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الجامعة اللبنانية الدولية LIU
تأسست الجامعة عام 2001م بأسم «جامعة البقاع» من قبل وقف النهضة اإلسالمية الخيرية،
ونظمت بموجب المرسوم رقم  5294تاريخ  .2001/4/9وجرى تحويل االسم إلى “الجامعة
اللبنانية
بناء على توصية مجلس التعليم العالي رقم  2002/5تاريخ .2002/8/31
الدولية” ً
ّ
ّ
الفروع
بيروت – الم�صيطبة – �شارع مي�شال �أبي �شهال
البقاع الغربي -الخيارة
البقاع  -رياق  -اتو�ستراد زحلة  -بعلبك
الجنوب � -صيدا  -حي الدكرمان  -قرب مركز لبيب ابو ظهر الطبي
حي الجامعات :متفرع من جادة الرئي�س نبيه بري
الجنوب  -النبطيةّ -

الهاتف

الفاكس

الفرع

01/706881 - 2 - 4

01/306044

08/640930 - 1 - 2

08/640871

08/901666 - 08/901656

08/902666

07/750550 - 07/751550

07/752550

07/767603

07/767601

الجنوب � -صور  -مفرق العبا�سية  -جانب مجمع القائم

07/351420 – 07/351410
70/1194310

351410/07

جبل لبنان  -ال�صالومي
ال�شمال – طرابل�س – الكوره – �ضهر العين – الطريق العام
06/417333
06/416333
ال�شمال  -عكار  -حلبا
06/695584
06/695488
ً
�إ�ضافة �إلى الفروع في اليمن (�صنعاء ،عدن ،وتعز) ،موريتانيا ،ال�سنغال ،وقريبا في ال�سعودية ،م�صر ،والعراق
www.liu.edu.lb - info@liu.edu.lb
01/490543

01/490543

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

الشهادات
•بكالوريوس  3 -إلى  5سنوات  -ما بين  99إلى  179وحدات وفق اإلختصاص.
•دبلوم -سنة واحدة  24 -وحدة
•ماجستير  -سنتين  -ما بين  36إلى  52وحدة وفق اإلختصاص.
•دكتور صيدلي :سنة واحدة  30 -وحدة.

شروط اإلنتساب
الرسمية ( )BT - BAC2للطالب اللبنانيين أو ما يعادلها للطالب االجانب.
الثانوية العامة
•حيازة
ّ
ّ
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•إمتحان اللغة اإلنكليزية الخاص بالجامعة ،أو ما يعادله مثل INTERNATIONAL TOEFL
بمعدل  76وما فوق ،أو معدل  5.5وما فوق في امتحان الـ .IELTS

•بالنسبة لطالب الفرشمن ،مطلوب بيان عالمات للصفوف

12-11-10

مرفقة بموافقة

وزارة التربية والتعليم العالي على متابعة الدراسة وفق المنهاج االجنبي ،وإمتحان SAT1,
 SAT2بمعدل  2150لـ  FRESHMAN ARTSأو بمعدل  2300لـ FRESHMAN

.ENGINEERING & SCIENCES

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

اإلختصاصات
الكلية  /القسم

صيدلة

إدارة األعمال

اإلختصاص

الشهادة

فر�شمن
�صيدلة
دكتور �صيدلي
�إدارة الأعمال الدول ّية
الإدارة الفندق ّية وال�سياح ّية
الإقت�صاد
العلوم المال ّية والم�صرف ّية
�إدارة �أعمال
انظمة المعلوماتية الإدارية
انظمة المعلوماتية في المحا�سبة
الت�سويق

�سنة واحدة  34 -وحدة
بكالوريو�س (� 5سنوات) 179وحدة
دكتور �( -سنة واحدة)  30وحدة

�إدارة الموارد الب�شرية
العلوم المالية

الهندسة

التربية

هند�سة الإت�صاالت هند�سة الإلكترونيك
هند�سة الكهرباء
هند�سة الكمبيوتر
هند�سة الإلكترونيك  /الهند�سة الطب ّية
هند�سة الم�ساحة
هند�سة الميكانيك
هند�سة �صناعية
ريا�ض الأطفال
التعليم الأ�سا�سي (كيمياء وعلم الأحياء)
التعليم الأ�سا�سي (فيزياء وريا�ضيات)
ترجمة
تعليم اللغة الإنكليز ّية كلغة ثانية
دبلوم التربية في التعليم
الإدارة التربو ّية
ت�صميم المناهج

بكالوريو�س (� 3سنوات 99 -وحدة)

بكالوريو�س (� 3سنوات 99 -وحدة)
ماج�ستير (�سنتان  39 -وحدة)
ماج�ستير (�سنتان  39 -وحدة)

بكالوريو�س (� 3سنوات  108 -وحدة)
ماج�ستير (�سنتان  52 -وحدة)

بكالوريو�س (� 3سنوات  99 -وحدة)
بكالوريو�س (� 3سنوات  108 -وحدة)
بكالوريو�س(� 3سنوات  99 -وحدة)
ماج�ستير(�سنتان  39 -وحدة)
دبلوم(�سنة واحدة  24 -وحدة)
ماج�ستير(�سنتان  39 -وحدة)
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العلوم والفنون
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اإلختصاص

الشهادة

ريا�ضيات
علم وتكنولوجيا الغذاء
التغذية وتنظيم الوجبات
علوم الكيمياء الحيو ّية
فيزياء
كيمياء
علم الأحياء
فنون زخرافية
ت�صميم داخلي
تكنولوجيا المعلومات

بكالوريو�س (� 3سنوات  99 -وحدة)
ماج�ستير (�سنتان –  36وحدة)

علوم الكمبيوتر
علوم ال�صحة الحيو ّية
ترجمة
عالقات عامة
راديو وتلفزيون
�إعالن
�صحافة

بكالوريو�س (� 3سنوات  99 -وحدة)

بكالوريوس ( 3سنوات  100 -وحدة)

بكالوريو�س (� 3سنوات  100 -وحدة)
ماج�ستير (�سنتان –  36وحدة)
بكالوريوس ( 3سنوات  105 -وحدة)
بكالوريوس (ثالث سنوات 108 -
وحدة)

األقساط الدراسية
الكلية

سعر الوحدة /القسط الفصلي/القسط السنوي

الفرشمن

 $ 149الوحدة
 / $ 270البكالوريو�س  $ 16,900 -لل�سنة الكاملة  /دكتور �صيدلي
 / $159البكالوريو�س
 / $ 195البكالوريو�س
 / $ 159البكالوريو�س –  / $ 180الماج�ستير
 / $ 159البكالوريو�س –  / $ 230ماج�ستير
 / $ 149البكالوريو�س –  / $ 180الماج�ستير والدبلوم
 / $ 165البكالوريو�س –  / $ 210الماج�ستير

الصيدلة
العلوم والفنون
تكنولوجيا المعلومات
الرياضيات
علم وتكنولوجيا الغذاء
التربية
إدارة األعمال
الهندسة  /علوم
الكمبيوتر

 / $ 195البكالوريو�س –  / $ 270الماج�ستير

