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الجامعة األميركية في بيروت AUB
تأسست الجامعة األميركية في بيروت سنة  1866من قبل المجلس األميركي لإلرساليات
األجنبية ونظمت بموجب قانون تنظيم التعليم العالي الخاص تاريخ  .1961/12/26وتم
استحداث برامج جديدة بموجب المرسوم رقم  2165تاريخ .1991/1/25
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

الحمرا � -شارع بلي�س  -بيروت

01/340460 - 350000

01/363234

ص.ب  11-0236 -بيروت ،لبنان - www.aub.edu.lb -

registrar@aub.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة التنظيم والمنهج العلمي المتبع في أميركا ،وتقسم السنة الدراسية إلى  3فصول

(خريف ،شتاء ،وصيف) بمعدل  4أشهر للفصلين األول والثاني وشهرين للفصل الثالث .وتعتمد
نظام الوحدات كنظام تعليمي واللغة اإلنكليزية كلغة رئيسية في التدريس.

الشهادات
•بكالوريوس في الهندسة المعمارية .BAR
•بكالوريوس في اآلداب .BA

•بكالوريوس في إدارة األعمال .BBA
•بكالوريوس في الهندسة .BE

•بكالوريوس في الفنون الجميلة .BFA
•بكالوريوس في العلوم .BS

•دبلوم في االتصال اإلعالمي .DIPL-MCOM
•دبلوم في التعليم – .TD

•ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال .EMBA
•ماجستير في اآلداب .MA

•ماجستير في إدارة األعمال .MBA

•ماجستير تنفيذية في إدارة األعمال .EMBA

•ماجستير في إدارة الموارد البشرية .MHRM
•ماجستير في العلوم المالية .MF
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•ماجستير في الهندسة .ME

•ماجستير في الهندسة اإلدارية .MEM
•ماجستير في الصحة العامة .MPH
•ماجستير في العلوم .MS

•ماجستير في التخطيط المدني .MUDS

•ماجستير في سياسات والتخطيط المدني .MUPP
•طبيب معالج .MD

•دكتوراه في الفلسفة .PhD

•ما بعد البكالوريوس في اآلداب .Post-BA

شروط اإلنتساب
النجاح بإمتحان التقييم في مستوى اللغة اإلنكليزية  EEEوإمتحان  SAT 1في التحليل الرياضي

واللغوي أو  .TOEFLعلى أن ينال الطالب عالمة  575لالنتساب إلى السنة األولى و 600لالنتساب

إلى مرحلة الدراسات العليا .أما حملة الشهادات الخارجية فيجب دراسة سنة تحضيرية  -الفرشمن.

اإلختصاصات
الكلية  /القسم

كلية
الزراعة والعلوم
الغذائية

اإلختصاص

علم الغذاء و�إدارته
العلوم الزراعية
التغذية والتنظيم الغذائي
�إدارة الأعمال الزراعية
علم البيطرة
ت�صميم الم�ساحات الخ�ضراء
علم الحيوان
�إنتاج المحا�صيل
الإقت�صاد الزراعي
تكنولوجيا الغذاء
علم الدواجن
علم النبات
الري
تغذية
مكننة
تغذية وتنظيم غذائي
وقاية النبات
�إدارة النظم البيئية
التنمية الريفية

الشهادة
BS

MS

MS

MSES
MS
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الكلية /
القسم

كلية
اآلداب
والعلوم

اإلختصاص

الشهادة

لغة عربية و�آدابها

BA - MA

فل�سفة
لغة �إنكليزية
علم نف�س
�أدب �إنكليزي
�إقت�صاد
علم الآثار
علم النف�س العيادي
علم �إجتماع وانثروبولوجيا
الإقت�صاد المالي
علم �إجتماع
الفنون الجميلة
تاريخ الفنون
التعليم االبتدائي
تربية
تعليم  /تربية مخت�صة � /إدارة وقيادة تربوية
تاريخ
التاريخ العربي وتاريخ ال�شرق االو�سط
التوا�صل الإعالمي
الدرا�سات الإعالمية
االنثروبولوجيا
درا�سات ال�شرق الأو�سط
�إدارة عامة
درا�سات �سيا�سية
الدرا�سات االميركية العبر دولية
العربية ولغات ال�شرق الأدنى
ريا�ضيات  -الإح�صاء
كيمياء
علوم طبيعية
الفيزياء
جيولوجيا
البيولوجيا الخلوية والجزيئية
فيزياء نظرية
علوم الكمبيوتر
العلوم الح�سابية
تخطيط ال�سيا�سة البيئية
الريا�ضيات التطبيقية
درا�سات الإعالم والإت�صاالت
ال�سيا�سة العامة وال�ش�ؤون الدولية
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BA - MA
BA - MA
BA - MA
MA
BA
MA
BA
BA
MA
Post-BA
BA - MA
PhD
DIPL-MCOM
MA
MA
BA - MA
MA
PhD

�إح�صاء (الماج�ستير مجمدة حاليا)
BA - BS - MA - MS
BS - MS
BS - MS
PhD
BS - MS
MS
MSES
BS
BA
MA

الكلية  /القسم

اإلختصاص

الشهادة

مدرسة
سليمان عليان
لإلدارة

�إدارة الأعمال
�إدارة موارد ب�شرية
علوم مالية
ماج�ستير تنفيذية في �إدارة الأعمال

BBA - MBA
MHRM
MF
EMBA
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الكلية /
القسم

كلية
الهندسة
والعمارة

الكلية  /القسم

كلية
العلوم الصحية

AUB

اإلختصاص

هند�سة معمارية
هند�سة ان�شائية
هند�سة كيميائية
هند�سة ميكانيكية
هند�سة مدنية
هند�سة الكهرباء والكمبيوتر
الهند�سة ال�صناعية
هند�سة الكمبيوتر والإت�صاالت
ت�صميم تخطيطي
طاقة تطبيقية
الإدارة الهند�سية
هند�سة البيئة والموارد المائية
تكنولوجيا بيئية
الت�صميم العمراني
التخطيط المدني وال�سيا�سة المدينية
تقنية البيئة
درا�سات الطاقة

الشهادة
BAR
BS
BE - ME - PhD
BE - ME - PhD
BE
BE
BFA
ME
MEM
ME - PhD
MSES
MUD
MUP
MSES
MS

اإلختصاص

الشهادة

علوم ال�سمعيات الطبية
علوم الت�صوير ال�شعاعي
�صحة بيئية
علوم المختبرات الطبية
علم الوبائيات واالح�صائيات الحيوية
ال�صحة ال�سكانية

BS

�صحة عامة:
الإدارة وال�سيا�سة ال�صحية
التربية وال�سلوك ال�صحي
علم الوبائية والإح�صاءات الحيوية
�سالمة البيئة

BS
BS - MS
BS
MS

MPH
MSES
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الكلية  /القسم

اإلختصاص

الشهادة

كلية
الطب

تمري�ض
طبيب معالج
كيمياء حياتية
علم البيئة الب�شرية
العلوم الحياتية المجهرية والمناعة
علم المعالجة ومفعول الأدوية
الفيزيولوجيا
علم الجهاز الع�صبي
العلوم البيولوجية الطبية

BS - MS
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MD

MS

Ph.D.

دراسة الطب يف اجلامعات ذات النظام االمريكي(:)Balamand/AUB/LAU

 - 1يدرس الطالب مواد ال  medical-Preخالل دراسته البكالوريوس و هي الزامية لكل من يريد املشاركة

يف مباراة الدخول لدراسة الطب( )MCATو جيب تكون عالمتها اكرث من  ، 80%ويشرتط ان يكون معدله

من املتقدمني يف مرحلة البكالوريوس.

 - 2خيضع الطالب ألمتحان ال MCATوهو امتحان دويل للدخول اىل كليات الطب ذات النظام االمريكي

يف املواد التالية English -Chemistry -Psycology-Biology:

 - 3بعد النجاح يف ال  MCATيتم اختيار الطالب املسموح هلم بأجراء مرحلة املقابلة

مالحظة :مدة الدراسة يف كلية الطب أربع سنوات بعد نيله شهادة البكالوريوس وينال الطالب شهادة دكتور

يف الطب العام .

األقساط الدراسية
القسم

فصلي الخريف والربيع /
الفصل الواحد $

فصل الصيف /الرصيد
الواحد $

الفرشمن

10035

669

إنسانيات

9750

650

العلوم

10320

688

زراعة وعلوم غذائية

10500

700

هندسة ومعماري

11655

777

علوم صحية

10845

723

إدارة أعمال

11265

751

تمريض

8340
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لغة إنكليزية مكثفة

7804

برامج تحضيرية

6024

