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  جامعة القلمون الخاصة
  

  )دير عطية(ريف دمشق المقر الرئيسي: 
 

ة/  الصيدلة كلية/  طب األسنان كلية/  الطب البشريكلية  وم الصحية ( كلي نيةالتعويضات الالعل ة)ال - س ة تغذي الھندسة  / كلي
ة والھ كلية / )االتصاالت واإللكترونياتھندسة  - تقانة المعلوماتھندسة  - حواسيبالھندسة ( ةندسة المدني (ھندسة  المعماري

ة) - التمويل والبنوك - التسويق - األعمال واإلدارة (اإلدارة كلية / دنية)المھندسة  - المعمارية ة / نظم المعلومات اإلداري  كلي
ة ( كلية / العلوم الدبلوماسية) - الدبلوماسية (العالقات الدوليةالعالقات الدولية و  - التصميم الغرافيكياإلعالم والفنون التطبيقي
  الحقوق والعلوم اإلنسانية.كلية /  (علوم الحاسوب) العلوم التطبيقية كلية/  التصميم الداخلي)

  
Tel : 00963 (11) 78 33 999 / 7834444 / 78350010 
Fax: 00963 (11) 78 33 990 
Website: www.uok.edu.sy   / E-mail: info@uok.edu.sy 
 

  
  الخاصةقرطبة جامعة 

  

  حلبريف الجامعة في فرع   (أبو راسين) القامشليالمركز الرئيسي  المقر الرئيسي:
  مدينة حلب (الموكامبو) المقر المؤقت:  

  كلية العلوم اإلدارية والمالية  كلية العلوم اإلدارية والمالية
  مصرفية)المالية والعلوم ال - يةلكتروناإلتجارة التسويق وال - (إدارة األعمال

  كلية الھندسة والتكنولوجيا  كلية الھندسة والتكنولوجيا
  علوم الحاسوب) ھندسة - تكنولوجيا االتصاالت ھندسة - نظم الحاسوبھندسة (

  كلية الھندسة المعمارية  (اللغة اإلنكليزية) كلية اللغات الحية والعلوم اإلنسانية
  كلية طب األسنان  كلية الھندسة المعمارية

  
Tel: 00963 (52) 770961 ( القامشليالمركز الرئيسي  ) 
Mobile: 00963 988808511 ( حلبالجامعة في فرع  ) 
Website: www.must.edu.sy / E-mail: admin@must.edu.sy 

  
  

  
  

  امعة اإلتحاد الخاصةج
  

  (منبج) حلبالجامعة في ريف فرع   رقةال المقر الرئيسي
  مدينة دمشق المقر المؤقت:

  نزلة اإلسكان) -معھد التربية الفنية والتشكيلية والتطبيقية  -المزة (
  مدينة حلب المقر المؤقت:

  معھد إيبال للعلوم السياحية) - (حلب الجديدة 
  الھندسة المعلوماتية كلية

  تصاالت)ھندسة اال -  حاسباتھندسة ال(
  الھندسة المعلوماتية كلية

  تصاالت)ھندسة اال -  حاسباتھندسة ال(
  المعماريةالھندسة  كلية  المعماريةالھندسة  كلية

  عمال)األإدارة  - سياحةالتسويق وال( العلوم اإلدارية كلية  عمال)األإدارة  - سياحةالتسويق وال( العلوم اإلدارية كلية
    كلية الصيدلة

 
Tel : 00963 (11) 6644626 ( فرع( دمشق   (فرع حلب) 3013 (21) 00963 / 
Fax: 00963 (11) 2135318 
Website: www.ipu.edu.sy / E-mail: info@ipu.idu.sy 
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  الجامعة العربية الدولية الخاصة

  
  (غباغب)درعا  المقر الرئيسي:

  المؤقت: مدينة دمشقالمقر 
  مقابل مدينة الجالء الرياضية - تستراد المزة وأ :مكتب رئاسة الجامعة

 
التمويل  - تكنولوجيا المعلومات اإلدارية - التسويق - اإلدارة -  والمصارف واالستثمار (التمويل إدارة األعمالكلية 

كلية /  علوم الحاسب) -  واالتصاالت وبالحاسھندسة  -  المعلوماتيةالھندسة ھندسة المعلوماتية (كلية /  واالستثمار والتأمين)
  مدنيةالالھندسة كلية  /ية معمارالالھندسة كلية /  العمارة الداخلية) - (تصميم األزياء الفنونكلية الصيدلة / 

  
Tel: 00963 (11) 6119341 / 6119347 / 6119346 / 61149345 / 6119342 / 6119343 / 6119344 
Fax: 00963 (11)  6625701 
Website: www.aiu.edu.sy / E-mail: info@aiu.edu.sy 

  
 

  لوم والتكنولوجياالجامعة الدولية الخاصة للع
  

  درعا (غباغب) المقر الرئيسي:
  )فيمشروع الخرا –أرض كيوان غربي المؤقت: مدينة دمشق (المقر 

  )خلف بناء المعلمين –مقابل دار البعث  –مزة فيالت شرقية (دمشق مدينة مكتب رئاسة الجامعة: 
  

 –كھربائية الھندسة ال –معمارية الھندسة ال –الحاسوب ة ھندسالھندسة والتكنولوجيا (كلية الصيدلة / كلية طب األسنان / كلية 
 / برمجيات الحاسوب) - علم الحاسوب - (نظم المعلومات الحاسوبية تكنولوجيا المعلوماتكلية بيئية) / المدنية والھندسة ال

/  المحاسبة) -  ةيلومات اإلدارنظم المع - التسويق – إدارة األعمال - (العلوم المالية والمصرفيةإدارة األعمال والتمويل كلية 
  )اللغة اإلنكليزية وآدابھا -الداخليالتصميم  – التصميم الغرافيكي( اآلداب والعلومكلية 

  
Tel : 00963 (11) 2094 
Fax: 00963 (11) 6121936  
Website: www.iust.edu.sy / E-mail: info@iust.edu.sy 

  
  

  الجامعة السورية الخاصة
  

  درعا / ريف دمشق المقر الرئيسي:
  المؤقت: مدينة دمشقالمقر 

   )مقابل ملعب الجالء –وتستراد أمزة ( : مدينة دمشقمكتب رئاسة الجامعة
  

ھندسة البرمجيات ونظم (اسوب والمعلوماتية ھندسة الحكلية الالصيدلة / كلية  / طب األسنانكلية  / البشري الطبكلية 
كلية ھندسة البترول / كلية / ) ھندسة االتصاالت والشبكات - ھندسة الحاسوب والتحكم -  ھندسة الذكاء الصنعي - المعلومات

 - والمصرفية إدارة المؤسسات المالية  - إدارة عمليات الخدمات  -إدارة الموارد البشرية  - األعمال (التسويق واإلمدادإدارة 
  الريادة وإدارة األعمال الصغيرة) -المحاسبة والتدقيق 

  

Tel : 00963 (11) 6113752 / 6113751 / 6113750 
Fax: 00963 (11) 6948012 / 6390295 
www. siust.edu.sy / E-mail: admission@siust.edu.sy 
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  الخاصة الدوليةجامعة الوادي 
  

  )وادي النضارة(حمص  المقر الرئيسي:
  

لعلوم اكلية /  )الھندسة المدنية -  معماريةالھندسة ال -معلوماتية ھندسة الالالھندسة ( كلية/  الصيدلة كليةطب األسنان /  كلية
التسويق اإللكتروني  - لكترونياالتمويل المصارف وال -  إدارة األعمال - إدارة األعمال اإللكترونيةاإلدارية واالقتصادية (

  )والعالقات العامة والدعاية

  

Tel : 00963 (31) 7439800/1/2/3 
Fax: 00963 (31) 7439806 
Website: www.wiu.edu.sy / E-mail: info@wiu.edu.sy 

  

  
  جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية

  

  / طرطوس القدموس المقر الرئيسي:
  

  يدارة المشافإ كلية /تمريض ال كلية / الھندسة الطبية كلية / صيدلةال كلية /سنان األطب  كلية /الطب البشري  كلية
  

Tel : 00963 (43) 657606 / 657600 
Fax: 00963 (43) 656174 / 657616 
Website: www.au.edu.sy / E-mail: info@au.edu.sy 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  جامعة الجزيرة الخاصة
  

  دير الزور (بادية دير الزور) المقر الرئيسي:
  المؤقت: مدينة دمشقالمقر 

  )منطقة الحجاز –خلف قيادة الشرطة   -برامكة ( دمشقمدينة  عة:مكتب رئاسة الجام
  

 -  تسويقال – محاسبةال( اإلدارة كلية /معمارية الھندسة ال كلية /مدنية الھندسة ال كلية / لوماتيةمعالھندسة ال كلية/ الصيدلة  كلية
  عمال)األإدارة 

  
Tel : 00963 (51) 326253 / 326252 / 326251 / 326254 / 2050 
Mobile: 00963 940779998 
Fax: 00963 (51) 326245 / 326236 
Website: www.jude.edu.sy / E-mail.info@jude.edu.sy 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  جامعة الحواش الخاصة
  )منطقة الحواش( حمص المقر الرئيسي:

  طب األسنان كلية /) العناية بالبشرة(العناية الصحية و التجميل كلية /الصيدلة  كلية /البشري الطب  كلية
  

Tel : 00963 (31) 2080 / 744793 
Mobile: 00963 988720004 
Fax: 00963 (31) 7447935 
Website: www.hpu.sy / E-mail: info@hpu-sy.com 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  جامعة إيبال الخاصة
  

  إدلب (سراقب) المقر الرئيسي:
  مبنى مدرسة الكمال التعليمية - حي الحمدانية  - حلب مدينة المؤقت: المقر 

  
التسويق والسياحة  –المحاسبة  –دارة األعمال العلوم اإلدارية (إ كلية /المعمارية)  –الھندسة (المعلوماتية واالتصاالت كلية 

علوم ال كلية /ترجمة) النكليزية واإللغة الاللغات والعلوم اإلنسانية ( كلية /الصيدلة  كلية /العلوم المالية والمصرفية)  –
  دولية.العالقات السياسية وال
  

Tel : 00963 (21) 5733443 
Fax: 00963 (21) 573303 

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

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  الخاصة الشھباءجامعة 
  

  )تلحدية / جبل سمعان(حلب  المقر الرئيسي:
  )شارع الكروان –منطقة الفرقان  –مركز الفداء للتأھيل والتدريب ( حلبمدنية المؤقت: المقر 

  
األعمال كلية  /) ھندسة الحواسيب واالتصاالت المحمولة –الھندسة المعلوماتية والنظم الموزعة ھندسة المعلومات ( كلية

  / كلية طب األسنان إدارة التسويق) –العلوم المالية والمصرفية  –إدارة األعمال  -واإلدارة (المحاسبة 
  

Tel: 00963 (21) 6221590 / 6221591 / 6220204 / 00963 (23) 278290 / 278291 / 279542 
Mobil: 00963 932947364 
Fax: 00963 (21) 6221591 

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

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  جامعة اليرموك الخاصة

  
  درعا (جباب) المقر الرئيسي:
  فيالت شرقية مزة -  مدينة دمشقالمقر المؤقت: 

  
دسة ھن –االتصاالت والمعلومات ھندسة  –نظم المعلومات ھندسة  –البرمجيات ھندسة ھندسة المعلوماتية واالتصاالت (كلية 

نظم  –العلوم اإلدارية والمالية (اإلدارة كلية  / )المعمارية -  المدنية والبيئية(الھندسة / كلية الحاسوب والنظم الرقمية) 
  إدارة األعمال الدولية). –التسويق  –المحاسبة وقوانين األعمال  – فراوالمص التمويل –المعلومات اإلدارية 

  
Tel : 00963 (11) 6666900 
Fax: 00963 (11) 6630517 
Website: www.ypu.edu.sy / E-mail: inf@ypu.edu.sy 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  معة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجياالجا
  

  (تل قرطل)حماة  المقر الرئيسي:
  

ة المعلومات)  ة كلية الھندسة المعلوماتية (ھندسة تقان ة/ كلي ة /  الھندسة المعماري نانكلي ة /  طب األس ھندسة الصناعات كلي
ة  /) الھندسة البترولية(لصناعات البترولية ھندسة اكلية  / )يةالھندسة البتروكيميائ - الھندسة الكيميائية( ةئيايالكيم ة الترجم كلي

  .)اللغة اإلنكليزية وآدابھا(واللغات 
  

Tel  : 00963 (33) 2219682/ 00963  033  2219683  -  03302219689 
Fax: 00963 (33) 2219688 
Website: www.aust.edu.sy / E-mail: info@ aust.edu.sy. 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
  

  )الكورنيش الجنوبي( الالذقيةمدينة  الرئيسي: المقر
  

كلية  / )ھندسة الحاسب(تكنولوجيا الھندسة والكلية  /) النقل الدولي واللوجستيات(إدارة لوجستيات التجارة والنقل الدولي كلية 
  ةيعمارمھندسة الالكلية  /) اإلدارة المالية - التسويق( إدارة األعمال

  
Tel : 00963 (41) 210045 / 458595 / 458605 / 457311 
Fax: 00963 (41) 453977  
Website. www.aast.edu.sy 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  الجامعة الوطنية الخاصة
  

  حماة (غور العاصي) المقر الرئيسي:
جنوب  -مدرسة كريم رضا سعيد للتعليم األساسي والثانوي التابع لمبنى جمعية كفالة األيتام - ةحمامدينة  :مؤقتالمقر ال

  .مدينة حماة
  

ھندسة العمارة / كلية التسويق)  –العلوم المالية والمصرفية  –إدارة األعمال  –(المحاسبة  كلية العلوم اإلدارية والمالية
ھندسة ( الھندسة والتكنولوجيا/ كلية  / كلية طب األسنان تخطيط المدن) –العمارة الداخلية  –والتخطيط العمراني (العمارة 

  )ھندسة الكھرباء واإللكترونيات -  ھندسة االتصاالت -  الحاسوب
  

Tel: 2332102 - 2332101 
Mobil: 00963 933511205 
Fax: 00963 (33) 4345510 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  للعلوم الشرعية الشام جامعة بالد
  )سابقاً  -معھد الشام العالي للعلوم الشرعية والدراسات والبحوث اإلسالمية (

  مبنى وزارة األوقاف) – الميسات( دمشقمدينة  المقر الرئيسي:
Tel: 00963 (11) 4470010 (مكتب العميد) 
Tel Fax: 00963 (11) 4412154 (مكتب أمين المعھد) 

  

  )جامع سيدنا ضرار -باب شرقي ( مجمع الفتح اإلسالميع فر
  

  الدراسات اإلسالمية والعربية.كلية / اللغة العربية كلية  /أصول الدين والفلسفة كلية  /الشريعة والقانون كلية 
  

Tel: 00963 (11) 5429023 / 5442699 / 9842 
Fax: 00963 (11) 5448220 
Mobil: 00963 933223345 ( رعرئيس الف ) 
Tel: 00963 (11) 5411085 (رئيس الفرع) 
Fax: 00963 (11) 5412330 (رئيس الفرع) 
Website: www.alfatihonline.com / E-mail: www.alfatihonline.com 

  

  )جامع أبو النور -ساحة الميسات ( مجمع الشيخ أحمد كفتاروفرع 
  

  .نالشريعة والقانوية كل /أصول الدين كلية  /الدعوة والدراسات اإلسالمية كلية 
  

Mobil: 00963 933643008 (رئيس الفرع) 
Tel: 00963 (11) 2778850 / 2770843/ 2777158 / 2776653  
Fax: 00963 (11) 2764989 
Website: www.abunour.net / mail@abunoour.net 
               www.kuftaro.org / mail@ kuftaro.org  

  

  )عمارة خلف الجامع األموي( مجمع السيدة رقيةفرع 
  

  .الشريعةكلية  /اللغة العربية والدراسات اإلسالمية كلية  / أصول الدينكلية 
Mobil: 00963 992298701 (رئيس الفرع) 
Tel: 00963 (11) 5425601 (رئيس الفرع) 
Tel: 00963 (11) 2240501 / 22405022 
Mobil: 00963 992298703 / 933887019 
Fax: 00963 (11) 22963040 
E-mail: misroqaia@yahoo.com 
____________________________________________________________________________  

  جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
  درعا (غباغب / الصنمين) ي:المقر الرئيس

  )للمسنين دار السعادة -المزة مدينة دمشق ( مؤقت:المقر ال
  كلية الصيدلة
  )ھندسة االتصاالت –ھندسة المعلوماتية  –ھندسة الميكاترونكس (كلية الھندسة 

  )تخطيط المدن –العمارة (كلية الھندسة المعمارية 
  )التسويق – نظم المعلومات اإلدارية - إدارة األعمال - ة والمصرفيةالعلوم المالي - المحاسبة( كلية علوم اإلدارة

 

Tel : 00963 (11) 3311710 
Fax: 00963 (11) 3347409 
Website. www.ru.edu.sy / E-mail: ru@ru.edu.sy 

____________________________________________________________________________  
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  جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
  

  بلدة كريم) –المقر الرئيسي: درعا (الصنمين 
  )خلف مطعم سھارى –شارع الفارابي  –وتستراد أمزة (دمشق مدينة المقر المؤقت: 

  
  )ھندسة االتصاالت – حاسوبھندسة ال –الھندسة المعمارية (كلية الھندسة 
  ) / كلية الصيدلةاللغة اإلنكليزية(كلية اآلداب  / )المحاسبة -التمويل  –التسويق  –إدارة األعمال (االقتصاد وكلية اإلدارة 

  
Tel: 00963 (11) 6113309 / 6128906 / 6128907 
Fax: 00963 (11) 6128908 
Website: www.qasyoun.edu.sy 

____________________________________________________________________________  
  

  جامعة الشام الخاصة
  

  ريف دمشق (التل) المقر الرئيسي:
  مدينة دمشق المقر المؤقت:

  جانب مبنى القيادة القومية) -برامكة (ال

  الالذقيةالجامعة في فرع 
  )جوار اتحاد شبيبة الثورة - شارع القوتلي - الالذقية (

  كلية الحقوق  كلية الحقوق
  كلية العلوم اإلدارية  كلية العلوم اإلدارية

  )نظم المعلومات اإلدارية -  المحاسبة– المصارف والمؤسسات المالية - التسويق – إدارة الموارد البشرية(
    كلية الھندسة المعلوماتية

    كلية العالقات الدولية والدبلوماسية
  ألسنانكلية طب ا  كلية طب األسنان
  كلية الصيدلة  كلية الصيدلة

  
 
Tel: 00963 (11) 2066 / 2153360 / 2153365 ( دمشقفرع  ) 
Mobil: 00963 934602121 ( دمشقفرع  ) 
Fax: 00963 (11) 2153364 ( دمشقفرع  ) 
Tel : 00963 (41) 741375 (فرع الالذقية) 
Fax: 00963 (41) 740375 (فرع الالذقية) 
Website: www. alsham-univ.sy 
E-mail: eduyasserh@gmail.com / E-mail: univ.president@ alsham-univ.sy 
____________________________________________________________________________  

  

  جامعة المنارة الخاصة
  

  طرطوس / بانياس المقر الرئيسي:
  خلف أورنج مول) -توسع المشروع العاشر ( الالذقيةمدينة  :مؤقتالمقر ال
  

  )الميكاترونيكسهندسة  –العمارة هندسة ( كلية الهندسة/  )الصيدلة( كلية الصيدلة وعلوم الصحة
  )قيةاإلدارة السياحية والفند –التسويق والتجارة اإللكترونية  –اإلدارة المالية والمصرفية ( كلية إدارة األعمال

____________________________________________________________________________  
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  األكاديمية العربية لألعمال اإللكترونية
  

  مدينة حلب المقر الرئيسي:
  )فيالت غربية –مزة ال(دمشق مدينة  :مؤقتالمقر ال
  

  ل اإللكترونية).كلية الدراسات العليا (ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة األعما
  

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


