
 

 أهم مميزات الجامعة السورية الخاصة:

زيمضااااا يألسااااايفياجلمااااتساليرياة الرمااااايفياتلف  ااااايفياتتاااالرميفي ااااا ي   ااااا يكااااتدريسيرمتااااا ي     اااا .1
 االخ صتصتتياتطس يفيواهلنيم يفيواإلدارميف.

سل  ااايياةت لااايفيا اااخي ناااتيةيوخطااا يدرامااا يفي  طااالرليولت  ااايفيت   ااايم يا تااا  فيت لاكاااا ي .2
 .ريملقياتل ليا  تترايفيسطلرياالح  تجتت

االي  اااتليات سااااثي تتس اااا ياتل  ااا يري   اااا ياالخ صتصااااتتيو اطااات  ي وتلماااايفيكسااااثلي اااا ي .3
يريجماااااشتيا   اااايفي    ااااايفياتس اااالعياتل   اااايفيون ااااافخااااشجيس ااااب  ياتط سااااايفيا ااااخي ااااايادي

ح اا يستااالخييياااايالااتج رييمي   االاياةاالليات سااثل إشاافاأي مااتساليو  اافيزي    اازم ي
اةت لااايفيتلااااا ياتس اااا ياتل  اااا يكااااوداليو فميتااايفيت    ااااثيواتل اااالياتاااا يستااااتي يريات ن  اااايفي
وات طلمفيا خيصل يياةت ليفيوال   يك ل يوا  يياااياإل اتريخططائيرةتمايفياةت لايفي

 يلياتلياتس  ياتل   يرياةت ليفياتتلرميفياةتصيف.ي2112 ايم لاياتلي
يرليسل  ااييا اخي شافاطياتطتتاا يرياتل   ايفيات ل    اايفاا  اتدي ماتت  يساايرمييحيممايفيو  طالي .4

 واال  لتديا ي م لبيات  يتز.يواتس م يف
هت ئاايفياتس ئااايفيات ل    اايفيات نتيتااا يفياتااا يس ااب ياتط سااايفيا ااخياإللساااتجيا اااخياتل اا يوا لفيااايفي ااا ي .5

%يت طتتااا ي111ت ط سااايفيا   االلزيواتااا يسصاالي  ييحتاال تتي تت ااايفيكسااثلخااشجي اطااات ي
 يفيريهنتميفيكلييصليدرام .اجلوجيا خياتييل

وا  ت لااايفييا ط ل اايفتاا  ز تتيا  زيكاااليواترتك اازيا ااخيجااالدلياتل   اايفيات ل    اايفي ااا يخااشجيساا .6
 .وظتة اتاتياة يفيحلت يمثياتل   يفيات ل   يفيريكلي



 م تدياتط سيفيا يجت لتتي جنس يفي ف لليفي   لي ت  فيحلضالريا ارافاتيوورشاتتياتل الي .2
جياس تل ااتتيات لاااتواياتل  اا يا لل لاايفي اا ييااا ياةت لااتتيواتااا يواك تااتبياةاالل ي اا يخااش

 سيتيليات تا شتيت ط سيفي  ت ليفيدرامتهت ياتل  تيي ات.
واتا يسل اليا اخييخشجييارتليدراما ا يسو زييفصيسيرم يت ط سيفيري    يات خصصتت .8

سلزمزياةتن ياتل   يوات طس يت يتيىياتط سيفيودجما يريملقياتل ليت  لفأيا اخيلت اتتي
 اتل ليا  سليفيور  يا لترأياتنظفميفي  طس يتتهتتياتل   يف.

اتل االيا اااخيساااو زييااافصيا االيت خااافززيوخصلصاااتليا    ااازم ي اانا  يو تااا ي ااا يخاااشجي .9
 رمتتتيوات فكتتيريملقياتل لياتتلر..اتلشلتتيا    زليت بت ليفي  ي    يا 

هت  ياةت ليفي   ليكسثي تت يرم ياتل  ا يتط سايفيك  ايفياتطا  يويا ي  لتلايلي ا ياتليمايي .11
 ا يا  ااتريري يمنايفيد  ااييت زومايياتط ساايفي تت اايرم ياتتافمف.ياتااا.يمي انا ي اا يا اا شطي

  لياتت يف.ا اتراتيواةلاتياتضفورميفي  ترميفي ان ا ي ت يتسشلي تحرتاأيوك ت
ا  زي  سيفياةت ليفيريا تت يتتتياتل   يفيو تت يتتتياتس  ياتل    يح ا يحيتايياتط سايفي .11

اتطاااااا يو اااااا ياجلماااااانتايوينيماااااايفيا ل ل تس اااااايفيواالسصااااااتالتيا فاكاااااازياجلو يرييتتريك  ااااا
 تت يتتتياتل   يفيات يشتركلاياهتيوسنتيتلايي اتي  ي  سيفياةت لتتياحل ل  يفيواةتصيف.ا 

ا لج ااايف يح ااا يات خصصاا يفيوييواتن اات تتياتل   ااايفيت  سااتدراتساالاياةت لاايفياي  ااتليكساااثي .12
سااانظ ياةت لاااايفي  ااا ليماااانل.ياااايديكسااااثي اااا يا ااارافاتيواتناااايواتيوورشاااتتياتل اااالياتاااا ي

 .احمل  يفيواجلجنس يفيست يتط ي  يخشهلتي ي يات  ت اتيواةلات
اتطا يا لحاي يح ا يحصاليحصلجي  سيفيك  يفياتط يا خي فاكازي  يتي ايفيرياال   اتاي .13

 وحىتياآلا.ي2114اتط سيفيا خيا فكزياجلوجيا خياةت لتتياةتصيفي ناياتلي
ت ط ساايفيا يات اافكتتيوا رمتااتتيوا لت االيتش ااشتيا ااخيلت ااتتيسنظاا  يامااتراتيا   اايفيي .14

 ات يتن تتيا ت خي يف.يحيع وات لفأيا خياتل لي



سنظا  يدوراتيسيرمس اايفيري   ا يات خصصااتتيداا يات وي االيات طس يتا يت ط ساايفي ا يخااشجي .15
  ا ليداةاا يوسزوماايي ي  اااتداتيحضاالريهلاا ياتاايوراتي تت لااتواي اا يي ئااتتيو رمتااتتي

 دوت يف.   يفيوي
ا   ياةت ليفي   خيسل    ييتليومم زيميتا يري فكازياةت لايفياتفة تا يومناتييي  با زاسا ي .16

  ي يا  تريريا نطيتيف.
 ا يخاشجياتل اتداتياتتان يفيا    ازلياتا يسيفي ا ياجلمانتاي تت يرم ياتل   يتط ياالي  تل .12

متيجتا زيااااتي وحاااايعيو ياااا ياجلجااااازلي إشاااافاأيألساااايفي اااا ياجلمااااتساليت اااا    ياتطتتاااا ي اااا ي
 احلصلجيا خياةللياتل   يفيات تي يفي  ترميفي ان  ي ت يتسشيمباترليوك ت لياتت يف.

 اةتصيف.سن فدياةت ليفي  يرمييينيميفياتسرتوجي زياةت لتتياتتلرميفي .18
مبخ  ااا ي ناالاتياجلن اااطيفياتميتتي ااايفيواالج  تا اايفيوات ن ااايفيواتفمتااا يف يح ااا يسااانظ يياالي  ااتل .19

ي لاي ياتط سيف.  منلمتلياتليميي  ييا ياجلن طيفي  ي جليس ب  يوسن  يف
سيتاي ي تاا لىي    اازي اا ياةااي تت يو ستحايفي   تن اايفيات يتتاا  يا اافم يت فماالليواجللتاات ي .21

 اتيرام يف.
سنظا  ي لاترليت افصياتل اليداخالياةت لايفيو تا ي ا ي جالي ستحايفيات فصايفي  اتلياتط ساايفي .21

  يات لاصلي  يات افكتتيوا رمتاتتي  ا لي ستشافيوات لافأيا اخييافصياتل اليا  تحايفي
 وا ريشتيا ط ل يف.ي

%يت طااااااشبياتاااااافا سزي تت تااااااب ليريك  ااااااتتي ينيماااااايفياحلتمااااااالبي25حتاااااا ييسيتااااااي  .22
وا ل ل تس ايف يينيماايفياتساارتوج ي دارلياجلا ااتجل يريحاتجيكااتايجم االتيدرجااتتياتطتتاا يري

درجاايف ي لااايي ااا ياش اايفي اااتدلياترت  ااايفيي181اتمتنلماايفياتلت ااايفي ات ااافتياتل  اا لياليميتااالياااا ي
يات فنت يفل.ياتين يفيواخ  تري حيىيات غ زي االن   زميفي وي



%يت طااااااااشبياتااااااافا سزي تت تاااااااب ليريك  ااااااااتتي ينيمااااااايفياحلتماااااااالبي25حتااااااا ييسيتاااااااي  .23
وا ل ل تس ايف يينيماايفياتساارتوج ي دارلياجلا ااتجل يريحاتجيكااتايجم االتيدرجااتتياتطتتاا يري

درجاايف ي لااايي ااا ياش اايفي اااتدلياترت  ااايفيي181اتمتنلماايفياتلت ااايفي ات ااافتياتل  اا لياليميتااالياااا ي
يي االن   زميفي ويات فنت يفل. غ زاتين يفيواخ  تري حيىيات


