المعهد الوطني العالي للموسيقى
(الكونسرفتوار) LNHC
ان�ش��ىء المعه��د بموجب القان��ون  431تاري��خ  1995/5/15والذي يرتبط مبا�ش��رة بوزير الثقافة
ويخ�ضع لو�صايته �ضمن �أحكام هذا القانون والأنظمة التي �صدرت ا�ستناد ًا �إليها ،وهو الذي يقوم
بمهام التعليم المو�سيقي الثانوي والعالي في جميع اخت�صا�صاته ودرجاته.
الفروع
الفرع

�سن الفيل  -مقابل مكتبة �أنطوان
زقاق البالط
مونو
بئر ح�سن
�صيدا
عاليه
زحلة
�ضهور ال�شوير
جونيه
طرابل�س
بيت مري  -عين �سعادة

الهاتف

الفاكس

01/489530 - 1 - 2 - 3

01/489530

01/980717 - 03/980140

01/980717

01/217289

01/652523

01/821501

01/821501

07/736187

07/736187

05/556090

05/556090

08/802208

08/802208

04/392313

04/392313

09/635300

09/635300

06/426611

06/426611

04/871868

04/871868

باال�ضافة الى مراكز جديدة قيد االن�شاء :بعقلين  -القبيات  -النبطية � -صور  -بعلبك  -جديدة مرجعيون
�ص.ب  -اال�شرفية 165488

نظام الدراسة

�إن م�ست ��وى الدرا�سة ف ��ي المعهد ثانوي وجامعي ومدة العام الدرا�سي من �أيلول حتى نهاية تموز
م ��ن كل �سنة درا�سية .تقدم الطلبات للطالب الج ��دد خالل �شهر تموز ويجري امتحان الدخول في
�شه ��ر �أيلول .وتبا�شر الدرا�سة في ت�شرين الأول� .أما بالن�سبة للطالب القدامى يبد أ� الت�سجيل خالل
�شهر �أيار من كل عام وتبا�شر الدرا�سة في �شهر �أيلول� .أما االمتحانات فهي ف�صلية ونهائية ،الف�صل
الأول في الن�صف الثاني من �شهر �شباط والف�صل الثاني يتم خالل �شهر تموز.
الشهادات
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•دبل ��وم البكالوري ��ا في المو�سيقى � 6 -سنوات كحد �أدن ��ى  -لمن ال يحوز �شهادة البكالوريا �أو
ما يعادلها.
•دبل ��وم �إج ��ازة لبنانية ف ��ي المو�سيقى � 4 -سن ��وات كحد �أدن ��ى -بعد �شه ��ادة البكالوريا في
المو�سيقى �أو اللبنانية.

1

LNHC

شروط االنتساب

•ال يوجد �شروط خا�صة.

االختصاصات
القسم
القسم الشرقي
قسم اآلالت واالوركسترا
وقيادة االوركسترا
القسم الغربي
االوركسترا الوطنية
اللبنانية
قسم الغناء االوبرالي
والكورال

االختصاص

الناي  -الريكورد «�شرقي»  -العود  -القانون
 �إيقاع  -دف  -طبلة  -كمان �شرقي  -االلتوال�شرقي  -ت�شللو ال�شرقي  -الغناء  -الغناء
الحديث  -كونتلربا�ص
�آالت النفخ الخ�شبية � -آالت النفخ النحا�سية
 غيتار كال�سيك  -اكورديون  -بيانو � -آالتالإيقاع والقرع  -الوتريات  -الغناء االوبرالي
االورك�سترا الوطنية اللبنانية للمو�سيقى
ال�شرق  -عربية

قسم األبحاث والدراسات
والنشر

االورك�سترا ال�سيمفونية الوطنية اللبنانية

قسم العلوم الموسيقية

مختبر الكمبيوتر المو�سيقي

الشهادة

الت�أليف

ةيمسرلا يـلاعلا ميلعتلا تاسسؤم

•دبلوم ماج�ستير لبنانية في المو�سيقى � -سنتان  -بعد الإجازة.
•دبلوم دكتوراه لبنانية في المو�سيقى � 3 -سنوات  -بعد الماج�ستير.

مو�سيقى الجاز
هند�سة الت�سجيل ال�صوتي
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