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 األكاديمية العربية لألعمال اإللكترونية

 كلية الدراسات العليا
 "إدارة األعمال اإللكترونية" في برنامج ماجستير التأهيل والتخصص 

Master of Electronic Business Management  
 
 

 تمنحها الجامعات الحكومية والخاصة في سوريةشهادات التي ال
  2019-2018 للعام الدراسيماجستير الشروط القيد في المقبولة وفق 

 الثالثةللدفعة 
 10/12/2018دمشق، في 

 
 

درجة اإلجازة في يشترط لقيد الطالب أن يكون حاصاًل على نظام درجة الماجستير،  ( من5(  وفق المادة
في علوم اإلدارة، أو درجة اإلجازة في الهندسة المعلوماتية، أو أية اختصاصات االقتصاد، أو درجة اإلجازة 

التي يضعها مجلس يعود تقديرها لمجلس الكلية، وفق القواعد  هندسية أخرى ذات صلة بدرجة الماجستير
 التعليم العالي. 

 2019-2018 الدراسيللعام ماجستير ليبين الجدول التالي االختصاصات المقبولة في شروط القيد في ا
 .التي تمنحها الجامعات الحكومية والخاصة في سورية الشهاداتوفق  الثالثةللدفعة 

  لتواصل مع األكاديمية:ل

  940004990 - 963+         واتساب: 

 araeb.syria         فيسبوك: 
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 أواًل: الجامعات الخاصة

  شهادات الهندسة
 

 الكلية
 الشهادةمصدر  االختصاص المقبول 

 الهندسة
 االتصاالت واإللكترونياتهندسة 

 هندسة الحواسيب القلمون الخاصة
 تقانة المعلوماتهندسة 

 تكنلوجيا المعلومات
 علم الحاسوب

الجامعة الدولية الخاصة للعلوم 
 والتكنولوجيا

 برمجيات الحاسوب
 نظم المعلومات الحاسوبية

 الحاسوب والمعلوماتيةهندسة 

 هندسة الحاسوب والتحكم
 هندسة البرمجيات ونظم المعلوميات

 هندسة الذكاء الصنعي
 هندسة االتصاالت والشبكات

 الجامعة السورية الخاصة

 جامعة الوادي الدولية الخاصة المعلوماتيةهندسة  الهندسة
 ايبال الخاصةجامعة  المعلوماتية واالتصاالت الهندسة

 واالتصاالت يةهندسة المعلومات

 البرمجيات

 جامعة اليرموك الخاصة
 نظم المعلومات

 االتصاالت والمعلومات
 الحاسوب والنظم الرقمية

 هندسة الحاسب الهندسة والتكنولوجيا
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

 الالذقية –والنقل البحري 

 الهندسة والتكنولوجيا
 هندسة نظم الحاسوب

 قرطبة )القامشلي(جامعة 
 هندسة تكنولوجيا االتصاالت
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 الهندسة والتكنولوجيا
 هندسة نظم الحاسوب

 هندسة تكنولوجيا االتصاالت جامعة قرطبة )حلب(
 علوم الحاسوب

 الهندسة المعلوماتية
 هندسة الحاسبات

 جامعة االتحاد )الرقة(
 هندسة االتصاالت

 الهندسة المعلوماتية
 الحاسباتهندسة 

 جامعة االتحاد )حلب(
 هندسة االتصاالت

 الهندسة المعلوماتية واالتصاالت
 هندسة المعلوماتية

 الجامعة العربية الدولية الخاصة
 هندسة الحاسوب واالتصاالت

 الخاصةجامعة الجزيرة  الهندسة المعلوماتية الهندسة

 هندسة تقانة المعلومات الهندسة المعلوماتية
الجامعة العربية الخاصة للعلوم 

 والتكنولوجيا

 هندسة المعلومات
 الهندسة المعلوماتية والنظم الموزعة

 هندسة الحواسيب واالتصاالت المحمولة
 جامعة الشهباء الخاصة

 الهندسة
 هندسة الحاسوب
 هندسة االتصاالت

 الجامعة الوطنية الخاصة

 الهندسة
 الهندسة المعلوماتية

 االتصاالتهندسة 
جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم 

 والتكنولوجيا

 الهندسة
 هندسة الحاسوب
 هندسة االتصاالت

الخاصة للعلوم  جامعة قاسيون 
 والتكنلوجيا

 جامعة الشام الخاصة الهندسة المعلوماتية الهندسة
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 ثانيًا: الجامعات الحكومية 
 (، حماه، طرطوساالفتراضية)دمشق، حلب، تشرين، البعث، الفرات، 

 شهادات الهندسة
 غير مقبول في شروط القيد في شروط القيد مقبول 
 
 

 –كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
 جامعة دمشق

 
 فرع السويداء

 

 عام(:( واألتمتة الحواسيبهندسة 
 هندسة الحواسيب وشبكاتها -

 هندسة التحكم واألتمتة -
 هندسة وبرمجة الروبوت -
 واالتصاالتتقانة المعلومات  -

 الطاقة الكهربائية

 )عام(: هندسة اإللكترونيات واالتصاالت
 هندسة اتصاالت -
 هندسة إلكترونيات -

 تقانة المعلومات واالتصاالت -

 الميكانيك العام

 
فرع إلكترون  –هندسة الكهرباء 

 )للشهادات القديمة(

 الهندسة الطبية
  التصميم الميكانيكي

 وتقاناتها الصناعات النسيجية
 الثقيلة السيارات واآلليات

  جميع االختصاصات كلية الهندسة المعلوماتية جامعة دمشق
 

 
 
 

 الجامعة االفتراضية السورية
 
 
 
 

 
 هندسة المعلوماتية

 نظم وشبكات حاسوبية -
 تطوير التطبيقات البرمجية -
 نظم ذكية -
 الوسائط المتعددة -

 BAاإلجازة في تقانة المعلومات 
IT التعد درجة في الهندسة( 

وفق قرار مجلس التعليم العالي 
تاريخ  321رقم في سورية 

10/8/2015 
اإلجازة في تقانة االتصاالت 

BA CT 
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 كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية
 جامعة حلب

 نظم القدرة الكهربائية هندسة الحواسيب
 القيادة الكهربائية هندسة االتصاالت

 الصناعية التحكم اآللي واألتمتة النظم اإللكترونيةهندسة 
 

 
فرع إلكترون  –هندسة الكهرباء 

 )للشهادات القديمة(

 الطاقة الميكانيكية
 اإلنتاج

 ميكاترونيك
 الهندسية المواد معل

 الطيران
 نوويةال

 زراعيةالالت اآل
 كلية الهندسة المعلوماتية

 جامعة حلب
 

  االختصاصاتجميع 

 

 هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جامعة طرطوس
 

 

 

 
 
 
 

 –كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
 جامعة تشرين

 

 
 

 هندسة الحاسبات والتحكم اآللي
 

 الطاقة الكهربائية

 
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

 القوى الميكانيكية
نتاج  تصميم وا 
 الهندسة الطبية
 ميكاترونيك 

 البحرية
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 كلية الهندسة المعلوماتية 
 جامعة تشرين

  جميع االختصاصات

 

 
 كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 جامعة البعث
 

 
 هندسة التحكم اآللي والحواسيب

 
 الطاقة الكهربائية

 
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

 القوى الميكانيكية
 المعادن

 نتاجاإلتصميم و ال
 ميكاترونيك 

 كلية الهندسة المعلوماتية 
 جامعة البعث

  جميع االختصاصات

 

 جامعة الفرات
 

 نتاجاإلتصميم و ال 
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 : الجامعات الخاصةثالثاً 
 شهادات االقتصاد واإلدارة والعلوم اإلدارية 

 مصدر الشهادة االختصاص المقبول الكلية
 

 كلية الشريعة والقانون 
قسم االقتصاد والعلوم اإلدارية والمالية والمصرفية 

 اإلسالمية
 قسم االقتصاد اإلسالمي

 
 بالد الشام للعلوم الشرعية

 بالد الشام للعلوم الشرعية قسم االقتصاد كلية الشريعة

 
 كلية األعمال واإلدارة

 اإلدارة
 تمويل وبنوك

 نظم معلومات إدارية
 تسويق

 
 القلمون الخاصة

 
 إدارة األعمال والتمويل كلية

 المحاسبة
 العلوم المالية والمصرفية

 التسويق
 إدارة األعمال

 نظم المعلومات اإلدارية

 
الجامعة الدولية الخاصة 

 للعلوم والتكنولوجيا

 
 كلية إدارة االعمال

 المحاسبة والتدقيق
 إدارة المؤسسات المالية والمصرفية

 التسويق واإلمداد
 البشريةإدارة الموارد 

 إدارة عمليات الخدمات
دارة االعمال الصغيرة  الريادة وا 

 
 الجامعة السورية الخاصة

 
 كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية

 المصارف والتمويل اإللكتروني
 التسويق اإللكتروني والعالقات العامة والدعاية

 إدارة األعمال اإللكترونية
 إدارة األعمال

 
 جامعة الوادي
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 العلوم اإلداريةكلية 

 المحاسبة
 العلوم المالية والمصرفية

 التسويق والسياحة
 إدارة األعمال

 
 ايبال الخاصةجامعة 

 
 كلية إدارة األعمال

 اإلدارة المالية والمصرفية
 التسويق والتجارة اإللكترونية
 اإلدارة السياحية والفندقية

 
 المنارة الخاصة طرطوس

 
 والماليةكلية العلوم اإلدارية 

 المحاسبة وقانون األعمال
 إدارة االعمال الدولية

 التسويق
 التمويل والمصارف

 اإلدارة
 نظم المعلومات اإلدارية

 
 

 جامعة اليرموك الخاصة

 
 كلية اإلدارة والتكنولوجيا

 
 إدارة األعمال

األكاديمية العربية للعلوم 
 –والتكنولوجيا والنقل البحري 

 الالذقية
 
 
 االداريةكلية العلوم 
 
 

 المحاسبة
 المصارف والمؤسسات المالية

 التسويق
 إدارة الموارد البشرية
 نظم المعلومات اإلدارية

 
 جامعة الشام الخاصة

 
 

 
 

 كلية اإلدارة واالقتصاد
 محاسبة
 تمويل
 تسويق

 إدارة أعمال
 

 
 جامعة قاسيون 
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 كلية علوم اإلدارة

 محاسبة
 علوم مالية ومصرفية

 تسويق
 المعلومات اإلداريةنظم 

 إدارة األعمال

 
درعا -جامعة الرشيد  

 

 
 كلية العلوم اإلدارية والمالية

 محاسبة
 علوم مالية ومصرفية

 إدارة أعمال

 
الوطنية الخاصةالجامعة   

 
 

 كلية األعمال واإلدارة
 محاسبة

 علوم مالية ومصرفية
 إدارة التسويق
 إدارة األعمال

 
 جامعة الشهباء

 

 
 األعمالكلية إدارة 

 محاسبة
 تسويق

 إدارة أعمال

 
 جامعة الجزيرة 

 
 كلية إدارة األعمال

 محاسبة
 التمويل واالستثمار والمصارف

 التسويق
 اإلدارة

 

 
الجامعة العربية الدولية 

 الخاصة

 التسويق والسياحة كلية العلوم اإلدارية
 إدارة األعمال

–جامعة االتحاد الخاصة 
+ حلبالرقة  

 
 اإلدارية والماليةكلية العلوم 

 العلوم المالية والمصرفية
 التسويق والتجارة اإللكترونية

 إدارة األعمال

 
+ القامشلي –جامعة قرطبة 

 حلب
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 : الجامعات الحكومية )دمشق، حلب، تشرين، البعث، الفرات، االفتراضية، حماه، طرطوس(رابعاً 
 شهادات االقتصاد واإلدارة والعلوم اإلدارية

  لاالختصاص المقبو االقتصاد/ الجامعةكلية 
 كلية االقتصاد
 جامعة دمشق
 فرع السويداء
 فرع درعا

 فرع القنيطرة

 المحاسبة
 إدارة األعمال
 االقتصاد

 اإلحصاء التطبيقي
 المصارف والتأمين

 

 كلية االقتصاد
 تعليم مفتوح -جامعة دمشق

 إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 المحاسبة

 

 

 
 كلية االقتصاد

 الجامعة االفتراضية السورية

 إدارة األعمال
 التسويق

 التمويل والمصارف

 

 

 
 

 كلية االقتصاد
 جامعة حلب

 إدارة األعمال
 اإلحصاء ونظم المعلومات

 االقتصاد والعالقات االقتصادية الدولية
 التسويق

 العلوم المالية والمصرفية
 المحاسبة

 

 كلية االقتصاد
 تعليم مفتوح –جامعة حلب 

 دراسات مالية ومصرفية
اإلدارة والمحاسبة في المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة
 كلية االقتصاد
 فرع إدلب

 العلوم اإلدارية
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 كلية االقتصاد
 جامعة تشرين

 العلوم المالية والمصرفية

 اإلحصاء والبرمجة

 إدارة األعمال

 االقتصاد والتخطيط

 المحاسبة

 

 
 كلية االقتصاد

 التعليم المفتوح -جامعة تشرين

 إدارة أعمال

 إدارة مشروعات

 تأمين ومصارف

 محاسبة
 

 
 كلية االقتصاد
 جامعة طرطوس

 

 إدارة األعمال

 المحاسبة

 العلوم المالية والمصرفية

 

 كلية اقتصاد
 تعليم مفتوح -جامعة طرطوس

 إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

 دكلية االقتصا
 البعثجامعة 

  إدارة أعمال

 كلية االقتصاد
 تعليم مفتوح –جامعة البعث 

 

 التسويق والتجارة اإللكترونية
 إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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 كلية االقتصاد
 جامعة حماة

 التمويل والمصارف
 نظم المعلومات اإلدارية

 قسم المحاسبة

 

 كلية االقتصاد
 تعليم مفتوح -جامعة حماة 

 والتجارة االلكترونيةالتسويق 

 

 كلية االقتصاد
 جامعة الفرات
 دير الزور

 
 كلية االقتصاد
 

 

 كلية االقتصاد
 الحسكة -جامعة الفرات 

 محاسبة
 إدارة أعمال

 التأمين والمصارف
 كلية االقتصاد

 –دير الزور  -جامعة الفرات 
 تعليم مفتوح

 
 إدارة المشاريع المتوسطة والصغيرة

 كلية االقتصاد
  –الحسكة  -جامعة الفرات 

 تعليم مفتوح

 
 الدراسات المالية والمصرفية

 

 جميع االختصاصات HIBA المعهد العالي إلدارة األعمال
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