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الدولية في بيروت
الجامعة
ّ

)The International University of Beirut (BIU
بناء
تأسست الجامعة عام  ،2012ون ّظمت بموجب المرسوم رقم  9595تاريخ ً 21/12/2012
على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم  8/2012تاريخ  ،22/8/2011قرار رقم 2
ورقم  11/2012تاريخ .2/10/2012
الفروع
الفرع

بيروت – الم�صيطبة – �شارع مي�شال �أبي �شهال

الهاتف

الفاكس

01-706883

01/306 044

نظام الدراسة
الدراسية وفق المنهج المعمول به في الواليات
تعتمد الجامعة نظام الفصول والوحدات
ّ
المتحدة األميركية ،كما تعتمد اللغة االنكليزية كلغة تدريس وتواصل ،والمستويات الثالث
دراسية :خريف ،ربيع ،وصيف.
للدراسة :الفرشمن ،البكالوريوس ،والدبلوم في ثالثة فصول
ّ

الشهادات
•بكالوريوس 3 :سنوات – ما بين  99إلى  108وحدة وفق اإلختصاص.
•بكالوريوس هندسة 4 :سنوات –  146وحدة.
•دبلوم :سنة واحدة –  24وحدة.

شروط اإلنتساب  /امتحانات الدخول
الرسمية ( )BACC II or BTللطالب اللبنانيين أو ما يعادلها للطالب
الثانوية العامة
•حيازة
ّ
ّ
األجانب.

اإلنكليزية الخاص بالجامعة ،أو ما يعادله كالـ INTERNATIONAL
•امتحان اللغة
ّ
 TOEFLبمعدل  76وما فوق ،أو معدل  5.5وما فوق في امتحان الـ .IELTS

•بالنسبة لطالب الفرشمن ،مطلوب بيان عالمات للصفوف -10-11و ،12مرفقة بموافقة

وزارة التربية والتعليم العالي على متابعة الدراسة وفق المنهاج األجنبي ،وامتحان Sat Iو

 Sat IIبمعدل  2150للـ FRESHMAN ARTSأو بمعدل  2300لـ FRESHMAN

.SCIENCES

•حسب اختيار الطالب لإلختصاص يتم تحديد باقي إمتحانات تحديد المستوى.

78

دليكل إىل اجلامعات يف لبنان 2018

BIU

اإلختصاصات
كلية /
القسم

إدارة األعمال

الهندسة

التربية

اآلداب
والعلوم

الفنون

اإلختصاص

الشهادة

فر�شمن

فر�شمن ( �سنة واحدة –  31وحدة)

الإدارة الفندق ّية
�إدارة الأعمال الدول ّية
الت�سويق
الإقت�صاد
المعلومات ّية الإدار ّية
الإدارة
العلوم المال ّية والم�صرفية
هند�سة الكهرباء
هند�سة الكمبيوتر
الهند�سة الميكانيكية
واالت�صاالت
هند�سة الم�ساحة
إلكترونيك
هند�سة ال
الهند�سة ال�صناع ّية
هند�سة الإلكترونيك  /الهند�سة الطبية
ريا�ض الأطفال
تعليم اللغة الإنكليزية كلغة �أجنبية
تعليم �أ�سا�سي :كيمياء وعلم الأحياء
تعليم �أ�سا�سي :فيزياء وريا�ضيات
دبلوم في التعليم
الفيزياء
الريا�ضيات
اللغة الإنجليزية و�آدابها
تكنولوجيا المعلومات
علوم الكمبيوتر
الترجمة
فنون التوا�صل في الإعالن
فنون التوا�صل في الراديو والتلفزيون
غرافيك ديزاين (الت�صميم الغرافيكي)
ت�صميم داخلي

بكالوريو�س (� 3سنوات 99 -وحدة)

بكالوريو�س (� 4سنوات  146 -وحدة)

بكالوريو�س (� 3سنوات  99 -وحدة)
دبلوم (�سنة واحدة  24 -وحدة)
بكالوريو�س (� 3سنوات – 99-108

وحدة)

بكالوريو�س (� 3سنوات – 99-108

وحدة)

األقساط الدراسية
الكلية  /اإلختصاص

سعر الوحدة

الفر�شمن
�إدارة الأعمال
الهند�سة
التربية
الآداب والعلوم
الفنون
تكنولوجيا المعلومات
وعلوم الكمبيوتر

$149

 / 165$البكالوريو�س
 / 195$البكالوريو�س
 / 149$البكالوريو�س –  180$الدبلوم
 / 159$البكالوريو�س
 / 159$البكالوريو�س
 / 195$البكالوريو�س

