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الجامعة اللبنانية األميركية LAU
تأسست الجامعة في العام  1924وتضم سبع كليات مرخصة.
الفروع
الفرع

الهاتف

بيروت  -قريطم  -را�س بيروت
01/786456 - 64
www.lau.edu.lb - admissions.beirut@lau.edu.lb
جبيل
09/547254 - 263
admissions.byblos@lau.edu.lb
 212-2034333نيويورك

الفاكس
01/786454
09/546560

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الفصول واللغة اإلنكليزية كلغة تدريس.

الشهادات
•بكالوريوس/علوم – ثالث الى اربع سنوات.

•بكالوريوس هندسة – اربع الى خمسة سنوات.
•ماجستير – سنتين.

•دبلوم تعليم – سنة واحدة.
•دكتوراه في الصيدلة.
•طب – اربع سنوات.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية أو  high school diplomaالمعادلة من وزارة التربية.
•اجتياز اإلمتحانات المعتمدة وفق اإلختصاصات ACT :أو . SAT
•اجتياز إمتحانات  ,TOEFL, EEEأو  IELTSكبديل لـ Sat Writing
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اإلختصاصات
كلية  /القسم

اإلختصاص

م�سرح
�صحافة الو�سائط المتعددة
العمل الإجتماعي
تلفزيون و�سينما
فل�سفة
الفنون التمثلية
علم نف�س
التوا�صل
ريا�ضيات
تاريخ
تربية ابتدائية
تربية ح�ضانية
�أدب �إنكليزي
لغة �إنكليزية
عالقات دولية
علوم �سيا�سية
كيمياء
علم الأحياء
اآلداب والعلوم
علوم التغذية وتنظيم الوجبات
انظمة المعلوماتية الحياتية
ريا�ضيات
علوم الكمبيوتر
تربية
الأدب المقارن
دبلوم تعليم
تعليم
علم الأحياء الجزئي
�ش�ؤون دولية
درا�سات المر�أة والنوع الإجتماعي
درا�سات الهجرة
عمارة داخلية
هند�سة معمارية
فنون جميلة
ت�صميم غرافي
�إعالن
ت�صميم داخلي
العمارة والتصميم
ت�صميم االزياء
ت�صاميم الكمبيوتر
الفن والعمارة الإ�سالمي
ال�سرد الب�صري
بنوك ومالية
محا�سبة
�إدارة الم�ؤ�س�سات العائلية
�إقت�صاد
�إدارة دولية
�إدارة �سياحية
�إدارة نظم المعلوماتية
�إدارة
ت�سويق
اإلدارة
�إدارة ومالية البلديات
�إدارة الأعمال
القانون التجاري
�إدارة تنفيذية
علم الإقت�صاد التطبيقي
�إقت�صاد ال�شرق االو�سط
العلوم االكتوارية

الشهادة

بكالوريو�س

ماج�ستير

بكالوريو�س

ماج�ستير

بكالوريو�س
دبلوم
ماج�ستير
ماج�ستير تنفيذي
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كلية  /القسم

الهندسة

الطب
تمريض
الصيدلة

اإلختصاص

الشهادة

هند�سة �صناعية
هند�سة مدنية
هند�سة كهربائية
هند�سة ميكانيكية
هند�سة بترول
هند�سة ميكاترونيك�س
هند�سة كمبيوتر
هند�سة مدنية وبيئية
هند�سة كمبيوتر
هند�سة �صناعية و�إدارية
طبيب معالج
تمري�ض
�صيدلة

بكالوريو�س
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بكالوريو�س

ماج�ستير
دكتور
بكالوريو�س
بكالوريو�س  -دكتوراه

األقساط الدراسية

الكلية
اآلداب
علوم
وصحة
الفنون
اإلدارة
الهندسة
الطب
التمريض
الصيدلة

اإلختصاص

سعر الوحدة /القسط الفصلي/القسط
السنوي

لغة �إنكليزية
/$ 655الوحدة  $ 7863 -في الف�صل
الفر�شمن
/$ 655الوحدة  $ 7863 -في الف�صل
لغات ،علوم ان�سانية ،اداب /$ 655الوحدة بكالوريو�س  $ 7863في الف�صل/$ 735 ،الوحدة -
الماج�ستير
/$ 727الوحدة بكالوريو�س /$ 8700الف�صل /$ 758 -الوحدة
ماج�ستير
العلوم االكتوارية
/$ 758الوحدة  -ماج�ستير
 $ 805الوحدة  / $ 9609 -الف�صل البكالوريو�س
/$ 774الوحدة  $ 9300 -في الف�صل  -بكالوريو�س
و /$ 825الوحدة ماج�ستير
/$ 795الوحدة  $ 9525 -في الف�صل  -بكالوريو�س
 /$ 836الوحدة ماج�ستير
/$ 31650ال�سنة
/$ 559الوحدة  $ 6676في الف�صل بكالوريو�س
/$ 848الوحدة  $ 10140 -في الف�صل /$ 24635 -ال�سنة دكتوراه
�صيدلة

