دليل مفاضلة التعليم المهني لعام 2018-2017
شروط قبول الطالب المستجد في جامعة أكسفورد –سوريا /التعليم التقليدي/
قبول الطلبة المستجدين من خريجي الثانوية المهنية (تجارة-صناعة-حاسوب) وفق الشروط
التالية:
. 1أن يكون حاصال على شهادة الثانوية المهنية (جميع الشهادات التي حصل عليها الطالب السوري في الداخل
السوري ودول اللجوء)
. 2أن اليكون قد مضى على حصوله على الثانوية المهنية /أكثر من ست سنوات كحد أقصى /
.3أن يكون معدل النجاح في الشهادة الثانوية  %70وما فوق حسب االختصاص
 .4أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الكلية
. 5تسدد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي حسب الرسوم المستحقة على دفعات تحددها الكلية لكل تخصص
وتكون غير مستردة في حال االنسحاب من الكلية(الرسوم الدراسية)

الوثائق المطلوبة:
.1أصل الشهادة الثانوية المهنية مع صورة مصدقة عنها
.2صورة عن إثبات الشخصية
.3صور شخصية حديثة 6x4عدد ()6

دليل مفاضلة التعليم المهني لعام 2018-2017
شروط قبول الطالب المستجد في جامعة أكسفورد-سوريا /التعليم المفتوح /
قبول الطلبة المستجدين من خريجي الثانوية المهنية (تجارة –صناعة-حاسوب-زراعة-بيطرة-
فنون نسوية-شريعة-فندقة وسياحة-مدرسة التمريض) وفق الشروط التالية:
. 1أن يكون حاصال على شهادة الثانوية المهنية(جميع الشهادات التي حصل عليها الطالب السوري في الداخل
السوري ودول اللجوء)
.2أن اليكون قد مضى على حصوله على الثانوية المهنية /أكثر من خمسة عشر عاما كحد أقصى /
.3أن يكون معدل النجاح في الشهادة الثانوية  %60وما فوق
 .4أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الكلية
.5تسدد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي حسب الرسوم المستحقة على دفعات تحددها الكلية لكل تخصص
وتكون غير مستردة في حال االنسحاب من الكلية(الرسوم الدراسية)

الوثائق المطلوبة:
.1أصل الشهادة الثانوية المهنية مع صورة مصدقة عنها
.2صورة عن إثبات الشخصية
.3صور شخصية حديثة 6x4عدد ()6

شروط التحويل إلى جامعة أكسفورد-سوريا
يمكن قبول الطلبة المحولين من جامعات أو كليات معترف بها وفق
الشروط اآلتية :
.1أن يكون الطالب درس في كلية أو جامعة معترف بها
.2أن يكون حاصال على الشهادة الثانوية المهنية أو ما يعادلها من داخل سوريا أو خارجها
.3أن تنطبق عليه شروط التحويل التي تحددها الكلية
.4أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الكلية
.5تسديد رسوم القبول وتكون غير مستردة /الرسوم الدراسية/
.6تسديد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي حسب الرسوم المستحقة لكل تخصص وتكون غير مستردة في حال
االنسحاب من الكلية/الرسوم الدراسية/

مالحظة :
يمكن معادلة المقررات التي درسها الطالب/ة واجتازها حسب ماتقره القواعد
التنفيذية لالئحة الدراسية واالختبارات للمرحلة الجامعية بعد إقرارها من مجلس
الكلية.
الوثائق المطلوبة :
.1أصل الشهادة الثانوية المهنية وصورة مصدقة عنها
.2كشف درجات مصدق
.3صورة مصدقة عن الحياة الجامعية
.4وصف المقررات الدراسية معتمدة من الجامعة أو الكلية المحول منها
.5صورة عن اثبات الشخصية

جدول الحدود الدنيا للتسجيل المباشر للشهادة الثانوية المهنية
(التجارة –الصناعة – الحاسوب)
للعام الدراسي 2018-2017
جدول التعليم التقليدي

تجارة –صناعة-حاسوب مدة
الدراسة

م القسم

 1هندسة معلوماتية %70

3سنوات

جدول الحدود الدنيا للتسجل المباشر للشهادة الثانوية المهنية
(تجارة –صناعة –حاسوب –شرعية – بيطرة – فندقية – فنون نسوية )
للعام الدراسي 2018 – 2017
التعليم الموازي
جدول التعليم المفتوح

م القسم
1

االدارة

مدة الدراسة

الحد األدنى المطلوب للمعل
العام(جميع الثانويات المهنية)
 3سنوات
% 55

جدول الحدود الدنيا للتسجيل الموازي للشهادة الثانوية المهنية
(التجارة –الصناعة – الحاسوب)
للعام الدراسي 2018-2017
جدول التعليم التقليدي

م القسم

تجارة –صناعة-حاسوب

مدة الدراسة

 1هندسة معلوماتية

% 60

3سنوات

جدول الحدود الدنيا للتسجل المباشر للشهادة الثانوية المهنية
(تجارة –صناعة –حاسوب –شرعية – بيطرة – فندقية – فنون نسوية )
للعام الدراسي 2018 – 2017

التعليم الموازي
جدول التعليم المفتوح
م
1

القسم
االدارة

الحد األدنى المطلوب للمعل العام(جميع
الثانويات المهنية)
% 50

مدة الدراسة
 3سنوات

الحسومات
تشمل الحسومات كال ممايأتي:
أبناء الشهداء%15كل ماتم تسجيله عن طريق مديرية الصحة  %10لمدة عام واحد فقطللزوج والزوجة واألخوين%15كل ماتم تسجيله عن طريق الهيئة السياسية  %10لمدة عام واحد فقط كل طالب سجل من بداية المدة المحددة للتسجيل حتى  9/15خصم %15 كل طالب معدله  %95وما فوق يحصل على حسم  %50شريطة أن تكونشهادته الثانوية صادرة عن مديرية التربية والتعليم في المناطق المحررة
 -ذوي اإلحتياجات الخاصة حسم يحدد حسب نسبة االعاقة

مالحظة:
هذه الحسومات خاصة بالعام الدراسي2018-2017

