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كلمة رئيس مجلس األمناء
برهنت الجامعة العربية الدولية خالل السنوات التسع الماضية على قدرتها أن تكون صرحًا 
علميًا ثقافيًا وحضاريًا يتميز بأفقه الواسع الذي يعد العلم والثقافة والمعرفة إرثًا إنسانيًا يحق 
لكل الشعوب المشاركة في االستفادة من خصائصه، وما على هذه الشعوب إال اإلسهام في 

إغنائه.
لقد أغنى العرب الفلسفة والعلوم اليونانية بإعادة صوغها ونقدها واإلضافة عليها، وقدموا 
من خالل جامعاتهم في األندلس والزيتونة واألزهر وبغداد ودمشق مشاعل نور أضاءت 

طريق النهضة األوروبية الحديثة.
وجامعتنا العربية الدولية التي تبني على أرض صلبة من هذه العالقات التاريخية المتعددة 
شراكة علمية مع الجامعات األوروبية على أساس أن تكون جامعتنا حاضنة لتوطين العلوم 
وتبادل  الخارج  في  الموجودين  السوريين  الخبراء  احتضان  بلدنا عن طريق  في  الحديثة 
من  واالستفادة  بلدنا  تهم  التي  العلمية  البحوث  في  والمشاركة  والطلبة  واألساتذة  الخبراء 

المناهج والطرائق واألساليب العلمية الحديثة والمعاصرة.
وستبقى جامعتنا عربية في تأصيل القيم والثقافة العربية إذ تعمل على تعميق ارتباط طلبتها 
بوطنهم وتعدهم للمشاركة في بنائه باالستفادة من جميع منابع العلم والمعرفة الدوليين دون 

إدخالهم في نفق االغتراب الثقافي.
من هذه المتطلبات تتميز جامعتنا بقدرتها على الربط بين أصالتها القومية وتعاملها علمًا 
وخلق  الدولي  والتعاون  الذات  على  االعتماد  بين  والربط  الخارجي،  العالم  مع  وثقافة 
المبادرات وتفجير الطاقات وبناء الشخصية العلمية المتكاملة والتفكير بمنطق الغد واكتساب 

القدرة على التجديد المستمر.
وهكذا تهدف إلى االنطالق من عالم اليوم إلى عالم المستقبل ومن البحث عن فرص العمل 

إلى خلقها.
ليعيشوا  وقتهم  كامل  أعطوا  الذين  الكرام  األساتذة  من  بمستوى عال  جامعتنا  لقد حظيت 
مع طالبهم علمًا وبحثًا. ويعتبرون طالبهم كأبناء وبنات يحرصون على تزويدهم بالعلم 

والمعرفة والقدرة على الدخول في المجتمع بجدارة.
الجديد ونتمنى لجامعتنا استمرار  العام  لهذا  المتجددة في وطننا  التعليم  نبارك مسيرة  إننا 

التقدم والنجاح.

رئيس مجلس األمناء 
األستاذ الدكتور محمد العمادي



كلمة رئيس الجامعة 
أبنائي الطلبة األعزاء ...

تحتفل جامعتنا في مطلع العام الدراسي الجديد 2014 / 2015 بمرور عشر سنوات على 
افتتاحها وهي تسير بخطى ثابتة وواعده نحو تحقيق المزيد من التقدم واالزدهار والرقي ، 
وذلك بفضل أساتذتها والعاملين فيها وشركائنا طالب جامعتنا الذين هم المصدر األساسي 

لإلنجاز والتميز والتفوق. 
تاريخ   193 الجمهوري رقم  المرسوم  الخاصة بموجب  الدولية  العربية  الجامعة  تأسست 
المالئم  النوعي  الجامعي  التعليم  توفر  العالي،  للتعليم  رائدة  مؤسسة  لتكون   2005/5/6
لمتطلبات المجتمع، والبيئة األكاديمية واالجتماعية المساندة للتميز واإلبداع في مجاالت 
البحث وخدمة المجتمع و دعامة أساسية لتعزيز القدرات. وقد تم افتتاحها في بداية العام 
الدراسي 2005-2006, وتضم ست كليات هي الصيدلة والهندسة المعلوماتية واالتصاالت 
والهندسة المعمارية والهندسة المدنية والفنون وإدارة األعمال.  وتم التركيز على البرامج 
الحديثة التي تواكب متطلبات النهضة العلمية العالمية بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل 

والحاجات المجتمعية.
يدت الجامعة وفق أرقى المعايير المحلية و الدولية لبنيتها التحتية ووفق متطلبات ومعايير وزارة التعليم العالي وقواعد االعتماد  شُّ

العلمي، وتتم عملية تحديث كل ما يخص العملية التعليمية بشكل مستمر.
نضع بين أيديكم دليل القبول الجامعي للعام الدراسي 2014 /2015 والذي يهدف إلى تعريف الطلبة المستجدين الراغبين بالتسجيل 
في جامعتنا بالتعليمات الخاصة بمسيرتهم الجامعية من حيث التخصصات التي تتيح للطالب حسن اختياره الجامعي، إضافة إلى 
عامة  ومرافق  ومراسم  وورش  وحاسوبية  ولغوية  علمية  مختبرات  من  وملحقاتها  التعليمية  ونشأتها  الجامعة  أهداف  عن  لمحة 
وخاصة، وكذلك األجهزة الالزمة للعملية التعليمية، وتفخر جامعتنا بالعالقات والنشاطات الدولية وذلك من خالل إبرامها لعدد 
بتاريخ  والمحررة  والثقافي مع جامعة دمشق  العلمي  التعاون  اتفاقية  آخرها  كان  والثقافي  والعلمي  الدولي  التعاون  اتفاقيات  من 
الطلبة من معلومات حول  اهتمامات  إلى كل  الدليل  يتطرق  العلمية، كما  القدرات  وبناء  الخبرات  تبادل  أجل  2014/4/29 من 
المصطلحات الجامعية وأنظمة الدوام والقبول والتسجيل واالمتحانات وحساب النتائج والخدمات التي توفرها الجامعة واألنشطة 

الطالبية والمنح الدراسية والمكافآت إضافة إلى الوثائق الالزمة لاللتحاق بالجامعة. 
لذا نأمل من طلبتنا األعزاء التقيد بما ورد في هذا الدليل حتى نحافظ على تميزنا وهذا ال يعني أننا في غنى عن المرشد األكاديمي 
بل على العكس فالمقصود هو أن هذا الدليل يأتي داعمًا لما يقوم به من دور مهم في مساعدة أبنائنا الطلبة في مسيرتهم الجامعية 

الناجحة. 
وال يفوتنا في هذه المناسبة أن نشكر وزارة التعليم العالي ومؤسساتها على الدعم الكبير الذي تقدمه للجامعات الخاصة التي هي 
رديف حقيقي وفَعال إلى جانب أخواتها الجامعات الحكومية الرسمية والتي تشكل منظومة تعليم عال وطنية واحدة نفخر ونعتز 

بها جميعًا. 
المرحلة  اجتياز  في  لتحقيق هدفكم  والتعليمية  العلمية  لتتابعوا مسيرتكم  العلمي والحضاري  الصرح  بكم في هذا  وختامًا نرحب 

الجامعية بتفوق ونجاح باهرين واالنطالق إلى الطريق الذي يختاره كل واحد منكم في الحياة. 

رئ�يس الجامع�ة 
األستاذ الدكتور محمد ماهر قباقيبي



رئيس مجلس اإلدارة 
المهندس محسن مقصود كلمة رئيس مجلس اإلدارة

أبنائي الطلبة 
مرحبًا بكم في الجامعة العربية الدولية.

لقد كان إنشاء هذه الجامعة تتويجًا لجهود دائبة من أجل توفير مناخات العلم والمعرفة لإلنسان العربي السوري حيثما كان على 
أرض هذا الوطن منطلقين من القاعدة الفلسفية التي تقول: »المعرفة قوة«، واضعين نصب أعيننا هدفا ساميًا أن تصبح جامعتنا 
مركز إشعاع فكري وحضاري تجتذب الكفاءات العلمية من داخل سوريا وخارجها، وتفتح أبوابها أمام الطالب الراغبين في 
التحصيل العلمي المميز ومواكبة آخر ما توصلت إليه العلوم في مختلف تخصصاتها، وإعداد أجيال من الشباب السوري الواعي 
القادر على تسخير قدراته الخالقة ومواهبه المتعددة ومهاراته العلمية والفكرية لخدمة وطنه واالرتقاء بمجتمعه والمحافظة على 

هويته المتميزة وتراثه الحضاري. 
 إن جامعتنا اليوم ُتعد في مصاف الجامعات النموذجية في سوريا بكلياتها المختلفة حيث وفرنا لهذا الصرح العلمي الخبرات 

العالية واألجهزة المتطورة والتسهيالت الضرورية األخرى التي تيسر له أداء الواجب المنوط به على خير وجه.
الذي يعيشون فيه  الفكري  المناخ  الجد ويستثمروا  الجامعة وعلمائها والباحثين فيها أن يشمروا عن سواعد  إننا نهيب بأساتذة 
للعمل الدؤوب المثمر وأن يقدموا الخبرة الواعية المتمرسة للمواهب الواعدة المتوثبة من طالب الجامعة تمهيدا لبروز جيل من 
العلماء والباحثين السوريين القادرين على العمل المنظم المبدع والمتميزين بالروح العلمية التي تتدفق بالعطاء من أجل تحقيق 

الخير للجميع.
كما ندعو أبناءنا الطلبة أن يعملوا بتعاون وثيق مع أساتذتهم الكتساب العلم النافع والمهارات الفنية والقدرات اإلبداعية وأن يتحلوا 

بالصبر والجلد والمثابرة حتى يتسنى لهم تحقيق ما يطمحون إليه من مجد وفخار.
إن تحصيل العلم ليس ترفًا وإنما هو التزام وإسهام.. التزام بكل القيم الخيرة النيرة وإسهام جاد ال يعرف الكلل في بناء الوطن، 

ودعم إنجازاته وتحقيق طموحاته القريبة منها والبعيدة وصواًل ألعلى درجات التميز واالرتقاء. 
في الختام أود أن أشيد بالجهود التي بذلها مجلس الجامعة وإدارتها وهيئاتها األكاديمية للمستوى الرفيع الذي تم التوصل إليه 
خالل فترة قصيرة. فلهم منا الشكر والتقدير والدعم والمساندة من أجل مزيد من التقدم والتطور، ونتمنى التوفيق والسداد ألبنائنا 
الطالب لما فيه الخير لهم ولوطنهم، وأن يجعل من هذه الجامعة منارة للعلم النافع المفيد الذي يغذي الحياة اإلنسانية ويسمو بقيمها 

ويسهم في بناء حاضرتها الروحية والمادية والفكرية.
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مجلس األمناء:
يتكون مجلس األمناء من خمسة عشر عضوًا من كبار العلماء والشخصيات العامة 

يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالي بناًء على اقتراح المالك، وهم:

رئـيس مجلس األمناءأ.د. محمد العمادي                                                     

نائب رئيس مجلس األمناءأ.د. كمال شرف                                                      

رئـيس الجامعـةأ.د. محمد ماهر قباقيبي                                          

عضوًا   أ.د. حسين عمران                                                     

عضوًاأ.د. راتب الشالح                                                      

عضوًا       أ.د. أحمد سمير النوري                                                  

عضوًا      أ.د. عبد الغني ماء البارد                                                              

أمين سر مجلس األمناءأ.د. محي الدين عيسى                                                     

عضوًا               ا.د. رستم الزعبي                                                              

عضوًا    أ.د. خالد حالج                                                         

عضوًا أ.د. آصف شاهين                                                       

عضوًا د. رنا منصور                                                       

عضوًا                       د. طارق عكاش                                                                           

عضوًا        أ. عرفان دركل                                                              

عضوًا        د. عبد اللطيف عبد اهلل                                                                
   

مجلس إدارة شركة الجامعة العربية األوروبية: 
يتكون مجلس إدارة الشركة المالكة للجامعة من مجموعة من األكاديميين ورجال 

األعمال، وهم:
رئيس مجلس اإلدارةم. محسن مقصود                                    

نائب رئيس مجلس اإلدارةأ. عرفان دركل                                     

عضوًاد. محمد هيثم آل كمال                                    

عضوًاد. عبد اللطيف عبد اهلل                                    

عضوًاد. عبد اهلل جمال                                           

عضوًاد. مروان الغبرة 

عضوًاد. بسام أبو السعود
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مجلس الجامعة:
الخبرة،  األكاديميين ذوي  الدولية من مجموعة من  العربية  الجامعة  يتكون مجلس 
وفيما يلي قائمة بأسماء رئيس وأعضاء المجلس والوظائف التي يقوم بها كاًل منهم: 

رئيس الجامعةأ.د. محمد ماهر قباقيبي

نائب رئيس الجامعة للعالقات الدولية أ.د. عبد الغني ماء البارد
والبحث العلمي

نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية أ.د. تامر فؤاد الحجة
والطالب 

نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية أ. د. مروان سعد الزبيبي

عميد البحث العلمي والدراسات العلياأ.د. محي الدين جميل جمعة

عميد كلية الهندسة المعماريةأ.د. تامر فؤاد الحجة

عميد كلية الهندسة المعلوماتية أ.د. رامز حاج اسالم
واالتصاالت

عميد كلية الصيدلةأ.د. محمد طاهر إسماعيل

عميد كلية الهندسة المدنيةد. غياث الحالق

عميد كلية الفنوند. باسم دحدوح

عميد كلية إدارة األعمالد. مهيب النشار صالحة

ممثل وزارة التعليم العالي-

ممثل عن أعضاء الهيئة التعليمية-

ممثل منتخب عن الطالب-

أمين سر مجلس الجامعة أ. محمد وليد الحريري

الجامع��ة العربي��ة الدولي�ة
1 - مقدمة: 

AIU جامعة سورية خاصة محدثة بموجب المرسوم  الدولية  العربية  الجامعة 
الجمهوري 193 الصادر في 2005/5/6، خططها الدراسية والوثائق الصادرة 
العربية  الجمهورية  في  العالي  التعليم  وزارة  قبل  من  ومصدقة  معتمدة  عنها 

السورية. 
وكمؤسسة للتعليم العالي تعمل الجامعة على تحقيق األهداف اآلتية:
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2-  أهداف الجامعة:
إعداد جيل متميز من الخريجين الجامعيين القادرين على تلبية الحاجات النوعية 

للمجتمع والنهوض به. 
التنمية  أغراض  تخدم  التي  والتطبيقية  النظرية  العلمية  البحوث  في  اإلسهام 
الوطنية لذا تميزت الجامعة بوجود عمادة للبحث العلمي، ومن خاللها يتم العمل 
في  والمشاركة  العلمي  البحث  على  األكاديميين  والعاملين  األساتذة  حث  على 

المؤتمرات والندوات التي تنظم األبحاث.
التطوير  بهدف  المرموقة  واألجنبية  العربية  الجامعات  مع  الشراكة  تحقيق 

والتحديث المستمرين للعمل األكاديمي والقيام ببحوث علمية مشتركة.
استقطاب الكفاءات األكاديمية والبحثية المتميزة عن طريق توفير البيئة المناسبة 

لعملها.

3- الموقع والبنية التحتية: 
تقع الجامعة على الطريق الدولي الواصل بين دمشق ودرعا )غباغب( على بعد 

35 كم من دمشق.  
خصصت الجامعة لحرمها أرضًا مساحتها 713395 م2 موزعة حسب )الجدول رقم 1(:

المساحة الفعلية )م2(المحاور

713395 المساحة اإلجمالية لألرض

218158 مساحة األرض المستثمرة فعاًل )المستفاد منها(

495237 مساحة األرض غير المستثمرة حاليًا

71150 المساحة الطابقية للجامعة
                                       )جدول 1( 

 وهي تسعى ألن يكون هذا الحرم مميزًا من كافة الجوانب التصميمية والهندسية 
والخدمية بحيث يضم أبنية حضارية وعصرية متميزة مزجت الماضي بالمستقبل 
فهي تحوي على 80  قاعة تدريسية بمساحة إجمالية تقدر بـ )5465( م2 مجهزة 
بكافة الوسائل العلمية الحديثة التي تساعد في رفع السوية العلمية للطلبة، إضافة 

إلى المختبرات العلمية واللغوية والحاسوبية. 

4- األنشطة الطابية:
االهتمام  كل  توليها جامعتنا  التي  الرئيسية  المهام  إحدى  الطالبية  األنشطة  تعد 
والبشرية  المادية  والمستلزمات  المطلوبة  الميزانية  لها  وتخصص  والرعاية 

والبنية التحتية الالزمة.
ولتحقيق هذا الهدف تم تأسيس 14 ناديًا طالبيًا تضم مختلف المجاالت )الثقافية، 
االجتماعية، الصحية، الفنية، المسرحية، الموسيقية، العلمية، الرياضية( ويشرف 
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على هذه النوادي كوادر متخصصة من الهيئتين التعليمية واإلدارية من أصحاب 
الخبرات والكفاءات المميزة.

وتشكل المنتخبات الرياضية في معظم األلعاب أبرز النوادي الطالبية وتشارك 
في البطوالت المحلية والعربية والدولية.

كما قامت الجامعة بإنشاء صالة رياضية مغلقة ومالعب خارجية بمساحة إجمالية 
قدرها 11000 م2، ويضم هذا المجمع الرياضي اآلتي:

والريشة  اليد  وكرة  الطائرة  وكرة  السلة  لكرة  للجمهور  مدرجات  مع  صالة 
الطائرة.

مسبح صيفي شتوي أولمبي مجهز بأحدث األجهزة اإللكترونية إلقامة المسابقات 
والمهرجانات الرياضية المائية ومدرج للجمهور.

صالة لياقة بدنية تحتوي على كافة األجهزة الخاصة بتنمية عناصر اللياقة البدنية 
ذات المواصفات التقنية عالية الجودة.

صالة ايروبيك مجهزة بأحدث التقنيات الصوتية والوسائل المساعدة.
مطعم وكافيه لقضاء أوقات الفراغ فيها وألعاب إلكترونية.

صالة لكرة الطاولة والبلياردو وأخرى للشطرنج ملعب كرة سلة يتسع لـ /700/ 
متفرج حسب المواصفات العالمية.

مالعب خارجية أللعاب الكرات )القدم، السلة، اليد، التنس والكرة الطائرة( مع 
مدرج يتسع لـ /2000/ متفرج.

في  المتوافرة  بمثيالتها  مقارنة  ومتميزة  رائدة  الرياضية  المنشآت  هذه  وُتعد 
الجامعات األخرى.

5 - العاقات والنشاطات الدولية: 
ترتبط الجامعة العربية الدولية بمجموعة من اتفاقيات التعاون الدولي مع عدد 
من الجامعات األجنبية في أغلب أنحاء العالم. كما أن الجامعة هي عضو بعدد 
من المنظمات والهيئات األكاديمية العربية والدولية مثل منظمة إتحاد الجامعات 
العربية والمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي ومنظمة دول المؤتمر 
اإلسالمي. الجامعة العربية الدولية أيضًا جامعة معترف بها كمؤسسة تعليم عالي 
من قبل مجلس وزراء الشؤون التعليمية والثقافة في جمهورية ألمانية االتحادية 
الترتيب  anabin.de لمعرفة  البيانات  - KMK. يمكنكم االطالع على قاعدة 
الذي حصلت عليه الجامعة حيث صنفت H+ وهو الترتيب نفسه الذي حصلت 
 anabin.de عليه الجامعات الحكومية الموجودة في سوريا. إن قاعدة البيانات
هي مصدر لالعتراف والتصديق للشهادات األجنبية من قبل 16 والية إتحاديه 
ألمانية.تتكون KMK من الوزراء وكبار المسؤولين عن التعليم والتعليم العالي 

والبحث العلمي باإلضافة إلى الشؤون الثقافية في ألمانيا.
تؤمن  التي  التمويل  مشاريع  من  عدد  في  شريك  عضو  هي  الجامعة  أن  كما 
توفير الدعم المالي الالزم للنشاطات األكاديمية كتبادل الطالب والمنح الدراسية 

والمدارس الصيفية وغيرها من النشاطات الثقافية.
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الفيس  الجامعة وصفحة  لمعلومات إضافية وتفصيلية، راجع صفحة  ماحظة: 
بوك على شبكة االنترنت.

6 - نظام الدراسة والتقييم:
نظامًا   Credit Hour System المعتمدة  الساعات  نظام  الجامعة  اعتمدت 
النظام المعتمد في الواليات المتحدة األمريكية، وفي غالبية  دراسيًا فيها، وهو 
باالنتشار  له  شبيه  بدأ  والذي  المحلية،  الجامعات  بعض  وفي  المنطقة  جامعات 
 ،European Credit Transfer System ECTS في أوروبا تحت عنوان
وبنتيجة التواصل مع الجامعات المنتشرة إقليميًا ودوليًا اختير هذا النظام نظرًا 

لما يتمتع به من ميزات.
يستند نظام الساعات المعتمدة بشكل عام إلى وجود عدد من المقررات الدراسية 
ضمن خطة دراسية متكاملة تشكل عددًا إجماليًا من الساعات المعتمدة. و يحتاج 
من  عددًا  بنجاح  يدرس  أن  معين  تخصص  في  إجازة  على  للحصول  الطالب 

الساعات المعتمدة التي تشكل الخطة الدراسية لهذا التخصص.

تعريف بالمصطلحات الجامعية: 
الساعة المعتمدة: 

األسبوع خالل  لمحاضرة نظرية واحدة في  هي مدة ساعة دراسية مخصصة 
العبء  تحديد  أساس  وتكون  عمليتين،  ساعتين  أو  الواحد  الدراسي  الفصل 
الدراسي الذي يأخذه الطالب في كل فصل دراسي وفقًا ألحكام هذه التعليمات. 

وتحدد الخطة الدراسية للكلية عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر من المقررات.

المرشد األكاديمي:
هو عضو الهيئة التعليمية الذي يختاره القسم األكاديمي في الكلية ليتولى توجيه 
الطالب في عملية تسجيل مقررات كل فصل دراسي، ويتابع مسيرته العلمية منذ 

دخوله في الجامعة وحتى تخرجه.

الخطة الدراسية:
تضم الخطة الدراسية في تخصص معين ما يلي:

وصف شامل لبرنامج الدراسة الذي يدرسه الطالب في تخصصه.
للحصول  دراستها  الطالب  على  ينبغي  التي  المتكاملة  المقررات  من  مجموعة 

على الدرجة الجامعية األولى )بكالوريوس(، مع عدد ساعاتها ونوعها 
)نظرية أو عملية(.
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النصاب )العبء( الدراسي:
أسبوعيًا  فيها  الدراسة  ويتابع  الطالب  يسجلها  التي  المعتمدة  الساعات  عدد  هو 
وفقًا لبرنامج منظم طول الفصل الدراسي الواحد ويكون هذا النصاب )العبء( 
ما بين 12 ساعة معتمدة و18 ساعة معتمدة، ووفق ما تقرره قرارات وزارة 

التعليم العالي. 

الفصل الدراسي:
أو  األول  الفصل  في  أسبوعيًا   16 إلى  تمتد  بالتدريس  خاصة  زمنية  مدة  هو 
الثاني و ثمانية أسابيع في الفصل الصيفي كحد أدنى وتتضمن االمتحانات بكافة 

أنواعها.

العام الدراسي:
عام  كل  بداية  قبل  تحديدها  يتم  والتي  للتدريس  المخصصة  الزمنية  المدة  هو 
دراسي طبقًا للتقويم الجامعي ويتألف العام الدراسي الواحد من فصلين دراسيين 
)فصل أول وفصل ثاني( ويفصل بينهما عطلة منتصف العام الدراسي، إضافة 
إلى فصل ثالث مكثف )الفصل الصيفي( مدته شهران، ويكون النصاب الدراسي 

فيه من 3 إلى 9 ساعات معتمدة ويعتبر الفصل الصيفي اختياريًا.  

المنح الدراسية:
تقّدم الجامعة سنويًا منحًا مجانية إلى وزارة التعليم العالي بنسبة %5 من عدد 
الطالب المقبولين لديها في كل كلية لمدة تعادل الحد األدنى الالزم للحصول على 
الدرجة العلمية في الكلية وفق األسس المحددة في مرسوم إحداث الجامعة بحيث 

تتضمن المنحة الرسوم واألقساط الدراسية والسكن الجامعي. 
مجلس  ويقرها  الجامعة  مجلس  يقترحها  أن  يمكن  مخفضة  منحًا  الجامعة  تقدم 

األمناء.
تخفض الرسوم واألقساط الدراسية لفصل دراسي واحد بنسبة محددة ولعدد من 
الطالب يقترحها مجلس الجامعة ويقرها مجلس األمناء للطالب الذين يحصلون 
على معدل فصلي مميز في أي من الفصلين الدراسيين األول أو الثاني في أي 

اختصاص من اختصاصات كليات الجامعة.

أنظمة الدوام:
على الطالب االلتزام بنظام الدوام الكامل وحضور جميع المحاضرات والحصص 

العلمية والمناقشات وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة.
ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من %15 من عدد الساعات المقررة للمادة.

للمادة  المقررة  الساعات  عـدد  مجموع  من   15% من  أكثر  الطالب  غاب  إذا 
دون عـذر مرضي أو عذر قهري يقبله عميد الكلية، يحرم من التقدم لالمتحان 
المقرر )صفرًا( والتقدير “Z” محروم، وعليه  فـي ذلك  نتيجته  النهائي، وتعدُّ 
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إعادة تسجيلها إذا كانت إجبارية، وفي جميع األحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب 
في حساب معدل عالمات الطالب الفصلي ألغراض اإلنذار والفصل من الكلية.
هذا  وكان  ما،  لمادة  المقررة  الساعات  من   15% من  أكثر  الطالب  غاب  إذا 
الغياب بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله العميد المختص، ويقره مجلس الكلية 
يعتبر منسحبًا من تلك المادة، وتطبق عليه أحكام االنسحاب، ويبلغ العميد مديَر 
المادة  القبوِل والتسجيل بذلك، وتثبَّت كلمة )منسحب( والتقدير“W” إزاء تلك 

في السجل األكاديمي للطالب.
يشترط في العذر المرضي أن يكون بموجب شهادة صادرة عن طبيب الجامعة، 
أو عيادة أو مشفى معتمدة من ِقبل الجامعة، وأن تقّدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية 
خالل مدة ال تتجاوز أسبوع من تاريخ انقطاع الطالب عن الدوام، وفي الحاالت 
تاريخ  من  أسبوع  القهري خالل  عذره  يثبت  ما  الطالب  يقدم  األخرى  القاهرة 

زوال أسباب الغياب.

االمتحانات وحس�اب النتائج: 
يجري تقييم الطالب في أي مقرر خالل الفصل الدراسي عن طريق االختبارات 
مدى  تبين  والتي  المقرر  طبيعة  مع  المنسجمة  المختلفة  واألنشطة  والواجبات 

استيعاب الطالب المحتوى العلمي للمقرر.

يتضمن تقييم الطالب في كل مقرر)حسب توصيف المقرر( اآلتي:
اختبارات قصيرة “Quiz” ال يقل عددها عن )2(.

اختبار نصفي نهاية النصف األول من الفصل الدراسي.
إلى  الطالب  تقدم  ويشترط  الدراسي،  الفصل  نهاية  في  ويجرى  نهائي،  اختبار 
هذا االمتحان حصوله على ما اليقل عن %25 من عالمة أعمال السنة، والتي 
تشمل االختبارات القصيرة واالختبار النصفي و أية أنشطة خالل الفصل وما 

قبل االمتحان االختبار النهائي.
يترتب على الطالب التقدم إلى االختبار النهائي للمقرر، وُيعد الطالب راسبًا في 
النهائي مهما  المقرر حال حصوله على عالمة تقل عن )%25( في االختبار 

كانت عالماته المحصلة في التقييمات السابقة لهذا االختبار.
يسمح للطالب المتخلف عن االمتحانات النصفية أو النهائية ألسباب اضطرارية 
وفقًا  المبرر  المقرر  في  تعويضي  امتحان  إلى  بالتقدم  الجامعة  مجلس  يقبلها 

للقواعد والنواظم التي يقرها مجلس الجامعة. 
يحّدد التقييم النهائي للطالب في مقرر ما عن طريق جمـع عالمـات االختـبار 
إلى  العلمية،  والواجبـات واألنشطة  القصيـرة  والنهائـي واالختبارات  النصفـي 
العالمة  العالمات  هـذه  مجمـوع  ويشكل  وجوده(،  )حال  العملي  عالمة  جانب 

الكلية النهائية للطالب فـي المقرر.
الجامعة  قبل  من  المعتمدة  للمعايير  لالختبارات  بالنسبة  الطالب  تقييم  يخضع 

والوزارة.
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الكليات:
افتتحت حتى تاريخ إصدار هذا الدليل ست كليات، كلية الصيدلة، كلية الهندسة المعلوماتية واالتصاالت، كلية إدارة األعمال، 
كلية الهندسة المعمارية، كلية الفنون، كلية الهندسة المدنية، وفي إستراتيجية الجامعة تم التخطيط إلحداث وافتتاح كليات أخرى 
كالزراعة والطب البشري وطب األسنان والعلوم الطبية المساندة باإلضافة إلى ثالث كليات محدثة سيتم افتتاحها مستقباًل وهي، 
كلية اإلعالم، كلية العالقات الدولية والدبلوماسية، كلية السياحة والفنادق باإلضافة إلى كليات الهندسة بمختلف فروعها والعلوم 
الكليات المفتتحة  الفنون. يبين الجدول أدناه  التمثيل واإلخراج السينمائي في كلية  اإلنسانية، كما تم مؤخرًا إحداث اختصاص 

وتخصصاتها وسنة تأسيسها.

عدد الساعات التخصصاتالكلية
سنة التأسيسالمعتمدة

عدد السنواتاسم التخصص
51782005الصيدلةالصيدلة

الهندسة المعلوماتية 
هندسة المعلوماتية وتقسم إلى:واالتصاالت

51692005

هندسة البرمجيات
هندسة الذكاء الصنعي

هندسة شبكات الحواسيب 
ونظم التشغيل

هندسة الحاسوب 
واالتصاالت وتقسم إلى:

هندسة الحاسوب
هندسة االتصاالت

علوم اإلدارةإدارة األعمال

41332005

التمويل واالستثمار 
والمصارف

التسويق
تكنولوجيا المعلومات 

اإلدارية
المحاسبة

51692006هندسة العمارةالهندسة المعمارية
41342006االتصاالت البصريةالفنون

العمارة الداخلية
41342006 التمثيل واإلخراج 

السينمائي
الهندسة اإلنشائيةالهندسة المدنية

51692007 الهندسة البيئية
هندسة إدارة التشييد
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تحدد   2011/6/28 تاريخ   300 رقم  العالي  التعليم  مجلس  قرار  إلى  استنادًا 
الطالـب كمجمـوع عالمة  الحاصل عليها  المئوية  للعالمات  الحرفية  المكافئات 

فـي مقرر ما مع التقدير المكافئ له حسب الجدول اآلتي:
التقديــــرالقيمـة النهائيـة مـن 4المكافـئ الحرفـيالعالمـة المئويـة

A4+من 98 إلى 100
شرف

A3.75من 95 إلى ما دون 98

A3.5-من 90 إلى ما دون 95
امتياز

B3.25+من 85 إلى ما دون 90

B3.00من 80 إلى ما دون 85
جيد جدًا

B2.75-من 75 إلى ما دون 80

جيدC2.5+من 70 إلى ما دون 75
C2.25من 65 إلى ما دون 70

مقبولC2.00-من 60 إلى ما دون 65

نجاحD1.75+من 55 إلى ما دون 60
D1.50من 50 إلى ما دون 55 مشروط

رسوبF0دون 50

تحتسب التقديرات عند التخرج على النحو التالي:
التقدير عند التخرجالقيمـة النهائية من 4العالمـة المئويـة

شرف4 - 3.75من 95 إلى 100

امتياز3.25 - 3.74من 85 إلى ما دون 95

جيد جدًا2.75 - 3.24من 75 إلى ما دون 85

جيد2.25 - 2.74من 65 إلى ما دون 75

مقبول2.00 - 2.24من 60 إلى ما دون 65

7- مركز التدريب التطبيقي والتطوير المهني: 
 تأسس مركز التدريب والتطوير المهني في بداية العام الدراسي 2009-2008، 
كبرى  في  تدريبهم  خالل  من  العمل  سوق  لدخول  الطلبة  تأهيل  إلى  ويهدف 
الشركات، حيث يقوم المركز باإلشراف على الطالب أثناء التدريب من خالل 
التي  المؤسسة  أو  الشركة  تحدده  ميداني  ومشرف  الكلية  من  أكاديمي  مشرف 

يجري فيها التدريب.
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8- اإلرشاد األكاديمي:
تتميز الجامعة العربية الدولية بمنهجية ووسائل لتوجيه طلبتها من الناحية العلمية، ومن أهمها اإلرشاد األكاديمي، حيث 
يتوفر لكل طالب مرشد أكاديمي. ومن أبرز أهداف اإلرشاد األكاديمي في الجامعة دفع و تشجيع الطلبة المتميزين علميًا، 

ومساعدة الطلبة المتعثرين على تجاوز الصعوبات التي تعترضهم طيلة فترة دراستهم.

9 - اللغة اإلنكليزية:
يتقدم الطالب لدى انتسابه إلى الجامعة إلى اختبار تحديد مستوى في اللغة اإلنكليزية، ويخضع بنتيجة هذا االمتحان إلى 
دورات لغة إنكليزية ترميمية بما يتناسب مع مستواه اللغوي. و يتم تأهيل الطالب في مركز اللغات األجنبية في الجامعة وفقًا 

لمستويين:  
مستوى أساسي ”Basic English”: مؤلف من أربع مستويات ”Level0, Level1, Level2, Level3”. وهو يركز 
على مهارات اللغة اإلنكليزية العامة )قواعد، قراءة، سماع، محادثة(، و ال يدخل ضمن الساعات المعتمدة للخطة الدراسية.
إنجاز  على  لمساعدتهم  وذلك  األول  الدراسي  الفصل  بدء  قبل  المكثفة  الترميمية  الدورات  في  الطالب  يسجل  أن  ويمكن 
دراستهم خالل المدة المحددة، علمًا أن الدورات المكثفة تبدأ في بداية شهر آب وعلى عدة دورات ولكافة المستويات بحيث 

يدرس الطالب المستوى بواقع أربع ساعات يوميًا وألربعة أيام ولمدة ستة أسابيع.
مستوى متقدم ”Level4 – Advanced English”: يحتسب ضمن الساعات المعتمدة، وهو موجه نحو متطلبات تخصص 

الطالب.

10 - المقررات الترميمية:
َتجري الجامعة دورات ترميمية في مادة الرياضيات حسب الجدول اآلتي )جدول رقم 2(:

رياضيات ترميميةاالختصاصالشهادة الثانوية المطلوبةالكلية
  Remedial Math   

إدارة األعمال
- الثانوية السورية 

الفرع األدبي
- الثانوية الخليجية

 )R1,R2(إدارة، تسويق

الهندسة المعلوماتية 
واالتصاالت

- الثانوية الخليجية
Rكل االختصاصات- الثانوية المهنية الصناعية

- الثانوية السورية الفرع 
كل االختصاصاتالعلمي

R إذا كانت عالمته 
في الرياضيات أقل 

من 60/36
Rكل االختصاصات- الثانوية الخليجيةالهندسة المدنية

- الثانوية السورية الفرع 
كل االختصاصاتالعلمي

R إذا كانت عالمته 
في الرياضيات أقل 

من 60/40
R )هندسة فراغية(كل االختصاصات- الثانوية الخليجيةالهندسة المعمارية

- الثانوية السورية الفرع 
العلمي

كل
 االختصاصات

R )هندسة فراغية( إذا كانت عالمته في 
الرياضيات أقل من 60/36

)R(: مادة ترميمية                                          )جدول 2(
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11- الخدمات التي توفرها الجامعة:
المواصات:

وفرت الجامعة حافالت حديثة لنقل طالبها من أماكن إقامتهم إلى مقر الجامعة، وذلك عن طريق رحالت منظمة وخطوط 
سير محددة، تغطي المحاور الرئيسية المطلوبة، علمًا أن خدمة المواصالت اختيارية وبحسب رغبة الطالب ويتم تحديدها 

مواعيدها في بداية كل فصل دراسي.  

الرعاية الصحية والطبية:
التأمين الصحي اختياري مع شركات التأمين التي تعتمدها الجامعة وبأسعار مدروسة. كما تقدم الجامعة ضمن حرمها العديد 
من الخدمات الطبية والوقائية العالجية واإلسعافية من خالل مركز طبي يتضمن عيادة ومخبر تحاليل طبية وصيدلية يقدم 

كافة الخدمات الصحية لطلبة الجامعة.

المكتبة: 
خصصت الجامعة لطلبتها مكتبة مركزية وخمس مكتبات فرعية ومكتبة إلكترونية بمساحة إجمالية قدرها 2250 م². و تحتوي 
هذه المكتبات على أكثر من 87300 عنوانًا ورقيًا وإلكترونيًا لغاية إعداد هذا الدليل، باإلضافة إلى عشرات الدوريات العلمية 
التخصصية المحكمة والعامة الورقية واإللكترونية المتوفرة في كل كلية. وتعمل هذه المكتبات على توفير خدمة إعارة الكتب 
والبحث المرجعي، والمطالعة ضمن قاعات حديثة بمواصفات عالية، باإلضافة إلى خدمات البحث والتصفح اإللكتروني 
عن بعد للنصوص الكاملة المتوفرة ضمن أشهر المكتبات اإللكترونية العالمية التي تشترك بها الجامعة. وتولي الجامعة هذه 
الخدمة عناية خاصة نظرًا لعالقتها المباشرة بالتحصيل العلمي للطلبة، ولذلك فهي تسعى إلغناء المكتبة المركزية بمصادر 
المعلومات المطبوعة و المكتبات اإللكترونية نظرًا لسهولة الوصول إليها وغناها بالمعلومات التخصصية والعامة التي تلبي 

احتياجات الطلبة وأنشطة البحث العلمي.
 

خدمات تقانة المعلومات:
وفرت الجامعة خدمتي اإلنترنت والبريد اإللكتروني مجانًا لطالبها من خالل خط اتصال سريع وباستخدام شبكة اتصال 
سلكية وشبكة السلكية WI-FI داخلية عالية األداء والمرونة، كما وفرت الجامعة من خالل موقعها على اإلنترنت مجموعة 
من الخدمات التي تسمح للطلبة وذويهم بالتواصل مع الجامعة والحصول على جميع المعلومات المتعلقة بتحصيلهم الدراسي 

مثل )درجات االمتحانات ، المعدل التراكمي، ...( إضافة إلى معلومات عن الوضع المالي للطالب.
باإلضافة إلى ما سبق، زودت الجامعة قاعاتها التدريسية بكافة األدوات الالزمة للمدرس من أجهزة حاسوب وأجهزة إسقاط 

ونظام صوتي بحيث تؤمن أكبر قدر من التفاعلية خالل المحاضرة الدراسية.

األنشطة الطابية:
بناء  فعالة في  الفكرية والبدنية والصحية ليصبحوا عناصر  النواحي  الطلبة إعدادًا متكاماًل من  إلى إعداد  الجامعة  تسعى 
المجتمع المتقدم، وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم الجامعة بتهيئة مستلزمات األنشطة واألندية الرياضية والثقافية واالجتماعية 

والصحية والفنية والمسرحية والموسيقية والعلمية.
محليًا وعربيًا من حيث  المنجزة  الرياضية  والصاالت  المالعب  بإنشاء  الجامعة  قامت  الرياضية  األنشطة  تفعيل  وبهدف 

المساحات والتجهيزات.
شكلت منتخبات للجامعة في معظم األلعاب الرياضية. كما تخطط الجامعة هذه األنشطة من خالل لجان وأندية طالبية يديرها 

الطالب بأنفسهم بإشراف أعضاء من الهيئتين اإلدارية والتعليمية. 
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المطاعم الجامعية: 
هيأت الجامعة في مقرها الدائم عددًا من المطاعم والكافيتريات التي تقدم مختلف 

المشروبات والوجبات الغذائية للطلبة بجودة عالية وأسعار مناسبة.

السكن الجامعي:
ُأخرى سكنًا جامعيًا  أو دول  القادمين من خارج دمشق  للطالب  الجامعة  توفر 
الئقًا مجهزًا بالمستلزمات الضرورية لراحة الطلبة، كما تتابع الجامعة احتياجات 
الطالب المقيمين في السكن الجامعي من خالل مشرفين خاصين مسؤولين عن 

متابعة أوضاع الطلبة داخل السكن.
كما حرصت الجامعة على تأمين المواصالت بين الحرم الجامعي وسكن الطالب 
على مدار اليوم الدراسي.تصدر الجامعة التعليمات الخاصة بالسكن الجامعي من 

حيث الموقع واألسعار.
إلى  باإلضافة  طلبتها  الجامعة  تمنح  الجامعة:  تمنحها  التي  الوثائق  أهم   -12
وثائق التخرج )شهادة جدارية، وثيقة التخرج، كشف عامات مصدق( الوثائق 

التالية:
إشعار تخرج	 
صورة طبق األصل عن إشعار التخرج.	 
وثيقة الحياة الجامعية للطالب.	 
وثيقة تأجيل الخدمة العسكرية.	 
وثيقة تسجيل وإثبات دوام.	 
وثيقة تأجيل دراسي.	 
وثيقة بيان وضع دراسي.	 
بيان إنهاء ساعات الخطة الدراسية.	 
بيان اعتمادية الجامعة.	 
بيان تفوق دراسي.	 
كشف عالمات بالمقررات التي درسها الطالب.	 
بيان إنهاء مستويات اللغة اإلنكليزية الترميمية.	 

13- الوثائق الازمة لالتحاق بالجامعة: 
أواًل- بالنسبة للطلبة الحاصلين على الثانوية السورية:

الثانوية األصلية )لطالب منح وزارة التعليم فقط(.	 
أربع نسخ عن الشهادة الثانوية السورية مصدقة من وزارة التربية.	 
صورة الهوية الشخصية )أو إخراج قيد نفوس(.	 
صورة جواز السفر )إن وجدت(.	 
ست صور شخصية حديثة.	 
طلب انتساب إلى الجامعة موقع من الطالب وقسم القبول وقسم المحاسبة.	 
القبول 	  وموظف  الطالب  من  وموقعة  الجامعة  إلى  الطالب  انتساب  وثيقة 

ورئيس قسم القبول، وممهورة بخاتم مديرية القبول والتسجيل.
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ثانيًا- بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية الحكومية غير السورية 
الصادرة عن بلد عربي:

والخارجية . 1 التربية  وزارتي  من  )مصدقة  الثانوية  للشهادة  األصلية  الوثيقة 
في البلد الصادرة عنه الثانوية ثم السفارة السورية في ذلك البلد ثم الخارجية 
السورية في دمشق(، ومترجمة إلى اللغة العربية إن كانت صادرة بلغة أجنبية.

أربع نسخ مصدقة عن الثانوية )مصدقة من الخارجية السورية. . 2
”ختم طبق األصل” بعد تصويرها مبينًا عليها األختام السابقة( . 3. 

التعليم . 4  – )التاسع  يعادلها  أوما  اإلعدادية  المرحلة  لشهادة  األصلية  الوثيقة 
الكويت(  دولة  إلى  بالنسبة  الثانوي  األول   – المتوسط  الثالث   – األساسي 

مصدقة أصواًل.
نسختان مصدقتان عن الشهادة اإلعدادية أو ما يعادلها )التاسع(.. 5
صورة الهوية الشخصية )أو إخراج قيد نفوس( و صورة جواز السفر . 6

)إن وجدت(.
ست صور شخصية حديثة.. 7
طلب انتساب إلى الجامعة موقع من الطالب وقسم القبول وقسم المحاسبة.. 8
القبول . 9 وموظف  الطالب  من  وموقعة  الجامعة  إلى  الطالب  انتساب  وثيقة 

ورئيس قسم القبول، وممهورة بخاتم مديرية القبول والتسجيل.

ثالثًا - بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية األجنبية من البلد األم أو 
الشهادة الثانوية األجنبية من دولة عربية:

الوثيقة األصلية للشهادة الثانوية )High School Diploma( مصدقة أصواًل . 1
عنه  الصادرة  البلد  في  والخارجية  التربية  وزارتي  من  )مصدقة  ومترجمة 
الثانوية ثم السفارة السورية في ذلك البلد ثم وزارة الخارجية السورية بدمشق(.

نسختان مصدقتان ومترجمتان عن شهادة الثانوية .. 2
التربية والخارجية في . 3 الثانوية األصلية )مصدق من وزارتي  كشف عالمات عن 

البلد الصادرة عنه ثم السفارة السورية في ذلك البلد ثم الخارجية السورية في دمشق(.
أربع نسخ مصدقة عن الثانوية )يتم تصديقها من الخارجية السورية.. 4

»ختم طبق األصل« بعد تصويرها مبينًا عليها األختام السابقة(.	. 
نسخة أصلية من كشف درجات صف الحادي عشر الثانوية مصدق أصواًل ومترجم.. 6
نسختان مصدقتان ومترجمتان عن كشف درجات صف الحادي عشر الثانوية.. 7
نسخة أصلية من كشف درجات صف العاشر مصدق أصواًل ومترجم.. 8
نسختان مصدقتان ومترجمتان عن كشف درجات صف العاشر.. 9

شهادة المرحلة اإلعدادية أوما يعادلها مصدقة أصواًل ومترجمة .. 10
)بالنسبة للبلد التي تصدر هذه الشهادة ...(.11. 

ثالث نسخ مصدقة ومترجمة عن كشف درجات صف تاسع.. 12
كتاب تعادل صادر عن وزارة التربية والتعليم في بلد مصدر الثانوية مصدق . 13

أصواًل )إذا كانت صادرة عن بلد عربي فقط(.
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نسختان مصدقتان عن كتاب التعادل.. 14
وثيقة تثبت إمكانية معادلة الشهادة الدولية.. 	1
صورة الهوية الشخصية )أو إخراج قيد نفوس( وصورة جواز السفر. . 16

)إن وجدت(.   
ست صور شخصية حديثة.. 17
طلب انتساب إلى الجامعة موقع من الطالب وقسم القبول وقسم المحاسبة.. 18
القبول . 19 وموظف  الطالب  من  وموقعة  الجامعة  إلى  الطالب  انتساب  وثيقة 

ورئيس قسم القبول، وممهورة بخاتم مديرية القبول والتسجيل.

مصدقة أصواًل: أي مصدقة من وزارة الخارجية في الدولة التي صدرت 	 
عنها ومن السفارة السورية فيها، وكذلك من وزارة الخارجية السورية مع 
الثانوية  البلد الصادرة عنه  التربية في  للوثائق األجنبية في وزارة  ترجمة 
ثم وزارة خارجية البلد الصادرة عنه ثم السفارة السورية في البلد ثم وزارة 

الخارجية السورية في دمشق.
بعد 	  األصــل  طبق  السورية  الخارجية  من  تصديقها  يتم  مصدقة:  نسخ 

تصويرها مبينًا عليها األختام السابقة.

رابعًا- الثانوية الصادرة عن المدرسة الباكستانية بدمشق: 
1 . - كامبريدج  )جامعة  أصواًل  مصدقة   ”IGCSE“ األصلية  الثانوية  الشهادة 

الخارجية البريطانية - السفارة السورية في لندن - الخارجية السورية في دمشق(.
على . 2 )مقررين   ”AS LEVEL“ أو   ”GCE“ األصلية  الثانوية  الشهادة 

األقل( مصدقة أصواًل )الخارجية البريطانية - السفارة السورية في لندن، 
المتقدم حسب  المستوى  مواد  من  دمشق( وعدد  في  السورية  الخارجية  و 

التعليمات الصادرة عن وزارة التربية السورية.
3 .”IGCSE“ أربع نسخ مصدقة عن الشهادة الثانوية األصلية
4 .”AS LEVEL“ أو  ”GCE“ أربع نسخ مصدقة عن الشهادة الثانوية األصلية
النسخة األصلية من كشفي درجات صفي التاسع والعاشر مصدقتان أصواًل . 5

ومترجمتان إلى اللغة العربية.
مصدقتان . 6 والعاشر  التاسع  صفي  درجات  كشفي  عن  مصدقتان  نسختان 

أصواًل ومترجمتان إلى اللغة العربية.
صورة الهوية الشخصية )أو إخراج قيد نفوس( وصورة جواز السفر )إن وجدت(.. 7
ست صور شخصية حديثة.. 8
طلب انتساب إلى الجامعة موقع من الطالب وقسم القبول وقسم المحاسبة.. 9

القبول . 10 وموظف  الطالب  من  وموقعة  الجامعة  إلى  الطالب  انتساب  وثيقة 
ورئيس قسم القبول، وممهورة بخاتم مديرية القبول والتسجيل
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ماحظات هامة: 
كل طالب حاصل على ثانوية غير سورية يجب تعديل ثانويته في وزارة التربية 
بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة فيها ويتم هذا اإلجراء من قبل الجامعة، 
وزارة  من  المعادلة  قرار  يصدر  ريثما  شرطيًا  الفترة  هذه  في  تسجيله  ويعتبر 
قيد  يشطب  معادلتها  بعدم  التربية  وزارة  من  قرار  صدور  حال  وفي  التربية 

الطالب من الجامعة ويكون التسجيل الشرطي عندئذ على مسؤولية الطالب.
عربي  بلد  من  األجنبية  أوالثانوية  األجنبية  الثانوية  على  الحاصلين  الطالب 
شهادتهم  معادلة  تتم  حتى  الباكستانية  المدرسة  من  الثانوية  على  والحاصلين 

الثانوية فإنهم يخضعون في وزارة التربية السورية إلى:
يحملون  كانوا  إذا  ومحادثة(  وكتابة  )قراءة  كاف  بمستوى  عربية  لغة  امتحان 

جنسية أجنبية.
العامة  الثانوية  مستوى  من  جغرافيا(   - تاريخ   - قومية   - عربية  )لغة  امتحان 

السورية إذا كانت جنسيتهم سورية.

األوراق المطلوبة بالنسبة للطاب الراغبين باالنتقال من الجامعات األخرى:
أواًل: إذا كان الطالب منقول من  جامعة داخل سورية: 

- أربع نسخ مصدقة عن الشهادة الثانوية.
- كشف عالمات مصدق من الجامعة المنقول منها الطالب.

- نسخة من كشف العالمات مصدق من الجامعة المنقول منها الطالب.
- ملف الحياة الجامعية للطالب في الجامعة المنقول منها.

- توصيف المقررات )المواد( التي أنجزها الطالب مصدق من الكلية التي كان 
- يدرس فيها.

- صورة الهوية الشخصية )أو إخراج قيد نفوس(.
- صورة جواز السفر )إن وجدت(.

- ست صور شخصية حديثة.
- طلب انتساب إلى الجامعة موقع من الطالب وقسم القبول و قسم المحاسبة.

- وثيقة انتساب الطالب إلى الجامعة موقعة من الطالب وموظف القبول ورئيس 
قسم القبول وممهورة بخاتم مديرية القبول والتسجيل.

المدرجة  المتوسطة  المعاهد  إحدى  من  المنقول خريج  الطالب  كان  إذا  ثانياًً: 
ضمن لوائح وزارة التعليم السورية:

- وثيقة التخرج من المعهد المتوسط )إن كان المعهد تابعًا لوزارة التعليم العالي(، 
ومن الوزارة التي يتبع إليها المعهد )إن لم يكن تابعًا لوزارة التعليم العالي(.

- أربع نسخ مصدقة عن الشهادة الثانوية.
ومن  الطالب  منه  تخرج  الذي  المعهد  من  مصدق  األصلي  العالمات  كشف   -

الجهة التي يتبع لها المعهد.
- نسخة من كشف العالمات مصدقة من المعهد الذي تخرج منه الطالب ومن 
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الجهة التي يتبع لها المعهد.
الذي  المعهد  من  مصدق  الطالب  أنجزها  التي  )المواد(  المقررات  توصيف   -

تخرج منه.
- صورة هوية )أو إخراج قيد نفوس(.

- صورة جواز سفر )إن وجدت(.
- ست صور شخصية حديثة.

- طلب انتساب إلى الجامعة موقع من الطالب وقسم القبول و قسم المحاسبة.
- وثيقة انتساب الطالب إلى الجامعة موقعة من الطالب وموظف القبول ورئيس 

قسم القبول وممهورة بخاتم مديرية القبول والتسجيل.

ثالثًا: إذا كان الطالب منقول من جامعات من غير سورية:
	 والخارجية التربية  وزارتي  من  )مصدقة  الثانوية  للشهادة  األصلية  الوثيقة 

في البلد الصادرة عنه الثانوية ثم السفارة السورية في ذلك البلد ثم الخارجية 
السورية في دمشق(، ومترجمة إلى اللغة العربية إن كانت صادرة بلغة أجنبية.

	 و الخارجية  وزارة  و  التربية  وزارة  من  مصدقة  الثانوية  من  نسخ  أربع 
السفارة السورية )في البلد المانح(، و مصدقة من الخارجية السورية ”ختم 

طبق األصل” بعد تصويرها مبينًا عليها األختام السابقة( )ضمن سوريا(.
	 و السورية  السفارة  منها مصدق من  المنقول  الجامعة  كشف عالمات من 

وزارة الخارجية في البلد الذي صدر منه كشف العالمات ومترجم إلى اللغة 
العربية )إذا كان الكشف بلغة أجنبية(.

	.نسختان من كشف العالمات مصدقتان من الجهتين المذكورتين أعاله
	.وثيقة الحياة الجامعية للطالب في الجامعة المنقول منها
	 توصيف المقررات )المواد( التي أنجزها في الجامعة المنقول منها مصدق

أصواًل من الجهة المنقول منها.
	 التعليم  – )التاسع  يعادلها  أوما  اإلعدادية  المرحلة  لشهادة  األصلية  الوثيقة 

الكويت(  دولة  إلى  بالنسبة  الثانوي  األول   – المتوسط  الثالث   – األساسي 
مصدقة أصواًل )إذا كانت الشهادة الثانوية غير سورية(.

	 نسختان مصدقتان عن الشهادة اإلعدادية أو ما يعادلها )التاسع( )إذا كانت
الشهادة الثانوية غير سورية(.

	.)صورة هوية )أو إخراج قيد نفوس
	.)صورة جواز السفر )إن وجدت
	.ست صور شخصية حديثة
	.طلب انتساب إلى الجامعة موقع من الطالب وقسم القبول وقسم المحاسبة
	 القبول وموظف  الطالب  من  موقعة  الجامعة  إلى  الطالب  انتساب  وثيقة 

ورئيس قسم القبول وممهورة بخاتم مديرية القبول والتسجيل.
	.)وثيقة إثبات إقامة )بيان حركة دخول وخروج
	.االستمارة الخاصة ببيانات إثبات اإلقامة
	 المنقول بالجامعة  السورية(  العالي  التعليم  قبل وزارة  اعتراف )من  وثيقة 

منها الطالب.
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ضوابط االنتقال من الجامعات األخرى:
ال ُيعد الطالب المنقول مسجاًل في الجامعة إال بعد تقديمه كل الوثائق المطلوبة مصدقة أصواًل، وصدور قرار من مجلس 

الجامعة بالمواد المعادلة.
التحويل المماثل )من جامعة غير سورية إلى جامعة خاصة سورية(:

أواًل- يجوز انتقال )تحويل مماثل( الطالب السوريين وغير السوريين المسجلين في الجامعات غير السورية
)الحكومية والخاصة( إلى الجامعات الخاصة السورية وفق الشروط اآلتية:

أن تكون الجامعة التي يدرسون فيها معتمدة ومعترفُا بها في بلد الدراسة وفي الجمهورية العربية السورية.. 1
عدم جواز النقل من الجامعات الخاصة غير المعتمدة في بلدها.. 2
أال يقل معدل الطالب عن %10 من المعدالت المحددة في المادة )1( من قرار وزارة التعليم العالي رقم )306( تاريخ          . 3

2011/6/28 مع مراعاة شرط اإلقامة )ثمانية أشهر في العام الدراسي( وأال يقل المعدل بأي حال من االحوال عن 50%.
أن تتفق الشهادة الثانوية التي يحملها طالب االنتقال مع قواعد القبول في الجامعة التي يرغب االنتقال إليها.. 4
أ- أن يكون الطالب منقواًل أو ناجحًا إلى السنة الثانية في الجامعة التي يرغب في االنتقال منها إذا كانت الجامعة تعتمد النظام    . 5

السنوي أو الفصلي، أو ناجحًا بـ )25 ( ساعة معتمدة على األقل إذا كانت الجامعة تعتمد نظام الساعات المعتمدة.
ب- إذا حقق الطالب في عام القبول المعدل المطلوب ورغب باالنتقال إلى جامعة خاصة سورية فيحق له االنتقال من دون 

النظر إلى عدد الساعات التي أنجزها مع مراعاة شروط اإلقامة.
يحق للطالب المسجل في الجامعات الخاصة التحويل المماثل من جامعات داخل القطر أو خارجه مرة واحدة في حياته الجامعية.. 6

ثانيًا - التحويل المماثل )داخل سورية(: 
يجوز تحويل الطالب المسجلين في الجامعات السورية )الحكومية والخاصة( إلى الجامعات الخاصة السورية وفق اآلتي: 

أن يكون الطالب محققًا شرط المعدل في الشهادة الثانوية في سنة القبول.. 1
أن يكون درس مدة ال تقل عن فصل دراسي في الجامعة المراد االنتقال منها.. 2
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ثالثًا- تغيير القيد )من اختصاص إلى آخر في الجامعة ذاتها أو من جامعة أخرى(: 
يشترط في تغيير القيد أن يكون الطالب محققًا شرط المعدل في الشهادة الثانوية في سنة القبول في االختصاص المراد تغيير 

القيد إليه وال يجوز أن تزيد نسبة اإلعفاء من الساعات المعتمدة  على النسب اآلتية:
في حال كان الطالب ناجحًا أو منقواًل إلى السنة الثانية يعفى من 10 % من الساعات المعتمدة على األكثر. . 1
في حال كان الطالب ناجحًا أو منقواًل إلى السنة الثالثة يعفى من 15 % من الساعات المعتمدة على األكثر. . 2
في حال كان الطالب ناجحًا أو منقواًل إلى السنة الرابعة يعفى من 20 % من الساعات المعتمدة على األكثر.. 3
يعفى الطالب من مقررات متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية التي أنجزها بنجاح إذا كان تغيير القيد بين تخصصات . 4

الكلية الواحدة في الجامعة نفسها على أن يكون عدد الساعات المعتمدة ال يقل عن عدد الساعات في االختصاص المراد 
تغيير القيد إليه وأال يقل معدله فيها عن /2/. 

رابعًا - القبول على أساس شهادة معهد: 
يجوز قبول الطالب )الخريج( من حملة شهادة المعهد المتوسط للقيد في الجامعات الخاصة وفق الشروط اآلتية: 

أن يكون اختصاص الطالب متفقًا مع االختصاص الذي يرغب التسجيل فيه وفق القواعد المطلوبة من قبل وزارة التعليم . 1
العالي )الجدول رقم 9(.

أن يكون معدله في شهادة المعهد )جيد جدًا( على األقل. . 2
يقبل الطالب دون النظر إلى معدل شهادة المعهد إذا كان معدله في الشهادة الثانوية مساويًا لمعدل القبول في الكلية في . 3

سنة القبول.
يعامل الطالب في كلتا الحالتين )2( و )3( على أساس شهادة المعهد المتوسط.. 4
أال يزيد اإلعفاء في الكليات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة على %20 من عدد الساعات المعتمدة في الكلية التي . 	

سيقبل فيها، وأال يزيد على سنة واحدة في الكليات التي تتبع نظام السنوات، ووفق ما تقرره المجالس الجامعية المختصة 
بناَء على قرار إعفاء يصدر عن مجلس الجامعة.
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الكلية أو األختصاص الذي يقبل فيهاالختصاصاسم المعهد المنقول منه

صيدليةالمعهد الصحي
الصيدليةمخابِر

الصيدليةمخابرالمعهد التقاني الطبي

المعهد التقاني للحاسوب
شبكات حاسوبية
هندسة برمجيات
هندسة حواسب

الهندسة المعلوماتية واالتصاالت

معهد االتصاالت التابع لوزارة االتصاالت 
والتقانة

شبكات حاسوبية
الهندسة المعلوماتية واالتصاالتمعالجة معلومات

الهندسة المعلوماتية واالتصاالتهندسة الكمبيوترمعهد هندسة الكمبيوتر
الهندسة المعلوماتية واالتصاالتتقانة المعلوماتمعهد هندسة الكمبيوتر

الهندسة المعلوماتية واالتصاالتمعالجة معلوماتمعهد االتصاالت والتقانة
المعاهد التقنية الهندسية
التصميم الداخليمعاهد المراقبين الفنيين

الهندسة المعمارية الرسوم واإلنشاء الهندسيمعهد المراقبين الفنيين
الرسوم واإلنشاء الهندسيالمعهد الهندسي

إنشاءات عامةالمعهد الهندسي
الهندسة المدنية:

قسم هندسة اإلدارة والتشييد
قسم الهندسة اإلنشائية

الهندسة المدنية باختصاص:الصحية والبيئةالمعهد الهندسي
هندسة بيئة

إنشاءات عامةمعهد المراقبين الفنيين
الهندسة المدنية:

قسم هندسة اإلدارة والتشييد
قسم الهندسة اإلنشائية

الكلية أو األختصاص الذي يقبل فيهاالختصاصاسم المعهد المنقول منه

الهندسة المدنية باختصاص:الصحية والبيئةمعهد المراقبين الفنيين
هندسة بيئة

محاسبة أسواق مالية تأمين معهد المحاسبة والتمويل
إدارة األعمال )األقتصاد(مصارف

إدارة األعمال )األقتصاد(محاسبة أسواق مالية إدارةالمعاهد التجارية
إدارة األعمال )األقتصاد(تجاري – مصرفيالمعاهد التجارية المصرفية / وزارة المالية

محاسبة النفقات - محاسبة المعهد المالي / وزارة المالية
إدارة األعمال )األقتصاد(الضرائب والرسوم

إدارة األعمال )األقتصاد(جميع األختصاصاتمعهد إدارة األعمال والتسويق
الفنون الجميلةالنحتمعهد الفنون التطبيقية التابعة لوزارة الثقافة

)جدول 3(
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المعاهد التابعة لوكالة الغوث )األونروا(:

الكلية أو االختصاص الذي يقبل فيهالمعاهد التابعة لوكالة الغوث األونروا

الصيدلةفني مخبر طبي 

الصيدلة مساعد صيدلي 

الهندسة المعلوماتيةالكمبيوتر ونظم المعلومات

هندسة الحاسوب واالتصاالتاإللكترون وتطبيقات الحاسوب

الهندسة المدنيةالمدني

الفنونالديكور والتصميم الداخلي

الهندسة المعماريةالمعماري
)جدول 4(

خامسًا - القبول على أساس شهادة إجازة:
يجوز قبول الطالب من حملة اإلجازة الجامعية للقيد في الجامعات الخاصة وفق 

الشروط اآلتية:
يرغب . 1 الذي  االختصاص  مع  »منسجمًا«  الطالب  اختصاص  يكون  أن 

التسجيل فيه وفق القواعد المطبقة في وزارة التعليم العالي.
أن يكون معدله في اإلجازة )جيدًا( على األقل.. 2
يقبل الطالب دون النظر إلى معدل اإلجازة إذا كان معدله في الشهادة الثانوية . 3

مساويًا لمعدل القبول في الكلية في سنة القبول.
يعامل الطالب في كلتا الحالتين )2( و )3( على أساس اإلجازة.. 4
أال يزيد اإلعفاء في الكليات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة على %25 من . 	

عدد الساعات المعتمدة في الكلية التي سيقبل فيها، وأال  يزيد على سنة في 
الكليات التي تتبع نظام السنوات وفق ما تقرره المجالس الجامعية المختصة. 
أما إذا كان من حملة شهادة اإلجازة في العلوم الطبيعية )البيولوجيا( فيمكن 
قبوله في كليات الصيدلة على أال تزيد نسبة اإلعفاء من الساعات المعتمدة 

على 35 %.

سادسًا -  قبول المستنفدين: 
يسمح للجامعات الخاصة قبول الطالب المستنفدين في الجامعات الحكومية 	 

مع مراعاة القواعد اآلتية:
أال يقل معدله في الشهادة الثانوية )في عام التسجيل( عن المعدل المطلوب . 1

لالختصاص المراد تسجيله في الجامعة الخاصة. 
تطبيق قواعد تغيير القيد والتحويل المماثل )حسب الحال(.. 2
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أن يقدم ما يثبت ترقين قيده في الجامعة الحكومية التي استنفد فيها.. 3
أال يكون الطالب مفصواًل من الجامعة ألسباب تأديبية.. 4

ال يحق للطالب المستنفد الذي سجل في الجامعة الخاصة العودة إلى الجامعة 	 
من  قيده  يشطب  المخالفة  حال  وفي  األحوال  من  حال  أي  في  الحكومية 

الجامعتين وال يعطى أي وثيقة من الجامعتين.
عدد 	  ضوء  في  الطالب  لهؤالء  الخاصة  الجامعة  في  اإلبقاء  مدة  تحتسب 

الساعات المعتمدة التي تمت معادلتها من الجامعة الحكومية، وتعتبر كل 16 
ساعة معتمدة معادلة لفصل دراسي واحد.

من 	  الممنوحة  الحاسوب  علوم  في  اإلجازة  حملة  من  الطالب  قبول  يجوز 
تقانة  وهندسة  المعلوماتية  الهندسة  كليات  في  السورية  الخاصة  الجامعات 
%35 من  الخاصة على أال يزيد اإلعفاء على  الجامعات   المعلومات في 

الساعات المعتمدة. 

أحكام عامة:
سابعًا - يحسب الطالب المقبولون وفق البنود السابقة من ضمن العدد المحدد 

للجامعة في كل عام.

ثامنًا - يعفى الطالب من المقرر الذي أنجزه بنجاح في الحاالت الواردة في البنود 
السابقة من هذا القرار إذا كان:

عدد ساعاته متساوية.. 1
منهاجه متكافئ بنسبة التقل عن 75%. . 2
أال يقل معدله النقطي في هذا المقرر عن )4/2( أو )%60( وفق النظام المئوي.. 3

يعادل  ما  أنجز  إذا  إال  الخاصة  الجامعة  من  التخرج  للطالب  يجوز  ال  تاسعًا- 
سنتين دراسيتين على األقل في النظام السنوي أو الفصلي، أو %40 على األقل 

من عدد الساعات المعتمدة في نظام الساعات المعتمدة.

عاشرًا- يعطى الطالب درجة النجاح فقط في حال معادلة المقررات وفق أحكام 
هذا القرار وال تدخل المقررات المكافئة في حساب المعدل.

أساس  القبول على  أو  القيد  تغيير  أو  التحويل  أو  النقل  يجوز  ال  حادي عشر- 
اإلجازة من نظام التعليم )المفتوح -  االفتراضي - المراسلة - االنتساب عن بعد( 

إلى الجامعات الخاصة. 
أن يكون اختصاص الطالب متفقًا مع االختصاص الذي يرغب التسجيل فيه وفق 

القواعد المطبقة في وزارة التعليم العالي.
ال يجوز الجمع في الدراسة بشكل متزامن في الجامعة الحكومية والخاصة.
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15- األقساط الدراسية:

الكلية

عدد سنوات 
الدراسة 
الوسطية

عدد الساعات
المعتمدة

رسم الفصل 
الدراسي

رسم االنتساب 
إلى الجامعة

رسم الساعة 
المعتمدة
ل . س

عدد الساعات 
الوسطية 
السنوية

المبلغ السنوي 
الوسطي عدا الرسوم

ل. س

5178الصيدلة

20000 ل.س

20000
ل.س

يدفع لمرة
واحدة عند
االنتساب

إلى الجامعة

1600036576000

الهندسة المعلوماتية 
51691000034340000واالتصاالت

51691170034397800الهندسة المدنية

51691300034442000الهندسة المعمارية

4133950034323000إدارة األعمال

41341100034374000الفنون

 
)جدول 5(

التكاليف اإلضافية: وتنقسم على الشكل التالي:
 	.)L0, L1, L2, L3( 24000 ل.س.: رسم كل مستوى من مستويات اللغة اإلنكليزية
2000 ل.س.: رسم المفاضلة )يتم استرجاع رسم المفاضلة في حال تم قبول الطالب بنفس الكلية التي فاضل عليها(.	 
10000 ل.س.: رسم الدورة التدريبية في كليتي الفنون والهندسة المعمارية.	 
3000 ل.س.: رسم امتحان القبول في كليتي العمارة والفنون.	 
رسوم المواد الترميمية بحسب سعر الساعة المعتمدة في الكلية.	 
رسم المواصالت في كل فصل دراسي: يحدد في بداية كل فصل دراسي. 	 

16- طريقة تسديد األقساط والرسوم الجامعية: 
يجب تسديد الرسوم واألقساط الجامعية في بداية كل فصل دراسي وفق المواعيد المحددة في التقويم الجامعي.	 
ال يسمح بتسجيل الطالب في أي فصل دراسي إذا لم يكن برئ الذمة عن الفصول السابقة ومسددًا لرسم الفصل وقسط الفصل 	 

الراغب تسجيله أو تأجيله.
يمنح الطالب الوثائق الجامعية المطلوبة بعد تبرئة ذمته المالية. 	 
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17- المنح والحسومات الدراسية:
الدراسية  المنح  و  الحسومات  من  عددًا  لطالبها  الدولية  العربية  الجامعة  تقدم 

أبرزها:
للـ 10 األوائل في كل كلية، ولكل سنة من سنوات  التفوق  التميز و  حسومات 

الدراسة في الجامعة موزعة على الشكل التالي:
80 % حسم تميز للطالب األول.. 1
60 % حسم تميز للطالب الثاني.. 2
40 % حسم تميز للطالب الثالث.. 3
20 % حسم تفوق للطالب المتبقين من الـ 10 األوائل.. 4

)ويشترط  يليه  الذي  الفصل  عن  فصل  كل  نهاية  في  الحسومات  هذه  وتمنح 
لالستفادة منها تسجيل الطالب ودوامه في الفصل التالي للتفوق( و يحافظ الطالب 

على الحسم مادام محافظًا على تفوقه.

5 منح كاملة للخمسة األوائل في الثانوية العلمية في سوريا.. 1
%20 حسم لألخوة األول والثاني )تمنح عن طريق تقديم األوراق الثبوتية/ . 2

صورة هوية أو صورة دفتر العائلة(.
%25 حسم لألخوة الثالث والرابع )تمنح عن طريق تقديم األوراق الثبوتية/ . 3

صورة هوية أو صورة دفتر العائلة(.
منح للمتفوقين رياضيًا.. 4
المنتسبين . 5 والمهندسين  والصيادلة  األسنان  وأطباء  األطباء  ألبناء   10%

للنقابات )عدا نقابة المهندسين الزراعيين واألطباء البيطريين( )تمنح عن 
طريق تقديم األوراق الثبوتية/ وثيقة انتساب من النقابة + صورة عن دفتر 

العائلة(.
%20 ألبناء أعضاء الهيئة التعليمية المتفرغين كليًا في الجامعة )تمنح عن . 6

طريق تقديم األوراق الثبوتية/ كتاب من مديرية الموارد البشرية + صورة 
عن هوية الطالب(. 

%10 ألبناء الموظفين في الجامعة تمنح عن طريق تقديم األوراق الثبوتية/ . 7
كتاب من مديرية الموارد البشرية + صورة عن هوية الطالب(.

ماحظات: 
	.تقدم األوراق المطلوبة مع األوراق الثبوتية عند التسجيل
	 ال يتم الجمع بين أي منحتين من المنح السابقة، باستثناء منح التفوق، حيث

يمكن جمعها مع أي من المنح المذكورة أعاله.
إذا رغب الطالب المستجد باالنسحاب من الجامعة فإن نسب المبالغ التي يمكنه 
استردادها ترتبط بتاريخ االنسحاب، وكما هو مبين في الجدول التالي )الجدول 
الجامعي  للتقويم  تبعًا  الجدول  في  المدرجة  المواعيد  تواريخ  وتحدد   ،)6 رقم 

السنوي المعتمد بقرار مجلس الجامعة:
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الفترة
نسبة المبالغ القابلة لالسترداد بعد 
اقتطاع رسم االنتساب /20.000/ 

ل.س

%100قبل بدء الدراسة

خالل األسبوع األول من بداية الفصل 
%75الدراسي

خالل األسبوع الثاني من بداية الفصل 
%50الدراسي

خالل األسبوع الثالث من بداية الفصل 
%25الدراسي

اعتبارًا من بداية األسبوع الرابع من الفصل 
%0الدراسي

                                                         
)جدول 6(

األنظمة واللوائح الواردة في هذا الدليل خاضعة للتغير والتعديل بقرار من - 
مجلس الجامعة، وبخاصة لدواعي االنتقال إلى المقرات المؤقتة في مدينة 

دمشق.
ستعاود الجامعة دوامها في مقرها الدائم في غباغب عندما تسمح الظروف - 

بذلك.
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أرقام الحسابات المصرفية للتسديد عن طريق المصرف:
البنك العربي - سوريا - رقم الحساب: 202/31789/760/6010/000
CK1- 10058645 :المصرف العقاري- الفرع التعاوني رقم الحساب

فرنسبنك - سوريا - رقم الحساب : 16652
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجامعة على اإلنترنت 

www.aiu.edu.sy أو االتصال على األرقام التالية:
درعا - غباغب )الحرم الجامعي(:

3/2/1/Tel: +963 15 2050   +963 15 860380
Mob: +963 955 228811   +963 988 801011   +963 991 124455   +963 94 0753753

Fax: +963 15 860385   +963 15 860387
P.O. Box: 16180

المكتب - مقر الجامعة في مدينة دمشق  )اوتستراد المزه - مقابل فندق الجالء(
Damscus Tel: +963 11 6119341 / 7 – Fax: +963 11 6119340


