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  دير عطية - جامعة القلمون الخاصة 
Tel:  ٧٨٣٥٠٠١٠-  ٧٨٣٤٤٤٤ / ٩٩٩ ٣٣ ٧٨ (١١)  ٠٠٩٦٣ 
Fax: ٩٩٠ ٣٣ ٧٨ (١١) ٩٦٣ ٠٠   
Website: www.uok.edu.sy    /E-mail: info@uok.edu.sy   

وم الصحية ( نيةال تعويضاتالالطب البشري/ طب األسنان/ الصيدلة/ العل ة)ال، س ات، االتصاالت واإللالھندسة ( تغذي كتروني
ة  ارة)الھندس ات، العم ة المعلوم يب، تقان ات /حواس م المعلوم وك، نظ ل والبن ويق، التموي ال واإلدارة (اإلدارة، التس األعم

ة) ة و /اإلداري ات الدولي ونالعالق ية)/اإلعالم والفن وم الدبلوماس ة، العل ات الدولي ية (العالق ميم  الدبلوماس ة (التص التطبيقي
  (علوم الحاسوب). / العلوم التطبيقيةالغرافيكي، التصميم الداخلي)

   الخاصة / القامشلي / حلبقرطبة جامعة 
  

                admin@must.edu.sy mail:-E  /edu.sywww.must. Website:  
           المركز الرئيسي القامشلي-  ابو راسين ٧٧٠٩٦١- ٠٥٢     فرع الجامعة في حلب الموكامبو: ھاتف ٠٩٨٨٨٠٨٥١١

  كلية العلوم اإلدارية والمالية -                   كلية العلوم اإلدارية والمالية                                      -
  ية)(إدارة األعمال، تسويق وتجارة إلكترونية، علوم مالية ومصرف

  كلية الھندسة والتكنولوجيا -                                                         كلية الھندسة والتكنولوجيا  -
  (نظم الحاسوب، تكنولوجيا االتصاالت، علوم الحاسوب)

            (اللغة اإلنكليزية) كلية اللغات الحية والعلوم اإلنسانية -
  

مدينة دمشق (معھد التربية  -حلب الجديدة )  - يھا:مدينة حلب (معھد ايبال للعلوم السياحية فرع جامعة اإلتحاد الخاصة /
  نزلة اإلسكان: –الفنية والتشكيلية والتطبيقية 

Tel: ٣٠١٣ /٠٢١ :           فرع حلب   ٦٦٤٤٦٢٦ فرع دمشق 
Fax. ٠١١٢١٣٥٣١٨ 
Website: www.ipu.edu.sy   /  E-mail: info@ipu.idu.sy  

                  (حاسبات، اتصاالت) الھندسة المعلوماتية
  المعماريةالھندسة           

                                                               )(تسويق وسياحة، إدارة أعمال العلوم اإلدارية

  مقابل مدينة الجالء الرياضية. - تستراد المزة واالجامعة العربية الدولية الخاصة / 
Tel:٦١١٩٣٤٤-٦١١٩٣٤٣-٦١١٩٣٤٢-٦١١٤٩٣٤٥-٦١١٩٣٤٦-٦١١٩٣٤٧-٦١١٩٣٤١ 
Fax:_  ٠١١٦٦٢٥٧٠١   
Website.www.aiu.edu.sy / E-mail: info@aiu.edu.sy  

والمصارف،اإلدارة، التسويق، تكنولوجيا المعلومات اإلدارية، التمويل واالستثمار  واالستثمار (التمويل إدارة األعمال
(تصميم األزياء،  / الصيدلة / الفنون واالتصاالت، علوم الحاسب) وبھندسة المعلوماتية (المعلوماتية، الحاس/ والتأمين)

  مدنية )ال –معمارية ال الھندسة (/  العمارة الداخلية)

  مشروع الخرافي  –غربي  كيوان أرض الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا/
  خلف بناء المعلمين –مقابل دار البعث  –مزة فيالت شرقية  –مكتب رئاسة الجامعة: دمشق 

Tel : ٢٠٩٤-٠١١ 

Fax. ٦١٢١٩٣٦  
Website: www.iust.edu.sy / E-mail: info@iust.edu.sy 

 تكنولوجيا المعلوماتمدنية وبيئية ) /  –كھربائية  –معمارية  –طب األسنان / الصيدلة / الھندسة والتكنولوجيا ( الحاسوب 
(العلوم المالية والمصرفية،إدارة إدارة األعمال والتمويل  /لم الحاسوب، برمجيات الحاسوب)(نظم المعلومات الحاسوبية، ع

اللغة  -الداخليالتصميم  – التصميم الغرافيكي( / اآلداب والعلوم ة،المحاسبة)ياألعمال، التسويق،نظم المعلومات اإلدار
    )اإلنكليزية وآدابھا
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  .مقابل ملعب الجالء –اوتستراد مزة  –دمشق  -الجامعة السورية الخاصة

Tel: ٦١١٣٧٥٠-٦١١٣٧٥١-٦١١٣٧٥٢ 

Fax:٦٣٩٠٢٩٥- ٦٩٤٨٠١٢ 

E-mail:admission@siust.edu.sy/www. siust.edu.sy 
  الطب/طب األسنان/الصيدلة / ھندسة الحاسوب والمعلوماتية / ھندسة البترول / إدارة األعمال

  نضارةالخاصة / حمص / وادي ال الدوليةجامعة الوادي 
Tel. ٧٤٣٩٨٠٠/١/٢/٣ – ٠٣١ 
Fax.  ٠٣١  -  ٧٤٣٩٨٠٦ 
Website: www.wiu.edu.sy / E-mail: info@wiu.edu.sy  

  قسم الھندسة المدنية -

 ھندسة معمارية -

ھندسة الحاسبات    -  -  

  طب األسنان كلية -

 

 

   تروني)مصارف وتمويل الكتروني، تسويق الك (إدارة األعمال، العلوم اإلدارية واالقتصادية -

  جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية/ القدموس/ طرطوس
  ادارة المشافي –التمريض  – الھندسة الطبية – صيدلةال –سنان األطب  -الطب البشري 

  
Tel:  ٠٤٣ /  ٦٥٧٦٠٦ - ٠٤٣ /٦٥٧٦٠٠  

Fax: ٦٥٧٦١٦ /٠٤٣  -   ٦٥٦١٧٤ /٠٤٣ 

Website. www.au.edu.sy/ E-mail. info@au.edu.sy 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  منطقة الحجاز –خلف قيادة الشرطة   - برامكة – دمشق –جامعة الجزيرة الخاصة 
  محاسبة، تسويق، إدارة أعمال) ( اإلدارة –ھندسة معمارية  –ھندسة مدنية  - الصيدلة 

Tel.  ٠٩٤٠٧٧٩٩٩٨ -  ٢٠٥٠ – ٣٢٦٢٥٤ – ٣٢٦٢٥١ – ٣٢٦٢٥٢ -  ٣٢٦٢٥٣ /٠٥١         
Fax. ٣٢٦٢٣٦  -  ٣٢٦٢٤٥  /٠٥١ 

Website. www@ JUDE.EDU.SY / E-mail. INFO@ JUDE.EDU.SY 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   منطقة الحواش حمص –جامعة الحواش الخاصة
  طب األسنان   - التجميل –الصيدلة 

Tel. ٠٣١/٧٤٤٧٩٣-  ٠٩٨٨٧٢٠٠٠٤ – ٢٠٨٠ ٠٣١  
Fax.٧٤٤٧٩٣٥ ٠٣١ 

Website. www.hpu .sy/ E-mail. info@ hpu-sy.com 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مبنى مدرسة الكمال التعليمية.  - حي الحمدانية  - حلب  –جامعة إيبال الخاصة 
العلوم  –التسويق والسياحة  –المحاسبة  –دارية (إدارة األعمال العلوم اإل –المعمارية)  –الھندسة (المعلوماتية واالتصاالت 

  علوم سياسية وعالقات دولية.–اللغات والعلوم اإلنسانية (لغة إنكليزية وترجمة)  –الصيدلة  –المالية والمصرفية) 
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 Tel: ٥٧٣٣٤٤٣-٠٢١       
Fax. ٥٧٣٣٠٣-٠٢١ 

Website www.ebla-uni.com / E-mail. info@ebla-uni.com 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شارع الكروان –منطقة الفرقان  –ركز الفداء للتأھيل والتدريب م -حلب –الخاصة  الشھباءجامعة 
العلوم المالية  –إدارة األعمال  -األعمال واإلدارة (المحاسبة –) تكنولوجيا المعلومات – ھندسة الحاسوبھندسة المعلومات (

  إدارة التسويق) –والمصرفية 

Tel:٢٧٩٥٤٢ -٢٧٨٢٩١-٠٢٣/٢٧٨٢٩٠-٦٢٢٠٢٠٤-٦٢٢١٥٩١-٠٢١/٦٢٢١٥٩٠   
Tel: ٠٩٣٢٩٤٧٣٦٤ 

Fax. ٦٢٢١٥٩١ /٩٦٣/٠٢١ 

Website. www.su-aleppo.com / E-mail.Info@alshahbaa.edu.sy 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 –شارع الفارابي جانب مطعم باباي )  –فيالت شرقية (دخلة نادي المعلمين  مزة -دمشق  –الخاصة جامعة اليرموك 

  /.٣٣اوتستراد المزة فندق الجالء الباب رقم /
الحاسوب والنظم الرقمية)  –االتصاالت والمعلومات  –ات نظم المعلوم –ھندسة المعلوماتية واالتصاالت (البرمجيات 

اإلدارة المالية  –نظم المعلومات اإلدارية  –العلوم اإلدارية والمالية (اإلدارة  – )المعمارية، المدنية والبيئية(الھندسة 
  إدارة األعمال الدولية) . –التسويق  –المحاسبة وقوانين األعمال  –والمصرفية 

Tel:  ٦٦٦٦٩٠٠    
Fax: ٦٦٣٠٥١٧  

Website. www. Ypu.edu.sy  / E-mail.   inf@Ypu.edu.sy   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  زھرة البيلسان –حي الشريعة  –حماة   –الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
  كلية الترجمة واللغات اختصاص اللغة اإلنكليزية وآدابھا. –ھندسة الصناعات البترولية  - ةئيايھندسة الصناعات الكيم

Tel:٢٢١٩٦٨٣  ٠٣٣  ٠٠٩٦٣ /٢٢١٩٦٨٢  ٠٣٣  ٠٠٩٦٣    
Fax: ٢٢١٩٦٨٨  ٠٣٣  ٠٠٩٦٣ 

aust.edu.sy nfo@i  .mail-E /  .aust.edu.sywwwWebsite.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الالذقيةالكورنيش الجنوبي   -األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
  ھندسة العمارة – إدارة األعمال –تكنولوجيا ھندسة الحاسب  –إدارة لوجستيات التجارة والنقل الدولي 

Tel:+٠٤١٤٥٧٣١١-   ٩٦٣/٤١٤٥٨٦٠٥+   ٩٦٣/٤١٤٥٨٥٩٥+   ٩٦٣/٤١٢١٠٠٤٥   
Fax: + ٤١٤٥٣٩٧٧ / ٩٦٣                                                          
Website. www.aast.edu.sy  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ام -حماه  –الجامعة الوطنية الخاصة  ة األيت ة كفال ى جمعي ابع لمبن انوي الت يم األساسي والث  -مدرسة كريم رضا سعيد للتعل

  .جنوب مدينة حماة
ھندسة العمارة والتخطيط  –التسويق)  –العلوم المالية والمصرفية  –إدارة األعمال  –كلية العلوم اإلدارية والمالية (المحاسبة 

  تخطيط المدن) –العمارة الداخلية  –العمراني (العمارة 
Tel:  ٢٣٣٢١٠١-   ٢٣٣٢١٠٢-  ٠٩٣٣٥١١٢٠٥ 
Fax: ٤٣٤٥٥١٠/٠٣٣  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 معھد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث اإلسالمية – دمشق -  الميسات 

  ٤٤٧٠٠١٠مكتب العميد: ھاتف: 
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   ٤٤١٢١٥٤مكتب أمين المعھد: ھاتف + فاكس  
  جامع سيدنا ضرار: -عنوان: باب شرقي : المجمع الفتح اإلسالمي

  الدراسات اإلسالمية والعربية. –اللغة العربية  –أصول الدين والفلسفة  –الشريعة والقانون 
Tel:  ٥٤٢٩٠٢٣/  ٥٤٤٢٦٩٩/  ٩٨٤٢  
Fax: ٥٤٤٨٢٢٠ 
Tel:  ٥٤١١٠٨٥ : رئيس الفرع 
Fax: ٥٤١٢٣٣٠ : رئيس الفرع 

  :موبايل رئيس الفرع٠٩٣٣٢٢٣٣٤٥
www.alfatihonline.com  - E-mail : www.alfatihonline.com  : Website  

  جامع أبو النور: -: العنوان:ساحة الميسات مجمع الشيخ أحمد كفتارو
   .نالشريعة والقانو –أصول الدين  –الدعوة والدراسات اإلسالمية 

Tel:  ٢٧٧٨٨٥٠/   ٢٧٧٠٨٤٣/  ٢٧٧٧١٥٨/  ٢٧٧٦٦٥٣  
  :موبايل رئيس الفرع٠٩٣٣٦٤٣٠٠٨

Fax: ٢٧٦٤٩٨٩ 
/.abunour.netwww kuftaro.org @mail  our.net/oabun@mail  - www.kuftaro.org :Website   

  
  :: العنوان: عمارة خلف الجامع األمويمجمع السيدة رقية

  .الشريعة –اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  -  أصول الدين
Tel:  ٢٢٤٠٥٠١/   ٢٢٤٠٥٠٢  
 ٠٩٣٣٨٨٧٠١٩    /٠٩٩٢٢٩٨٧٠٣  :موبايل الفرع
Tel:  ٥٤٢٥٦٠١ : رئيس الفرع 

  :موبايل رئيس الفرع  ٠٩٩٢٢٩٨٧٠١
Fax:     ٢٢٩٦٣٠٤٠    
misroqaia@yahoo.com  

  دار السعادة   -المزة   –جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
  

    كلية الصيدلة
  ھندسة االتصاالت –ھندسة المعلوماتية  –ية الھندسة باختصاصات:ھندسة الميكاترونكس كل

  تخطيط المدن –كلية الھندسة المعمارية باختصاصي: العمارة 
  كلية علوم اإلدارة

Tel:٣٣١١٧١٠ -٠١١      
Fax:٣٣٤٧٤٠٩ -٠١١     

Website. www.ru.edu.sy    -   ru@ru.edu.sy 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  خلف مطعم سھارى –شارع الفارابي  –مزة اوتستراد  –دمشق   –جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

  ھندسة االتصاالت –الھندسة المعلوماتية  –كلية الھندسة باختصاصات: الھندسة المعمارية 
  للغة اإلنكليزيةكلية اآلداب قسم ا  -كلية علوم اإلدارة 

 ٩Tel: ٦١٢٨٩٠ - ٦١٢٨٩٠٦ – ٦١١٣٣٠٩  
Fax: ٦١٢٨٩٠٨ 

www.qasyoun.edu.syWebsite.   
   الشام الخاصةجامعة 
  برامكة/ جانب مبنى القيادة القومية  دمشق  فرع
  العالقات الدولية – الھندسة المعلوماتية – كلية العلوم اإلدارية –الحقوق كلية 

Tel: ٠٩٥٥٧٣٤٤٤١ -٩٣٤٦٠٢١٢١  .-٢١٥٣٣٦٥ -٢١٥٣٣٦٠ – ٢٠٦٦  
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Fax: ٢١٥٣٣٦٤ 
Website: www.alsham-univ.sy  

-eduyasserh@gmail.comuniv.sy-univ.president@ alsham   
 فرع الالذقية:

  بجوار اتحاد شبيبة الثورة-تليشارع القو -العنوان :الالذقية 
  كلية العلوم اإلدارية –الحقوق كلية 

  ٧٤١ ٣٧٥ ٠٤١ھاتف:  
  ٧٤٠ ٣٧٥ ٠٤١فاكس:  
  ٠٩٣٦٩٥٨٨٠٠موبايل  


