخ اة لبرا ج اي ةزان  ،ص ل ةك ي تقتياةة بل تةر م شتء التدام في الًال
اتدل.
 -تُرفق ة بةن الااةدلة ش شف صال ةن ُ اتل ةصضال ددثاقة حاةع ة ااة ل طةلب.

 لالةـالع ص ل ناضذج الخ بة تاـتيت س ضى ال غة االن ازية ) (PTالتخضل الل ض ل العة اة – ام اصالنةن الاًة ة . لالةالع ص ل الارا ل الاط ضشة الخ بة ان القبضل ال عااي ) (ATفي شرا ج الاة س ار دتر اة اةهت تقةنـة الاا ض ةن داالتاةالن التخعـضل العل ض عـلالعة اـة  -ام اصالنةن الاًة ة .
 لالةالع ص ل الاظةم التاخ ي ل ل شرنة ــج الـتخضل الل الراشــط .Academic Programs تُقبل اال الشةةدان حسب الااةيار الاط ضشة في يل شرنة ج ل تخضل في ًة ة العة اة ةاة يةك تة يخ صتد هة. ت ط ب شرا ج الاة س ار اخ بة تاتيت س ضى ال غة االن ازية ) Placement Test (PTداخ بة القبضل ال عااي )Admission Test (AT ت ةلاف اخ بة ان تاتيت س ضى ال غة االن ازية ) (PTداخ بة ان القبضل ال عااي ) (ATغـار ةش ة لال ـ رداد ةاة يةنت ات بة . ال يس طال الطةلب غار الااقـق لشرة ال غة االن اـزية الاط ض ل تخضل في شرا ج الاة س ار ال قتم إلل اخ بة القبضل ال عااي. -ال يس طال الطةلب غار الااقق لشرة ال غة االن ازية الذي تعريم العة اة ا رداد ت ةلاف اخ بة ان القبـضل.

 -ال يس طال الطةلب الاةصل ص ل تةةدع تضفل ةد اي س ا رداد ت ةلاف اخ بة القبضل في حةل ت

فض تةةدتم م بل العة اة.

 ت ط ب اي ةزع في تقةنة الاا ض ةن داالتاةالن (تر اة خريعي اةهت الاا ض ةتاة داالتاةالن) اخ بة بضل تعااي ) (ATفقـط . ص ععل الطععال الاةصع ام ص ععل تععةةدع ال ضفععل داالي ع س إحبععة الاسعععة االصع اة الععل قععر العة اععة  -دزا ع ال ا ععا الاععةلي  -بععل شععتء ال سعععال ةد شاععتال سعال بةترع ص ل الاًة ة م خالل ـضاصات ي ـ تاتيـتهة ص ل ض ـل العة اـة.
 ي تابات دفاةن ةال  /ار-اال دك -لباةك -اال ة ان الارشاة الا اتع -ترياة -ال ضيت-الباريم  -ا شاعل  -السعاضدية -ع طاة صُاعةك/فعي حعةل تسعتيتال ةلاف اال اةناة لـتى الارايـز في العة ج.
 -ي تابات الـتفاةن الاارفاة ال ي ي تستيتهة ال ـردناة في حةل اةم الطةلب شةتبةع خطـضان التفـل االل ـردنـي .

 ضاصات شتء اخ بة تاتيت س ضى ال غة االن ازية الذي تعريم العة اة داخ بة القبضل ال عااي في ات بضع اتدل م تةر ناسةك .2510 ـضصـت صـتد ن ةلـج ًة ـة شال  )S16(2510في ات بضع الاةني م تةر آية .2510 ي تاتيت الاضاصات ال ًاعا اة دة عةيم ال قعتم الخ بعة ان تاتيعت سع ضى ال غعة االن اعـزية ) (PTدالقبعـضل ال عااعي ) (ATعم خعالل عـتادل ايسعل صبعـرض ــل العة اـة االل ـردنـي شاـت ان ةةء ف ــرع ال قـــتم ل اًة ـة.
-ي

ـبضل االص را ةن العةصة شةلعتادل اال اةناـة خالل  48ةصة م إصالنةـة صـبر ض ـل العة اـة االل ـردنـي.

 فض االص ـرا ةن الا ا قـة شاـتم ارفة ياًاـة إتاةم صا اـة الـتفـل االل ردنـي. ي إصالك تادل شأ اةء داخ اةصةن الا قت ام ل اًة ة شات نةةية ف رع ال سعال صبر ض ل العة اة االل ردني www.svuonline.org يس طال الطةلب تاااح الاا ض ةن العةةئة  -إك د تن  -في تادل الا قت اـم خالل ف ـرع ي تاتيـتهة في ايصالك.13

AT

طاة صُاةك) لتى ريز نًةذ العة اة في (صـعععععععاةك  /القةهرع  /شاردن/الااة ة/ا شال  /سقط)  /15/ ،دياة يضي ي (ل طال الاقااام في ال ضيت)

ةبةصة اياةل التفل ص ل نسع ام شات إتاةم صا اة ال سعال االل ردني
را اة ةحت فردع الاارف ال عة ي السض ي ل ااضل ص ل شطة ة سبقة التفل
تابئة البطة ة شةلرصات الاط ض  +صاضلة الاارف

ش ت اق الااـ ض ةن الاض ضدع في
الاةفذع ال ي تظةر ل أيت م صا ةة

ال أيت م إتاةم صا اة ال سعال :

ال أيت م إتاةم صا اة ال سعال :

التخضل إلل عل الطةلب ام نظةم ا ض ةن
الطال SVUIS
Studies Profile

التخضل إلل عل الطةلب ام نظةم ا ض ةن
الطال SVUIS
Studies Profile

دال أيت م ةك الاقر ان شاةلة ً َّا ة ()R

دال أيت م ةك الاقر ان شاةلة ً َّا 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.



يعب االن بةه إلل ةنم ال ياق ل طةلب القاةم شاا اة التفل االل ردني إذا يةنت الابة ع ال ةلاة ض ضدع في إياةل التفل:

 .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 الااـرف ال عـة ي السـض ي حسـب الجـدول التالـي :
د ا ة التفل
الاس عت ة

العةة الاسؤدلة
صم حل الاش ة

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

-

-

المصرف

-

الدفع االلكتروني
))E-Payment

المصرف
المصرف

شاةك العطأ  /شاةك ش ة التفل

ةلة العطأ  /ش ة التفل

DECLINED, NO SUFFICIENT
FUNDS AVAILABLE

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

يةف في البطة ة  ،دهذا يااي إحتى الاةل ام:
صتم د ضد صات ٍ
 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)
الحظة :يمكن للطالب معرفة رصيد بطاقته من أي صراف
خاص بالمصرف التجاري السوري
صتم تًاال البطة ة ل تفل صبر االن رنت 5دهذا يااي إحتى الاةل ام:
 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

 .0يمكن للطالب الذين يواجهـون مشاكل في عملية الدفع  ،االتصال بخدمة الزبائن في الاارف ال عة ي السض ي 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.
الحظةن :
 -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 صـتم 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 مشككلة تتعلق بالدفع  ،يرجى تسكجيل رسالة الخطأ التي تظهر لديكم وإرسالها عبر البريد االلكترونيepayment@svuonline.org :
وستتم معالجة طلبكم والـرد عليه  ،أو االتصال عبر الرقم .(011-2113464(:
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خطضان التفل صم ةريق الارافةن ا لاة (:)ATM

 .1أدخل البطاقة في قارئ البطاقات وأدخل الرقم السري بشكل صحيح .
 .2تظهر لك على شاشة الصراف واجهة تتض ّمن عدة خيارات اختر منها خيار "خت ةن ةخرى".
 .3اضغط على خيار"فضاتار دة سةة" 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 "تأيات" 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  -ية ال ل اتصًة  -واضغط الزر المقابل لخيار "تأيات" 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 تُفيد تأكيد عائدية الفاتورة التي يتم تسديدها.

-

المبلغ :المبلغ االجمالي المترتب لصالـح الجهـة التي يتم تسديد الفاتورة  /الفواتير لها.
وهنـا يجـب أن يتأكـد الطالـب  ،دص ل سؤدلا م ال ة ة  ،من صحـة المعلومات ألنه سـيتم بعــدها تأكيـد عمليـة التسـديـد.

 .0للتأكيد اضغط الزر المقابل لخيار "نا " 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 "نا " 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.
 .0في حال عدم كفاية الرصيد (مبلغ الفاتورة  +العمولة)  ،يتم اظهار رسالة تبين عدم إمكانية التسديد بسبب عدم كفاية الرصيد ويتم إنهاء العملية.
الحظةن صة ة:
 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 اصطاة الةضية الشعااة دشطة ة العة اة االف را اة ل طةلب دإياةل التفل. لالطالع على معلومات تفصيلية حول آلية الدفع اإللكتروني يرجى مراجعة موقع الجامعة االلكتروني.في حةل صـتم نعةح صا اة التفـل ايل ردني 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 حةل تاذ ةد تض ف خت ة التفل االل ردني  ،ي ال ض ام د م خالل إصالك ص ل ض ل العة اة حارا شتفل ة سةة
الاضاد في الاارف ال عة ي السض ي صم ةريق التفل الابةتر (الاقتي)



خطضان التفل الابةتر (الاقتي):
شات اةم الطةلب شإتبةع خطضان ال سعال االل ردني ص ل الاقر ان الت ا اة  ،ص ام اتبةع ة 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 المقررات الدراسـية وإعـادة طباعـة وصل الدفع مجددا.

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


يعب ةك ت ضك الابة ع ال ةلاة ض ضدع في إياةل التفل:

 .6عند اتمام عملية الدفع المباشر في المصرف التجاري السوري  ،على الطالب االحتفاظ باشعار الدفع  ،دون الحاجة إلى تسليم نسخة من االشعار للجامعة.
الحظةن صة ة :
 بعد انتهاء عملية التسديد لدى المصرف التجاري السوري  ,يمكن التأكد من أن المواد قـد تـم تفعيـلها وذلك بعـد ة بضع 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 أيت م نعةح صا اة التفـل الابةتر"الاقتي" دذلك شات رد ة بضع ص ل تستيت ات سةة دالر ضم : 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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ـرايز الاًةذ ( داخـل ـــض ية )
رايز الاـًةذ في
الااةفـظةن

الااةفظة

د شق

ز الاريز



الاـاضاك

الةةتف

ريز الةات ة الاا ض ةتاة

fite_tc

د شق – الااةصة  -ةريق الاطة  -ي اة الةات ة الاا ض ةتاة الطةشق اتدل

+963(11) 54917743

ريز الاـزع

mezzeh_tc

د شق  -الاـزع  -تياة الشبة  -ا تى الشبابة

+963(11) 6117177

ريز ت اضلض اة الاا ض ةن

itc_tc

ـةنة  -ةحة ات ضيام  -تة ع الاةتي شم شرية

د شق  -ةشض

+963(11) 33485100

ريز ال ل

altal_tc

ال ل  -خ ف الةالل اتحار  -اةت الريةدع ل غةن دال اباضتر

+963(11) 5913330

daraa

د صة  -قةشل تيرية ال رشاة  -شاةء البرج

+963(15) 245931

السـضيتاء

ريز الرد ة
ريز نـًةذ د صـة ( غ ق
حةلاة)
ريز نًةذ السـضيتاء

Rawda_tc

الرد ة  -تة ع نض ي شةتة  -الاريز التدلي ل ت يب دتاااة الاةة ان ايصال اة

+963(11) 3311565

sweida_tc

السضيتاء  -قةشل الًرك ا لي  -شاةء شرج آدم  -الطةشق اتدل

+963(16) 227946

حـاص

ريز نًةذ حـاص

homs_tc

حــاةه

ريز نًةذ حـاةه

hama_tc

حاص  -ة اة الباث  -بال ي اة الاـ ضم  -الطةشق الاةني
حاةه  -حي الاغـا ة  -قـر فـرع اتاةد تبابة الاض ع  -ا تى الشبابة ل اـ ضم
دالااـ ض ةتاة

+963(31) 2119205

ةرةضس

ريز نًةذ ةرةضس

tartus_tc

د صـة

ةرةضس  -ةحة الااةفـظة  -شاةء العـاااة الاـ ااة السض ية ل اا ض ةتاة ()SCS

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

)Ext.(115

9943
الالذ ـاة

ريز نًةذ الالذ ـاة

lattakia_tc

حـ ب

ريز نًةذ ح ب
ريز نًةذ إدلب ( غ ق
حةلاة)
ريز نًةذ دير الـزد ( غ ق
حةلاة)
ريز نًةذ الر ــة ( غ ق
حةلاة)
ريز نًةذ الاس ة ( غ ق
حةلاة)
ريز نًةذ القة شـ ي ( غ ق
حةلاة)

aleppo_tc

ح ب  -ة اة ح ب  -ريز الاة ب
إدلب  -حي القاض  -ةنب بال الااةفظة  -شاةء نقةشة الاةات ام ة  -3العـاااة
الاـ ااة السض ية ل اا ض ةتاة ()SCS

deirezzor_tc

دير الـزد  -حي القاض  -تة ع حضض الًران  -بال لة ة ة اة الًران

---

raqqa_tc

الر ــة  -ة اة الًـران  -ي اة ال رشاة

+963(22) 260891

إدلـب
دير الزد
الر ــة
الاس ة
القة شـ ي

الالذ ـاة -

idleb_tc

hasakeh_tc
qamishly_tc

الاس ة -

ة اة تشريم  -الا بة الاريزية  -القـبض

ة اة الًـران  -ي اة الاـقـضل  -الطةشق اتدل

القة ش ي  -تة ع الضحتع -قةشل ثةنضية القةد اة ل باةن شاةء العاااة الاـ ااة الســض ية
ل ااـ ض ةتاة ()SCS

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

+963(52) 311850
+963(52) 435073

ـرايز الاًةذ ( خة ج ـــض ية )
الب ت
اي ة ان الارشاة
الا اتع
الاا ة ات دناة
الةةتااة

ريز الاًةذ
دشــي
صـاـةك



الاـاضاك
دشي  -رية الاارفة  -ب-F02
ةةشـق Block13- 1st

ب F30

صـ َّاةك  -الشااسةني  -تة ع صبت الرحا الضايت  -شاةء

+971 555538531
45

اةض ية اـر الارشاة

القةهرع

ار  -ةريق ار اال ات ية الاارادي  -القرية الذياة

لباةك

شاردن

شاردن  -الااةيل  -تة ع ص التيم  -شاةء الاااض ة1

ال ضيت

ال ضيت

ترياة

ا طابضل

الباريم

الااة ة

طاة صُاةك
الارال

حضلي  -تة ع اشم خ تدك  -عال الع اًي  -الطةشق ةدل-

ا طابضل -اطقة فةتح  -تة ع فضزي شةتة -شعةنب سعت ص اق ص ي  -شاةء
3
ب

سقط
ا شال

 463شعةنب البضاشة الاةناة

يةض
(ذيض )
يةض (إنةث)
الساضدية

القرية االيطةلاة /دا

+202 35370435
+961 1 754 222

ب1

 -132الطةشق الاةلث -

ب 22

رايـز الاًةذ في الساضديـة
حي الاردج  -ةريق اي ةم ( عرج  )0تقةةل تة ع الا اة -
قةشل ة ياة ضل  -البضاشة ات ة اة
حي الاردج  -ةريق اي ةم ( عرج  )0تقةةل تة ع الا اة –
قةشل ة ياة ضل  -البضاشة الع ًاة

ة (ذيض )

ة  -الرصاًة  -العردتي ضل  -التد الاةني  -تقة

-15

ة (إنةث)

ة  -الرصاًة  -العردتي ضل  -التد الاةني  -تقة

-2
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+962 6 5100250
+202 35370434

الااة ة  -اطقة البرهة ة  -عال  - 351ةريق  - 5121بال 1552
الضةاة -تة ع الضيةالن  -شاةية الر ا ة ( )156الطةشق الاةني-

الةةتف

)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
+068 24563655
+068 24565305
+0640554221405
+0640554230548
5112556353
5112556353
ا قبةل 5125300486 -
إدا ع 5125300480 -
ا قبةل 5125300488 -
إدا ع 5125300480 -
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