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  جامعة القلمون الخاصة 
 الطريق الدولي دمشق حمص   –  المقر الرئيسي: ريف دمشق (دير عطية) 

Tel: 00963 (11) 7833999  
Fax: 00963 (11) 7833990 / 7834440 
Mobile: 00963993319604 
Web site: www.uok.edu.sy / E-mail: info@uok.edu.sy 
P.O. Box: 222 Deratiah, SYRIA 

    القسم   الكلية 
     الطب البشري 
     طب األسنان 

     الصيدلة 

 العلوم الصحية 
   التعويضات السنية

    علوم التغذية

  الهندسة 

    هندسة تقانة المعلومات 
    هندسة االتصاالت واإللكترونيات

    الميكاترونيكس هندسة 

  المعمارية المدنية و الهندسة  
    المدنية الهندسة 

    الهندسة المعمارية
  إيقاف التسجيل  علوم الحاسوب العلوم التطبيقية 

  األعمال واإلدارة 

    التمويل والبنوك 
    التسويق 
   اإلدارة

    نظم المعلومات اإلدارية
    الحقوق والعلوم اإلنسانية 

  العالقات الدولية والدبلوماسية 
    العالقات الدولية 
   العلوم الدبلوماسية

 اإلعالم والفنون التطبيقية 
   التصميم الغرافيكي
    التصميم الداخلي 
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  جامعة قرطبة الخاصة 
  سابقًا)   -  والتكنولوجيا   للعلوم   الخاصة   المأمون جامعة  ( 

Web site: maina.cup.edu.sy / E-mail: info@cup.edu.sy 

 أبو راسين) مفرق  ( طريق عام حلب القامشلي  القامشلي    المقر الرئيسي: 
Tel: 00963 (52) 553201 / 553202 / 553203 / 553204 

 
    القسم   الكلية 

 الهندسة والتكنولوجيا 
  هندسة نظم الحاسوب

   هندسة تكنولوجيا االتصاالت 
   الهندسة المعمارية 

 العلوم اإلدارية والمالية 

  العلوم المالية والمصرفية 
  التسويق والتجارة اإللكترونية

   إدارة األعمال 
  اللغة اإلنكليزية وآدابها  اللغات الحية والعلوم اإلنسانية 

 فرع الجامعة في ريف حلب 
 جمعية المهندسين) ( مدينة حلب   :المقر المؤقت 

Tel: 00963 (21) 5234071 / 5234072 
Fax: 00963 (21) 5234073 

    القسم   الكلية 
   األسنان طب  

 الهندسة والتكنولوجيا 
  هندسة نظم الحاسوب

   هندسة تكنولوجيا االتصاالت 
   علوم الحاسوب

     الهندسة المعمارية 

 العلوم اإلدارية والمالية 
  العلوم المالية والمصرفية 

   التسويق والتجارة اإللكترونية
   إدارة األعمال 
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  ) مغلقة والفنون (   للعلوم   الخاصة   الجامعة 
  

  حلب المقر المؤقت: مدينة  
  . ٢٠١٢، اعتبارًا من العام  ٢٠٠٩لعام  /  ٣٣٣/ تم إغالق الجامعة بالمرسوم رقم  

  

    القسم   الكلية 
   الهندسة المعمارية 

  الفنون الجميلة 
  العمارة الداخلية 

  االتصاالت البصرية 
 

  جامعة اإلتحاد الخاصة 
Web site: www.ipu.edu.sy / E-mail: info@ipu.idu.sy 

 الرقة   : المقر الرئيسي 
 ) مقابل مدرسة األوائل الخاصة   –  معضمية الشام   أوتستراد دمشق (   ريف   المقر المؤقت: 

Tel: 00963 (11) 6244481   / 6244482 
Mobile: 00963997636046 
Fax: 00963 (11) 2135318 
P.O. Box: 11941 -  دمشق 

  ة الشعب   القسم   الكلية 
   الصيدلة 

 الهندسة المعلوماتية 
  هندسة الحاسبات 
   هندسة االتصاالت 

   الهندسة المعمارية 

 العلوم اإلدارية 
 إدارة التسويق  التسويق والسياحة 

   إدارة األعمال 

  (منبج)   فرع الجامعة في ريف حلب 
  ) نزلة جامع الغزالي   –الشهباء الجديدة  ( مدينة حلب   المقر المؤقت: 

Tel: 00963 (21) 2622795  / 2622796 
Mobile: 0994343952 

 الشعبة   القسم   الكلية 

 الهندسة المعلوماتية 
  هندسة الحاسبات
   هندسة االتصاالت

   الهندسة المعمارية 

 العلوم اإلدارية 
 التسويق إدارة  التسويق والسياحة

   إدارة األعمال 
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  الجامعة العربية الدولية الخاصة 
  ) سابقًا   –الخاصة    األوروبية   العربية   (الجامعة 

  الطريق الدولي الواصل بين دمشق ودرعا   غباغب) مدينة  درعا (   المقر الرئيسي: 
  ) الرياضية مقابل مدينة الجالء    -تستراد المزة  ا ( مدينة دمشق    مكتب رئاسة الجامعة: 

Tel: 00963 (11) 6119341 / 6119347 
Tel: 00963 (15) 6861386 / 6861384 
Mobile: 00963 930400018 
Fax: 00963 (15) 6861686 
Website: www.aiu.edu.sy / E-mail: info@aiu.edu.sy 

P.O. Box: 16180 دمشق  - اتستراد المزة 
  ة الشعب   القسم   الكلية 

   طب األسنان 
      الصيدلة 

 الهندسة المعلوماتية واالتصاالت 
 هندسة المعلوماتية

 هندسة البرمجيات
 هندسة الذكاء الصنعي

 هندسة شبكات الحواسيب ونظم التشغيل 

  هندسة الحاسوب واالتصاالت
 هندسة الحاسوب 
 هندسة االتصاالت

 الهندسة المدنية 
  الهندسة اإلنشائية 

  الهندسة البيئية
  هندسة إدارة التشييد

   الهندسة المعمارية 

 إدارة األعمال 

  المحاسبة
   التمويل واالستثمار والمصارف

   التسويق 
   اإلدارة

   الحقوق 

  الفنون 
   التصميم الداخلي 

  االتصاالت البصرية
   السينمائي الفنون المسرحية واإلخراج 
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  الجامعة السورية الخاصة 
  سابقًا)   -  والتكنولوجيا   للعلوم   الخاصة   الدولية   السورية   الجامعة ( 

  مفرق الدير علي   -  خيارة دنون   -الكسوة    -  المقر الرئيسي: ريف دمشق 
 ) الجالء   مالعب مقابل    -ستراد  و ت ا مزة  (مدينة دمشق    مكتب رئاسة الجامعة: 

Mobile: 00963 991117879 
Fax: 00963 (11) 6990230 
Website:  www.spu.edu.sy / E-mail: info@spu.edu.sy 
P. O. Box: 36822 

    القسم   الكلية 
   الطب 

   طب األسنان 
   الصيدلة 

 هندسة الحاسوب والمعلوماتية 

  هندسة الحاسوب والتحكم 
  البرمجيات ونظم المعلوماتهندسة 

  هندسة الذكاء الصنعي
  هندسة االتصاالت والشبكات 

    هندسة البترول 

 إدارة األعمال 

  المحاسبة والتدقيق
   إدارة المؤسسات المالية والمصرفية

   التسويق واإلمداد
   إدارة الموارد البشرية 
   إدارة عمليات الخدمات

   األعمال الصغيرةالريادة وإدارة  
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  الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
  ) درعا   -  دمشق ستراد  بلدة غباغب وأم القصور ات درعا ( محافظة    المقر الرئيسي: 

  

  ) بناء نصار   –مقابل السفارة اليمينية    –شارع مكة المكرمة    –مكتب رئاسة الجامعة: مدينة دمشق (مزة فيالت شرقية  
Tel: 00963 (15) 2094  
Fax: 00963 (15) 6860460 
Mobile: 00963 991002094 
Tel: 00963 (11) 2094 
Fax: 00963 (11) 6121936 
Website: www.iust.edu.sy / E-mail: info@iust.edu.sy 
P. O. Box: 9 

  الشعبة   القسم   الكلية 
   طب األسنان 

   الصيدلة 

 الهندسة والتكنولوجيا 

 هندسة الحاسوب والمعلوماتية
 هندسة الحاسوب 
 هندسة المعلوماتية

   الهندسة المدنية والبيئية
   الهندسة المعمارية

 الهندسة الكهربائية
  هندسة االتصاالت واإللكترونيات

  هندسة الطاقة الكهربائية 

 تكنولوجيا المعلومات 
 الحاسوبعلم 

  برمجيات الحاسوب  إيقاف التسجيل 
  نظم المعلومات الحاسوبية 

  إدارة األعمال والتمويل 

   المحاسبة
   العلوم المالية والمصرفية 

   التسويق 
   إدارة األعمال 

   نظم المعلومات اإلدارية

 اآلداب والعلوم 
  التصميم الغرافيكي
   التصميم الداخلي 

   وآدابها اللغة اإلنكليزية 
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  جامعة الوادي الدولية الخاصة 
 المقر الرئيسي: حمص (وادي النضارة) 

Tel: 00963 (31) 7439800 / 7439801 / 7439802 / 7439803 / 7439798 

Fax: 00963 (31) 7439806 

Mobile: 00963 93299970 / 969999144 

Website: www.wiu.edu.sy / E-mail: info@wiu.edu.sy - President@wiu.edu.sy 
P. O. Box: 100  حواش 

    القسم   الكلية 
   طب األسنان 

   الصيدلة 

 الهندسة 

  هندسة المعلوماتية
   الهندسة المدنية 

   الهندسة المعمارية

 العلوم اإلدارية واالقتصادية 

  المصارف والتمويل االلكتروني
   التسويق اإللكتروني والعالقات العامة والدعاية 

   إدارة األعمال اإللكترونية
   إدارة األعمال 

   الحقوق 
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  جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 
 القدموس /    طرطوس المقر الرئيسي:  

Tel: 00963 (43) 7557601 / 7557602 / 7557615 / 3022 

Fax: 00963 (43) 7557616 / 7557626 
Mobile: 00963 944473559 

Website: www.au.edu.sy / E-mail: info@au.edu.sy  
P. O. Box: 101 طرطوس 

    القسم   الكلية 
   الطب البشري 
   طب األسنان 

   الصيدلة 
   الهندسة الطبية 

   التمريض 
    إدارة المشافي 

  

  جامعة الحواش الخاصة 
 المقر الرئيسي: حمص (منطقة الحواش) 

Tel: 00963 (31) 2080 / 7447136 / 7447938 

Mobile: 00963 993115566 / 957888900 

Fax: 00963 (31) 7447935 

Website: www.hpu.sy / E-mail: info@hpu.sy 
    القسم   الكلية 

   الطب البشري 
   طب األسنان 

   الصيدلة 
     التمريض 

 التجميل والعناية الصحية 
  العناية بالبشرة 

   التغذية

  الهندسة 
   لوماتيةالهندسة المع
   دنية الهندسة الم

   الهندسة المعمارية
     الحقوق 

     األعمال ريادة  
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  جامعة الجزيرة الخاصة 
  المقر الرئيسي: دير الزور (بادية دير الزور) 

  اوتوستراد دمشق درعا   –غباغب    –درعا  المقر المؤقت:  

 ) بناء مركز الشام  -خلف قيادة الشرطة    -  منطقة الحجاز مكتب رئاسة الجامعة: مدينة دمشق (
Tel: 00963 (11) 2217240 / 2217243 

Fax: 00963 (11) 2217040 

Website: www.jude.edu.sy / E-mail: info@jude.edu.sy 
    القسم   الكلية 
   الصيدلة 

 الهندسة 
  الهندسة المعلوماتية

  الهندسة المدنية 
  الهندسة المعمارية

 إدارة األعمال 
  المحاسبة
  التسويق 

  األعمال إدارة 
  

  الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
  تل قرطل) مفرق    –حماة حمص  المقر الرئيسي: حماة (اوتوستراد  

Tel: 00963 (33) 4584902 / 4584904 
Mobile: 00963 993830778 
Fax: 00963 (33) 4584536 
Web site: www.aust.edu.sy    / E-mail: info@aust.edu.sy 
P. O. Box: 134 

    القسم   الكلية 
   طب األسنان 

     الصيدلة 
  هندسة تقانة المعلومات  الهندسة المعلوماتية 
   الهندسة المعمارية 

  الهندسة البترولية  هندسة الصناعات البترولية 
  الهندسة الكيميائية  هندسة الصناعات الكيميائية 

   اللغة اإلنكليزية وآدابها   الترجمة واللغات 
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  فرع الالذقية   –األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  
  ) الغربي المقر الرئيسي: مدينة الالذقية (الكورنيش  

Tel: 00963 (41) 2210045 / 2232414 

Fax: 00963 (41) 2553977 

Mobile: 00963 944214468 
Website: mca@aast.edu - barakatck@aast.edu    /  E-mail: mca@aast.edu - barakatck@aast.edu 
P. O. Box: 869  الالذقية 

    القسم   الكلية 
  هندسة الحاسب  الهندسة والتكنولوجيا 

  المعماريةالهندسة  الهندسة 
  إدارة األعمال  اإلدارة والتكنولوجيا 

  النقل الدولي واللوجستيات  إدارة لوجستيات التجارة والنقل الدولي 
   ماجستير التأهيل والتخصص النقل الدولي   

 

  جامعة الشهباء الخاصة 
  ) بعد االيكاردا   تلحدية طريق دمشق  المقر الرئيسي: حلب ( 

  ) الغزالي   دوار   الشهباء الجديدة منطقة  المقر المؤقت: مدنية حلب ( 

Tel:00963 (21) 2622347 / 2622358    / 2622359 

Fax: 00963 (21) 2622356 

Mobile: 00963968485096 
Website: su.edu.sy / E-mail: Info@su.edu.sy 

    القسم   الكلية 
   طب األسنان 

 المعلومات هندسة  
  الهندسة المعلوماتية والنظم الموزعة 

  هندسة الحواسيب واالتصاالت المحمولة

 األعمال واإلدارة 

  المحاسبة
  العلوم المالية والمصرفية 

  إدارة التسويق 
   إدارة األعمال 

 

  



- 11 - 

  جامعة اليرموك الخاصة 
  طريق دمشق عمان الدولي   المقر الرئيسي: درعا (جباب) 

  ) 33بناء رقم    -جانب فندق الجالء    -موقف اإلسكان    -تستراد المزة  ا ( المقر المؤقت: مدينة دمشق  

Tel:00963 (11) 6666900 

Mobile: 00963 930011037 

Fax:00963 (11) 6630517 

Website: www.ypu.edu.sy / E-mail: inf@ypu.edu.sy 
P. O. Box: 5762 

    القسم   الكلية 

 هندسة المعلوماتية واالتصاالت 

  هندسة الحاسوب والنظم الرقمية 
   هندسة البرمجيات

  هندسة نظم المعلومات
   هندسة االتصاالت والمعلومات 

  والمعمارية الهندسة المدنية والبيئية  
   الهندسة المدنية والبيئية

  الهندسة المعمارية

 العلوم اإلدارية والمالية 

  المحاسبة وقانون األعمال 
  التمويل والمصارف

  التسويق 
   اإلدارة

   إدارة األعمال الدولية 
   نظم المعلومات اإلدارية

 الداخلي التصميم  الديكور التصميم والفنون التطبيقية 
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  جامعة إيبال الخاصة 
  المقر الرئيسي: إدلب (سراقب) 

  ) جانب مؤسسة اإلسكان العسكري   -خاصة  مبنى مدرسة الكمال ال   –الحي الثالث    –الحمدانية  (المقر المؤقت: مدينة حلب  

Tel: 00963 (21) 5720370 / 5720371 / 5720388 /5733804 / 5733805 

Fax: 00963 (21) 5733803 

Mobile: 00963 9933663311 / 0993366322 

Website: www.ebla-uni.edu.sy / E-mail: info@ebla-uni.edu.sy 

P. O. Box: 5 

    القسم   الكلية 
   الصيدلة 

  الهندسة 
   الهندسة المعلوماتية واالتصاالت 

  العمارةهندسة 

 العلوم اإلدارية  

  المحاسبة
   العلوم المالية والمصرفية 

   التسويق والسياحة
   إدارة األعمال 

   العلوم السياسية والعالقات الدولية 
  الترجمة  - اللغة اإلنكليزية  اللغات والعلوم اإلنسانية 
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  الجامعة الوطنية الخاصة 
  توستراد حماه حمص و طريق أ   العاصي) المقر الرئيسي: حماة (غور  

Tel: 00963 (33) 5033 / 4585094 / 4585095 / 4585096 / 4585097 

Mobil: 00963 991312277 / 969999561 

Fax: 00963 (33) 4585087 

Website: www.wpu.edu.sy / E-mail: info@wpu.edu.sy 

P. O. Box: 205 - hama-Syria 

  الشعبة   القسم   الكلية 
   األسنان طب  

    الصيدلة 

 الهندسة 

 هندسة الحاسوب 
 البرمجيات ونظم المعلومات 

 الشبكات الحاسوبية

  هندسة االتصاالت
 نظم االتصاالت 

 شبكات االتصاالت 
   هندسة النظم 

   هندسة الكهرباء واإللكترونيات 

 هندسة العمارة والتخطيط العمراني 
  العمارة

   العمارة الداخلية 
   تخطيط المدن

 العلوم اإلدارية والمالية 
  المحاسبة

  العلوم المالية والمصرفية 
  إدارة األعمال 
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  جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 
  سابقًا)   -(معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث اإلسالمية  

  مبنى وزارة األوقاف)   –(الميسات  المقر الرئيسي: مدينة دمشق  
Tel: 00963 (11) 4470010 (مكتب رئيس الجامعة) 
Tel Fax: 00963 (11) 4412154 (مكتب أمين الجامعة) 

  جامع سيدنا ضرار)   -فرع مجمع الفتح اإلسالمي (باب شرقي  
Tel: 00963 (11) 5429023 / 5442699 / 9842 
Fax: 00963 (11) 5448220 
Tel: 00963 (11) 5411085 (رئيس الفرع) 
Fax: 00963 (11) 5412330 (رئيس الفرع) 
Website: www.shifa-sy.com / www.alfatihonline.com 

    الشعبة   القسم   الكلية 

  الشريعة والقانون 

االقتصاد والعلوم اإلدارية والمالية والمصرفية  
  اإلسالمية 

  مغلق  المحاسبة والتمويل
العلوم المالية والمصرفية  

 اإلسالمية 
  مغلق 

  مغلق   العلوم اإلدارية 
 مغلق    القانون

    الشريعة اإلسالمية

 اللغة العربية 

 الصحافة واإلعالم 

  مغلق  الصحافة والنشر 
  مغلق  اإلعالم اإللكتروني
  مغلق   اإلذاعة والتلفزيون
  مغلق   العالقات العامة 

 مغلق    اللغة العربية

  التاريخ والحضارة
  مغلق  التاريخ

  مغلق  الحضارة 

 الدراسات اإلسالمية والعربية 

   الدراسات اإلسالمية والدعوة
    الدراسات اإلسالمية والعربية 

  التربية
  مغلق  معلم صف

  مغلق   المناهج وطرائق التدريس
  مغلق  رياض أطفال

  أصول الدين والفلسفة 

    القراءات القرآنية وعلومها

  التفسير والحديث والفلسفة
   التفسير وعلوم القرآن 
   الحديث النبوي وعلومه 

  مغلق  الفلسفة 
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  النور) جامع أبو    -فرع مجمع الشيخ أحمد كفتارو (ساحة الميسات  
Tel: 00963 (11) 2778850 / 2770843/ 2777158 / 2776653 
Fax: 00963 (11) 2764989 
Website: www.abunour.net / mail@abunoour.net 

    الشعبة   القسم   الكلية 

  الشريعة والقانون 
 االقتصاد اإلسالمي

  مغلق  المالية والمصارف 
  مغلق  إدارة األعمال 

 مغلق   القانون
   الشريعة

 الدعوة والدراسات اإلسالمية 
 مغلق   الدعوة واإلعالم 
 مغلق   اللغة العربية

 مغلق    أصول الدين 

  فرع مجمع السيدة رقية (عمارة خلف الجامع األموي) 
Tel: 00963 (11) 2240501 / 22405022 
Mobil: 00963 992298703 / 933887019 
Fax: 00963 (11) 22963040 
Tel: 00963 (11) 5425601 (رئيس الفرع) 
E-mail: misroqaia@yahoo.com 

    الشعبة   القسم   الكلية 

 الشريعة 
 االقتصاد

  مغلق  المحاسبة
  مغلق  المصارف والتأمين 

  مغلق  األعمال إدارة 
 مغلق    الحقوق
    الشريعة

 اللغة العربية والدراسات اإلسالمية 
 مغلق   اإلعالم
  مغلق  معلم صف  التربية

 مغلق    اللغة العربية
 مغلق   الفلسفة  أصول الدين 

  

   ٢٠٢٠- ٢٠١٩تم إيقاف التسجيل في البرنامج المدون جانبها (مغلق) اعتبارًا من العام الدراسي  
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  جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
  المقر الرئيسي: درعا (غباغب / الصنمين) 

Tel: 00963 (11) 3311710 

Fax: 00963 (11) 3347409 

Website: www.ru.edu.sy / E-mail: ru@ru.edu.sy 
P. O. Box: 7928 Damascus 

    القسم   الكلية 
   طب األسنان 

     الصيدلة 

 الهندسة  

  الهندسة المعلوماتية
   هندسة االتصاالت

   هندسة الميكاترونكس 

 الهندسة المعمارية 
  العمارة

   المدنتخطيط 

 علوم اإلدارة 

  المحاسبة
  العلوم المالية والمصرفية 

  التسويق 
  إدارة األعمال 

  نظم المعلومات اإلدارية
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  جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
  ) جباب درعا ( اوتوستراد  المقر الرئيسي:  

  ) خلف بنك البركة   –  131بناء    -شارع الفارابي    -المزة  المقر المؤقت: مدينة دمشق (أوتوستراد  

Tel: 00963 (11) 6128906 / 6128907 / 6113309 

Fax: 00963 (11) 6128908 

Mobil: 00963 953313394 

Website: www.qpu.edu.sy / E-mail: info@qpu.edu.sy 

    القسم   الكلية 
   طب األسنان 

    الصيدلة 
    المعلوماتية   الهندسة 

  هندسة العمارة الهندسة 

 اإلدارة واالقتصاد 

  المحاسبة
   التمويل 
   التسويق 

   إدارة األعمال 
  اللغة اإلنكليزية  اآلداب 
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  الخاصة جامعة الشام  
Website: www.aspu.edu.sy / E-mail: info@aspu.edu.sy 

P. O. Box: 9955 
  ريف دمشق (التل) المقر الرئيسي:  

  ) الرياضية   تشرين   مدينة   وار ج ب   -  مصعب بن عمير   شارع   - برامكة  (ال   مدينة دمشق  المقر المؤقت: 
Tel: 00963 (11) 2066 / 2153360 / 2153365 
Mobil: 00963 934602121 
Fax: 00963 (11) 2153364 

    القسم   الكلية 
   الطب البشري 
   طب األسنان 

   الصيدلة 

  الهندسة المعلوماتية الهندسة 

 العلوم اإلدارية 

  المحاسبة
  المصارف والمؤسسات المالية 

  التسويق 
    إدارة الموارد البشرية 

    نظم المعلومات اإلدارية
    الحقوق 

    العالقات الدولية والدبلوماسية 

  الالذقية الجامعة في    كليات 
  ) جانب اتحاد شبيبة الثورة   -حي الصليبة    -  ) 07(   شارع عمر بن الخطاب   - (الالذقية  

Tel: 00963 (41) 493412 
Mobil: 00963 936958800 
Fax: 00963 (41) 493415 

    القسم   الكلية 
    طب األسنان 

    الصيدلة 

 العلوم اإلدارية 

   المحاسبة
   المصارف والمؤسسات المالية 

   التسويق 
    إدارة الموارد البشرية 

    نظم المعلومات اإلدارية
    الحقوق 
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  جامعة المنارة 
  المقر الرئيسي: طرطوس / بانياس 

  مول)   ورانج األ خلف    -المقر المؤقت: مدينة الالذقية (المشروع العاشر  
Tel: 00963 (41) 2016    / 2335301 / 2335302 / 2335303 / 2335304 / 2335305 / 2335306 
Fax: 00963 (41) 2335601 
Website: www.manara.edu.sy / E-mail: info@manara.edu.sy 

    القسم   الكلية 
     األسنان طب  

  الصيدلة  الصيدلة وعلوم الصحة 

 الهندسة 

  معلوماتيةهندسة الال
  مدنية هندسة الال

  هندسة العمارة
   هندسة الروبوت واألنظمة الذكية

   هندسة الميكاترونيكس 

 إدارة األعمال 
  اإلدارة المالية والمصرفية 

  التسويق والتجارة اإللكترونية
  السياحية والفندقية اإلدارة 

   التمثيل  األداء   فنون 
  

  

  ألعمال اإللكترونية ل األكاديمية العربية  
  المقر الرئيسي: مدينة حلب 

  فيالت غربية)   –المقر المؤقت: مدينة دمشق (المزة  

Tel: 00963 (11) 6128846 
Mobil: 00963 947883000  
Fax: 00963 (11) 6128847 
Website: www.araeb.org.sy 

    القسم   الكلية 

 الدراسات العليا 
إدارة األعمال   ماجستير التأهيل والتخصص في 

 اإللكترونية
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  ا صيد ناي معرة  في  فرع    –  جامعة انطاكية السورية الخاصة 
  

  مقابل دير مار افرام السرياني.   –طريق دير السريان    –  معرة صيدنايا   –دمشق  ريف    : دائم المقر ال 

Tel: 00963 (11) 5954910 
Fax: 00963 (11) 4456546 
Website: asu.edu.sy / E-mail: info@asu.edu.sy 

  الشعبة   القسم   الكلية 

  الهندسة 
   الحاسوب  هندسة

  الهندسة المدنية
  عمارية الهندسة الم

  واالقتصادية العلوم اإلدارية  
  إدارة األعمال 

  المحاسبة 
     الحقوق 

  

 

 


