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المقدمة
نض�ع الي�وم بين ايديكم االصدار الرابع عش�ر من كتاب »دليلك الى الجامع�ات في لبنان« الذي 
اصبح يش�كل احد اهم محتويات الحقيبة التوجيهية للطالب. حيث يوفر المعلومات االساسية التي 
يحتاجها في عملية اختيار االختصاص والجامعة المناسبين، اضافة الى معلومات تتعلق بالشهادات 

المعادلة ولغات التدريس واالقساط الدراسية.

نأمل ان يقدم هذا الدليل كل استفس�ار حول عال�م االختصاصات والجامعات، ونحن جاهزون 
ل�كل استفس�ار جدي�د ال يوفره الدليل. لذل�ك، فإننا نتوجه ال�ى جميع الط�الب وكل باحث ومهتم 
بش�ؤون التعلي�م العالي وعال�م االختصاصات والمه�ن ان ال يتردد بالتواصل م�ع الجمعية للتعرف 

واالستفادة من الخدمات التوجيهية االخرى المتوفرة من:

توجيه تربوي ومهني )طالب - مدارس(.  .1

اختبارات الميول والقدرات.  .2

دورات تدريبية للموجهين والمرشدين.  .3

التدريب والتأهيل لسوق العمل.  .4

تنمية المهارات التربوية والتعليمية الذاتية لدى الطالب.  .5

اصدارات متعددة حول المهن واالختصاصات.  .6

صفحة الكترونية متخصصة.  .7

نس�أل اهلل تعال�ى ان يوفقن�ا لتوفير افضل م�ا يمكن تقديمه ف�ي هذا المج�ال، فخدمتكم،  محور 
اهتمامنا.





مؤسسات التعليم العالـي 
الرسمية



الجامعة اللبنانية
Universite Libanaise

UL
www.ul.edu.lb
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الجامعة اللبنانية /كلية العلوم

أنشئت.كلية.العلوم.ونظمت.بموجب.المرسوم.رقم.2883.تاريخ.1959.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

46355605/461496 - 603313 - 05/460584الأول: الحدث - جبل لبنان -  مجمع رفيق الحريري

68155001/678003 - 681551 - 01/687002الثاني: الفنار - جبل لبنان

06/38255406/386365الثالث: القبة - طرابل�س

08/81255308/814607الرابع: زحلة - البقاع

76817307/761976 - 07/767980الخام�س: النبطية - جنوب لبنان

07/45132207/451322�سعبة بنت جبيل -  جنوب لبنان

07/34531807/345319�سعبة �سور -  جنوب لبنان

07/98563107/985631�سعبة الدبية - اإقليم الخروب

08/376356�سعبة دور�س - بعبلك

06/69017606/690176�سعبة حلبا - عكار

09/62168709/621687�سعبة عم�سيت - جبيل

www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال� LMD في الدراسة بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين. ويجري 
التدري�س باللغتين الفرنس�ية واالنكليزية. كما يتبع الطالب ابتداءًا من الس�نة المنهجية الثانية مس�ارًا 

للغة أجنبية يتضمن ثالثة مستويات:
المستوى األول: 100 ساعة.	 
المستوى الثاني: 60 ساعة.	 
المستوى الثالث: 60 ساعة.	 

ويخض�ع الطال�ب بعد نجاحه في الس�نة األولى من اإلج�ازة الختبار في اللغة يحدد المس�توى 
الذي يجب أن يلتحق به.

ومنذ العام الدراسي 2016-2015م انقسمت الدراسة في السنة االولى الى قسمين:
	 CSVT: chemistry, biochemistry, life and earth sciences, petroleum geology 

ويتفرع منها شهادات االجازة في الكيمياء، الكيمياء الطبيعية، علوم الحياة واالرض، الجيولوجيا، 
الطب، الصيدلة، وطب االسنان.

	 MISPCE: mathematics, computer science, statistics, physics, chemistry physics, electronic
 ويتف�رع منه�ا ش�هادات االج�ازة ف�ي الرياضي�ات، المعلوماتي�ة، االحص�اء، الفيزي�اء، الكيمياء 

الفيزيائية، وااللكترونيك.
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ان طال�ب الكيمياء الذي يختار بوابة CSVT يس�تفيد من ع�دة مواد عامة في العلوم الطبيعية 	 
ويس�مح له بالمشاركة في امتحان الدخول الى كليات الطب وطب االسنان والصيدلة، بينما 
يس�تفيد طال�ب الكيمي�اء الذي يختار بواب�ة MISPCE من ع�دة مواد عامة ف�ي الرياضيات 
والفيزي�اء وال يس�مح له بالمش�اركة ف�ي امتحان الدخ�ول الى كليات الطب وطب االس�نان 
والصيدلة. وفي الس�نة المنهجية الثانية يختار طال�ب الكيمياء بين اختصاص الكيمياء العامة 

او اختصاص الكيمياء الفيزيائية.
يح�ق للطال�ب الحائ�ز على ش�هادة االج�ازة ف�ي العل�وم الطبيعية معادل�ة الش�هادة وتكملة 	 

اختص�اص العل�وم الزراعي�ة ف�ي الجامع�ة اللبناني�ة. كم�ا يحق لمن ح�از على االج�ازة في 
الرياضي�ات، الفيزي�اء، المعلوماتية، االلكتروني�ك، والفيزياء معادلتها في كلية الهندس�ة في 

الجامعة اللبنانية.

الشهادات
إجازة - 3 سنوات - 6 فصول - 180 رصيدًا.	 
ماستر M1 - سنة واحدة - فصلين - 60 رصيدًا.	 
ماستر المهني M2 - سنة واحدة - فصلين - 60 رصيدًا..	 
ماستر بحثي 2	 

شروط االنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة في فرع العلوم العامة أو فرع علوم الحياة أو ما يعادلها.	 
يقبل الطالب غير اللبنانيين الحائزين على شهادات إنهاء الدروس الثانوية في بالدهم والتي 	 

تخولهم دخول الجامعة في تلك البالد شرط معادلتها بالبكالوريا اللبنانية - القسم الثاني.
يمك�ن للط�الب ممن درس�وا ف�ي جامعات أخ�رى أو ف�ي إحدى كلي�ات الجامع�ة اللبنانية 	 

األخرى االنتس�اب إلى الكلية على مس�توى اإلجازة أو الماستر بعد تقديم طلب ُيدرس من 
قبل لجنة وفق نظام خاص للمعادالت واإلعفاءات.
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االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

الرياضيات

اإجازة - ما�سترM1( 1(ريا�سيات

Actuarial Sciences)M1&M2( ما�ستر مهني

 Modélisation Mathématique et
Applications)M1&M2( ما�ستر مهني

المعادلت التفا�سلية الجزئية

الهند�سة التفا�سلية والجبرية

نظرية البيان

ريا�سيات وتطبيقاتها

ما�ستر بحثي 2

المعلوماتية

اإجازة - ما�سترM1( 1(معلوماتية

Web Development
M2 ما�ستر مهني

Software Engineering
 Systèmes de Télécommunications &

Réseaux Informatiques)M1&M2( ما�ستر مهني

ما�ستر بحثي 2المعلوماتية في ادارة المخاطر

اإح�ساءاإلحصاء
- )M1( 1اإجازة - ما�ستر

M2 ما�ستر مهني

فيزياء

اإجازةفيزياء

 Nanosciences and Functional
Materials)M1( 1ما�ستر

High Energy Physics)M1( 1ما�ستر

Fundamental Physics)M1( 1ما�ستر

 Laser: Medical and Industrial
Applications

)M1&M2( ما�ستر مهني Biomedical physics
Energetic

علوم وتكنولوجيا النانو

فيزياء نظرية

فيزياء المواد المكثفة

الطاقة المتجددة

ما�ستر بحثي 2

إلكترونيك

اإجازةاإلكترونيك

Electronic Telecom2 ما�ستر بحثي )M1( 1ما�ستر

Industrial Electronic
)M1&M2( ما�ستر مهني  Instrumentation  and industrial

automation
Audio Visual EngineeringM2 ما�ستر مهني

ما�ستر بحثي 2هند�سة طبية
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الشهادةاالختصاصالقسم

علوم الجيولوجيا 
النفطية

علوم الجيولوجيا النفطية

�سرط النجاح �سنة اولى علوم 

طبيعية او كيمياء او كيمياء حياتية 

بمعدل 11/20

علوم طبيعية

اإجازةعلوم طبيعية

Biology and Marketing
)M1&M2( ما�ستر مهني Nutrition, Dietetics and Food Service

Reproduction and Development
Human Molecular Diagnostic

M2 ما�ستر مهني

 Phytoecology: Resources Security and
Application

Microbiology appliqué
 Biodiversity: Management and

Conservation of Natural Resources
 Molecular Diagnostic and Forensic

Sciences
 Stem Cells, organogenesis and

Regenerative Medicine
Marine Biology and Ecology

Healthcare & Quality Management)M1&M2( ما�ستر مهني

 NeuroSciences Cognitives et
ComportementalesM2 ما�ستر مهني

بيوتكنولوجيا وتطبيقاتها

ميكروبيولوجيا طبية

معلوماتية طبية ونماذج

التكنولوجيا الطبية وال�سناعية

علوم جهاز المناعة

ما�ستر بحثي 2

كيمياء حياتية
اإجازة - ما�سترM1( 1(كيمياء حياتية

Food: Formulation and SecurityM2 ما�ستر مهني

كيمياء

اإجازةكيمياء

 Chemistry - Physical Chemistry and
Chemistry of Materials

)M1( 1ما�ستر Chemistry - Molecular Chemistry
Chemistry - Analytical sciences

Chemistry - Environmental Sciences
Expertise and Treatment Environment

M2 ما�ستر مهني

Chemical Industrial Analysis
Instrumentation and Analysis Stategies

 Technology of Perfumes, Cosmetics
and Dyes

 Materials and Applications : Resources
and Synthesis

كيمياء جزئية وع�سوية

كيمياء جزئية والالع�سوية

كيمياء فيزيائية ومواد التحفيز

التحليل ال�سناعي

ما�ستر بحثي 2
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الجامعة اللبنانية /كلية العلوم الطبية

أنش�ئت.كلية.الطب.بموجب.المرس�وم.رق�م.1118.تاري�خ.1983/10/12..وقد.صدرت.الحقًا.

عدة.مراس�يم.نظمت.هذه.الكلية.آخرها.مرس�وم.دمج.الفرعين.في.تاريخ.1966/7/29..ومهمة.

ه�ذه.الكلية.تأمي�ن.التعليم.العالي.والتدريب.الس�ريري.ف�ي.الطب.الع�ام.والتخصصي.وتنظيم.
المؤتمرات.الطبية.والعلمية.باإلضافة.إلى.إجراء.البحوث.العلمية.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

- 05/463587 05/464585 - 05/463584 الحدث - جبل لبنان -  مجمع رفيق الحريري

05/463585
www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال LMD في الدراسة بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين. ويجري 

التدريس باللغتين )االنكليزية، والفرنسية(.

الشهادات
شهادة دكتور في الطب العام - 7 سنوات.	 
شهادة طبيب اختصاص - من 3 إلى 7 سنوات.	 
دبلوم جامعي لالبحاث الطبية - سنة واحدة.	 
دبلوم مساعد لالبحاث السريرية - سنة واحدة.	 
دبلوم جامعي للتقنيات الصوتية في التخدير واالنعاش - سنة واحدة.	 
 	.cardiologie دبلوم جامعي
دبلوم جامعي في علم االعصاب - سنة واحدة.	 
 	.M1 اجازة اختصاص علم االعصاب - سنة واحدة
 	.M1 سنة واحدة بعد - M2 ماستر جامعي في علم االعصاب
 	.M2 دكتورة في علم االعصاب بالتنسيق مع المعهد العالي للدكتوراه - 3 سنوات بعد

شروط االنتساب
باإلضافة إلى الشروط العامة، حيازة معدل 12/20 وما فوق في السنة األولى في كلية العلوم 	 

)قسم العلوم الطبيعية او الكيمياء(.
النجاح في مباراة الدخول بمعدل 12/20 وما فوق.	 
يقبل الطالب حسب تسلسل درجات نجاحهم في المباراة وفي حدود العدد المشار إليه في 	 

مجلس الكلية.
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يعتب�ر ناجح�ًا في المباراة م�ن حصل على معدل 12/20 وما فوق م�ن مجموع عالماته دون اي 	 
استلحاق واذا لم ينجح في المباراة العدد الكافي من المرشحين يكتفى بالناجحين منهم فقط.

ُيحدد الطالب الوافدين من خارج الجامعة اللبنانية المقرر قبولهم في السنة المنهجية الثانية لكلية العلوم 	 
الطبية نسبة إضافية ال تزيد عن 10% من العدد المطلوب كل سنة وذلك بعد اجتيازهم مباراة خاصة.

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

جراحة

5 �سنوات جراحة عامة
5 �سنواتتوليد وجراحة ن�سائية

5 �سنواتجراحة العظم
5 �سنواتجراحة الم�سالك البولية

5 �سنواتجراحة الأطفال
7 �سنواتجراحة ال�سدر والقلب

6 �سنواتجراحة الدماغ
5 �سنواتجراحة التجميل

أمراض

اأذن وانف وحنجرة وجراحتها وجراحة الوجه 

والعنق
5 �سنوات

5�سنواتامرا�س العين وجراحتها
4 �سنواتتخدير واإنعا�س

3 �سنواتطب داخلي
4 �سنواتطب الأطفال
5 �سنواتالباتولوجيا

5 �سنواتالت�سخي�س بالأ�سعة
4 �سنواتالأمرا�س العقلية

4 �سنواتطب مخبري
�سنتان بعد الطب الداخلياأمرا�س القلب

�سنتان بعد الطب الداخلياأمرا�س الجهاز اله�سمي

�سنتان بعد الطب الداخلياأمرا�س الكلية

�سنتان بعد الطب الداخلياأمرا�س الروماتيزم

4 �سنوات بعد �سنة طب داخليالأمرا�س الع�سبية
�سنتان بعد الطب الداخلياأمرا�س الدم وال�سرطان

�سنتان بعد الطب الداخليالأمرا�س المعدية النتانية

�سنتان بعد الطب الداخليالغدد ال�سماء

�سنتان بعد الطب الداخليالأمرا�س ال�سدرية

3 �سنوات بعد �سنة طب داخلياأمرا�س الجلد
�سنتان بعد طب الطفالطب حديثي الولدة

3 �سنوات بعد طب الطفالامرا�س الدم وال�سرطان عند الطفال
�سنتان بعد الطب الداخليامرا�س ال�سيخوخة

�سنتان بعد الطب الداخليطب الطوارىء

النعا�س الطبي
�سنة بعد اخت�سا�س امرا�س �سدرية او 

�سنتان بعد اخت�سا�س طب داخلي
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الجامعة اللبنانية /كلية طب األسنان

أنش�ئت.هذه.الكلية.كفرع.من.كلية.الطب.بموجب.المرس�وم.رق�م.1118.تاريخ.1983/10/12.

والمراسيم.الالحقة.لتنظيم.كلية.طب.األسنان.كفرع.مستقل..وتم.دمج.الفرعين.في.1966/7/29.

ومهم�ة.ه�ذه.الكلية.تأمين.التدري�س.العالي.وإج�راء.البحوث.في.نطاق.طب.األس�نان.وتنظيم.
الدورات.التدريبية.والمؤتمرات.للعاملين.من.أطباء.األسنان.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

1605/463512 - 15 - 05/470914الحدث - جبل لبنان -  مجمع رفيق الحريري
www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال LMD في الدراسة بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين. ويجري 

التدريس باللغتين )االنكليزية، والفرنسية(.

الشهادات
شهادة دبلوم جراح في طب األسنان - 5 سنوات.	 
اختصاصي في طب األسنان - 3 سنوات.	 
دكتوراه في طب األسنان - 3 سنوات.	 

شروط االنتساب
باإلضافة إلى الشروط العامة، حيازة معدل 12/20 وما فوق في السنة األولى في كلية العلوم 	 

) قسم العلوم الطبيعية(.
النجاح في مباراة الدخول بمعدل 12/20 وما فوق ودون استلحاق وإذا لم ينجح في المباراة 	 

العدد الكافي من المرشحين ُيكتفى بالناجحين.
يقبل الطالب حسب تسلسل درجات نجاحهم في المباراة وفي حدود العدد المشار إليه في 	 

مجلس الكلية.
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االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

دبلوم جراحطب اأ�سنانطب األسنان

اختصاص طب 
أسنان

علم الأحياء الفمي

اخت�سا�سي في طب الأ�سنان

جراحة الفم

مبحث لب الأ�سنان

مباحث اللثة

اأمرا�س الفم وت�سخي�سها

العتناء الترميمي بالأ�سنان

البدلت باأ�سنان الأطفال والمجموعات

البدلت الم�ستركة غير المثبتة والمثبتة

مبحث اأ�سعة الفم والفك والوجه

تقويم الأ�سنان

طب الفم والأ�سنان ال�سرعي

�سحة فم المجموعات وعلومها الوبائية

دكتوراهطب اأ�سنانطب األسنان
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الجامعة اللبنانية /كلية الصيدلة

أنش�ئت.هذه.الكلية.بموجب.المرس�وم.رقم.1118.تاري�خ.1983/10/12.كفرع.من.كلية.العلوم.

الطبي�ة.وبموج�ب.المرس�وم.رق�م.4142.تاري�خ.1993/10/13.أصبحت.كلي�ة.الصيدلة.وحدة.
جامعية.وتم.دمج.الفرعين.في.27/آب/1996.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

6205/463365 - 05/463375الحدث - جبل لبنان -  مجمع رفيق الحريري
www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال LMD في الدراسة بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين. ويجري 

التدريس باللغتين )االنكليزية، والفرنسية(.

الشهادات
دكتوراه في الصيدلة )مزاولة المهنة( - 5 سنوات.	 

شروط االنتساب
باإلضافة إلى الشروط العامة، حيازة معدل 12/20 وما فوق في السنة األولى في كلية العلوم 	 

- قسم العلوم الطبيعية أو الكيمياء.
النجاح في مباراة الدخول بمعدل 12/20 وما فوق ودون استلحاق وإذا لم ينجح في المباراة 	 

العدد الكافي من المرشحين ُيكتفى بالناجحين.
يقبل الطالب حسب تسلسل درجات نجاحهم في المباراة وفي حدود العدد المشار إليه في 	 

مجلس الكلية.

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

دكتوراه )مزاولة مهنة(ال�سيدلةالصيدلة
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الجامعة اللبنانية / كلية العلوم االقتصادية وإدارة األعمال

أنشئت.باسم.كلية.التجارة.بموجب.قانون.رقم.75/76.تاريخ.1967/12/26،.ثم.أبدلت.التسمية.

باس�م.كلي�ة.إدارة.األعم�ال.بموجب.المرس�وم.رق�م.14304.تاري�خ.1970/04/20,.وبصدور.

المرس�وم.رق�م.4520.تاري�خ.1981/11/13.أصبح�ت.تحمل.اس�م.العلوم.االقتصادي�ة.وإدارة.
األعمال.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

05/46363005/463630الأول: الحدث - جبل لبنان -  مجمع رفيق الحريري
01/330493 5- 339466 - 328342 - 01/330493الثاني: ال�سرفية - بيروت
506/387012 - 11 - 06/387012الثالث: القبة - طرابل�س

05/55614505/556145الرابع: عاليه - جبل لبنان
07/76135707/761357الخام�س: النبطية - جنوب لبنان

www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال LMD في الدراس�ة منذ العام 2006م بحيث تتضمن الس�نة الدراسية فصلين 

دراسيين. ويجري التدريس بثالث لغات )العربية، االنكليزية، والفرنسية(.

الشهادات
الماستر - سنتان )4 فصول(.	 اإلجازة - 3 سنوات )6 فصول(.	 

شروط االنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة في فرع العلوم العامة أو فرع علوم الحياة أو ما يعادلها.	 
النجاح في مباراة الدخول في المواد التالية: الرياضيات، االقتصاد، واللغة األجنبية.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

العلوم االقتصادية
اإجازة - ما�ستراقت�ساد

اإجازة - ما�سترمالية

إدارة األعمال

اإجازة - ما�ستراإدارة اأعمال

اإجازة - ما�سترمحا�سبة

اإجازة - ما�سترمعلوماتية

اإجازة - ما�سترت�سويق

اإجازة - ما�سترعلوم اقت�سادية واإدارة الأعمالمشترك
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الجامعة اللبنانية /كلية الهندسة

أنشئت.كلية.الهندسة.بموجب.المرسوم.رقم.9305.تاريخ.1974/10/21،.وبوشر.التدريس.في.
24/آذار/1980.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

406/385089 - 3 - 2 - 06/385091الأول: القبة - طرابل�س
904/872208 - 04/872208الثاني: رومية - جبل لبنان

905/463470- 7- 05/463402 - 05/463443الثالث: الحدث - جبل لبنان -  مجمع رفيق الحريري
www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال LMD في الدراسة بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين. ويجري 

التدريس بثالث لغات )العربية، االنكليزية، والفرنسية(.

الشهادات
دبلوم في الهندسة - 5 سنوات )10 فصول(.	 
ماستر بحثي2.	 

شروط االنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.	 
النجاح في مباراة الدخول في المواد التالية: الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، لغة عربية، ولغة 	 

أجنبية.

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

هندسة مدنية
اأ�سغال عامة

دبلوم في الهند�سة - ما�ستر بحثي 2

بناء وتنظيم المدن

هندسة كهرباء 
وإلكترونيك 

واتصاالت

كهرباء واإلكترونيك

معلوماتية وات�سالت

ميكانيك )طاقة, تركيب اآلت, اتوماتيك(هندسة ميكانيك

هندسة 
كيمياء صناعية 
والبتروكيميائية

هند�سة كيميائية �سناعية وبتروكيميائية
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الجامعة اللبنانية /كلية الزراعة

أنش�ئت.كلي�ة.الزراع�ة.بموج�ب.المرس�وم.رق�م.9306.تاري�خ.1974/10/21..ونظم�ت.بموجب.

المرس�وم.رقم.4521.تاريخ.1981/11/13..وبوش�ر.التدريس.الفعلي.مع.بداية.العام.الدراسي.1985.
1986.-م..

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

    01/48413201/510870  -  01/484131  -  01/484130الأول: الدكوانة

01/510867
01/48330601/483307الثاني: حر�س تابت - جبل لبنان

01/78542801/785427العمادة
www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال LMD في الدراسة بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين. ويجري 
التدري�س باللغتين  الفرنس�ية واإلنكليزية في الس�نتين المنهجيتين األولى والثانية ولغة األس�تاذ من 

السنة الثالثة حتى سنة التخرج.

الشهادات
إجازة في العلوم الزراعية - 3 سنوات.	 
إجازة في العلوم البيطرية - 3 سنوات.	 
ماستر مهندس زراعي مهني وبحثي - سنتين بعد اإلجازة.	 
ماستر في الطب البيطري - سنتين بعد الدبلوم.	 
دبلوم اختصاص في العلوم البيطرية - سنة بعد االجازة.	 

شروط االنتساب
حيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها.	 
النجاح في مباراة الدخول.	 
بيولوجي - رياضيات - كيمياء - فيزياء - لغة عربية -  لغة أجنبية )إنكليزية أو فرنسية(.	 

تستقبل الكلية الطالب من خريجي الجامعات األخرى إلعداد:
ماستر مهندس زراعي في فرع العلوم الزراعية، على أن يكون الطالب حائزًا على اإلجازة في   -1

العلوم الزراعية، تعادل ضمن الشروط المحددة من قِبل الكلية.
تستقبل الكلية طالبًا من جامعات اخرى حملة أختصاص  علم الحياة، البيوكيمياء والكيمياء   -2
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في السنة المنهجية الثالثة.
ماستر في العلوم البيطرية ودبلوم في الطب البيطري، تعادل ضمن الشروط المحددة من قِبل   -3

الكلية.

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

العلوم الزراعية

انتاج نباتي

اإجازة في العلوم الزراعية

ما�ستر مهند�س زراعي مهني

علوم وتكنولوجيا الحيوان

علوم وتكنولوجيا الغذاء

وقاية النبات

الهند�سة البيئية والموارد الطبيعية

تن�سيق الحدائق والرا�سي

القت�ساد الزراعي والتنمية الريفية

العلوم البيطرية

طب الحيوانات الأليفة

اإجازة في العلوم البيطرية

ما�ستر مهني في العلوم البيطرية

دبلوم في الطب البيطري

طب حيوانات المزرعة:

- المجترات

- الدواجن

- الأح�سنة والحيوانات الأليفة والم�ستخدمة

الرقابة على الغذاء والم�سالخ
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الجامعة اللبنانية /كلية الصحة العامة

أنش�ئت.كلية.الصحة.العامة.ونظمت.بالمرس�وم.رقم.4418.تاري�خ.1981/10/20..وهي.تؤمن.
األخصائيين.في.مختلف.علوم.الصحة.العامة.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

05/46359305/463592الأول: الحدث - مجمع رفيق الحريري
01/68635501/686338الثاني: الفنار - مجمع بيار الجميل

06/41002406/410023الثالث: طرابل�س - البح�سا�س
08/93091308/930763الرابع: زحلة - الك�سارة

07/75035707/750359الخام�س: �سيدا - الجنوب
05/50179405/501795ال�ساد�س: عين وزين - ال�سوف

www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال LMD في الدراسة بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين. ويجري 

التدريس باللغتين )االنكليزية أو الفرنسية(.

الشهادات
ينال الطالب شهادة اإلجازة  بعد ثالث سنوات دراسة وشهادة االجازة التخصصية  بعد 4 سنوات 

دراسة وشهادة الماستر بعد 5 سنوات دراسة.

شروط االنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة.	 
النج�اح في مباراة الدخول ف�ي المواد التالية: الرياضيات، الفيزي�اء، الكيمياء، علوم طبيعية، 	 

وثقافة عامة في اللغتين العربية واألجنبية.

االختصاصات
عدد سنوات التدريسلغة التدريسالفرعاالختصاص

العلوم التمريضية
الفرن�سية1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

3
النكليزية1 - 3 - 4 - 5 - 6

3الفرن�سية1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6العلوم المخبرية

العالج الفيزيائي
الفرن�سية1 - 2 - 3 - 5

4
النكليزية4 - 6
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عدد سنوات التدريسلغة التدريسالفرعاالختصاص

4الفرن�سية1 - 2 - 3 - 4 - 5القبالة القانونية

االشراف الصحي 
االجتماعي

الفرن�سية1 - 2 - 3 - 4 - 5

4
النكليزية6

تقويم النطق
الفرن�سية2

4
النكليزية2

4الفرن�سية1العالج االنشغالي

3الفرن�سية3الصحة والبيئة

علم التغذية والحمية
الفرن�سية2 - 3

4
النكليزية1

علوم االشعة
الفرن�سية4 - 5

3
النكليزية1

التأهيل النفسي 
3الفرن�سية2الحركي

البصريات وقياس 
3النكليزية1مدى النظر
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الجامعة اللبنانية /كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

أنشئت.كلية.اآلداب.بموجب.المرسوم.رقم.2883.تاريخ.1959/12/16..وأصبحت.تحمل.اسم.
كلية.اآلداب.والعلوم.اإلنسانية.بصدور.القانون.رقم.75/67.تاريخ.1967/12/26.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/31564001/315645الأول: كورني�س المزرعة - بيروت
01/87402401/874024الثاني: الفنار - جبل لبنان

06/38626106/386263الثالث: القبة - طرابل�س - ال�سمال
08/80502508/805025الرابع: الك�سارة - البقاع

07/73495107/734950الخام�س: �سيدا - الجنوب - قرب ال�سرايا
01/68908801/689088مركز اللغات والترجمة - الدورة - جبل لبنان

01/38413201/384132ق�سم علوم اللغة والتوا�سل
www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتب�ع الكلية نظام ال LMD في الدراس�ة لبعض االختصاصات بحيث تتضمن الس�نة الدراس�ية 

فصلين دراسيين. ويجري التدريس باللغة العربية.

الشهادات
اإلجازة - 3 سنوات.	 
الدبلوم - سنة واحدة.	 
ماستر مهني - سنة واحدة.	 
ماستر بحثي - سنة واحدة.	 

شروط االنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة أو االختصاص المهني من البكالوريا الفنية الرسمية.	 
النج�اح في مباراة الدخول الختصاص الترجمة في المواد التالية: لغة عربية - لغة فرنس�ية - 	 

لغة انكليزية - ترجمة.
النج�اح في مب�اراة الدخول الختصاص اللغات األجنبية في المواد: لغة عربية، لغة فرنس�ية، 	 

لغة انكليزية.
النجاح في إمتحان الدخول الختصاص اللغة والتواصل. 	 
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االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

لغة عربية وآدابها

اإجازة - ما�ستر بحثيلغة عربية واآدابها

ما�ستراأدبي

ما�سترلغوي

ما�ستر مهني التوا�سل المهني

دبلوم مهنيالتوا�سل المهني في اللغة العربية وادابها

دبلوم مهنيالتحقيق اللغوي والكتابة البداعية

لغة انكليزية 
وآدابها

اإجازة - ما�ستر بحثيلغة انكليزية واآدابها

ما�سترتطور اللغة وتحولها

ما�سترالدب والنقد الفكري

ما�ستر مهنيمهارات لغوية تطبيقية

ما�ستر مهنيالدب والمجتمع

دبلوم مهنيالتوا�سل المهني في اللغة النكليزية وادابها

دبلوم مهنيالتدقيق اللغوي والكتابة البداعية

لغة فرنسية وآدابها

اإجازة - ما�ستر بحثيلغة فرن�سية واآدابها

ما�سترادب فرن�سي

ما�سترال�سنية عامة

ما�سترادب فرنكوفوني والمقارن

ما�ستر مهنيالل�سنية التطبيقية

ما�ستر مهنيالتوا�سل الثقافي

دبلوم مهنيالتوا�سل المهني في اللغة الفرن�سية وادابها

اإجازةلغة فار�سية وادابهالغة فارسية وآدابها

فلسفة

اإجازة - ما�ستر بحثي - دبلوم مهنيفل�سفة

ما�سترالفل�سفة العامة والبحث العلمي

ما�سترالفل�سفة والعلوم ال�سيا�سية والجتماعية

ما�سترالفل�سفة وعلم النف�س

ما�ستر مهنيالفل�سفة العامة التطبيقية

ما�ستر مهنيالفل�سفة والعالم الثقافي والتوثيق

فنون وآثار

اإجازة - ما�ستر بحثيفنون واآثار

ما�سترالفنون والثار الم�سيحية وال�سالمية

ما�سترالفنون والثار ما قبل التاريخ

ما�سترالفنون والثار ال�سرقية

ما�سترن�سو�س ورقم

ما�سترالفنون والثار الكال�سيكية

ما�سترالفنون الجميلة

ما�ستر مهنيالمتاحف وتقنيات الحفظ

دبلوم مهنيادارة جرد الثار المنقولة وغير المنقولة
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الشهادةاالختصاصالقسم

علم نفس

اإجازة - ما�ستر بحثيعلم نف�س

ما�ستر- ما�ستر مهنيعلم نف�س العمل

ما�ستر - ما�ستر مهنيعلم النف�س العيادي

ما�ستر - ما�ستر مهنيعلم النف�س التوافقي

ما�ستر - ما�ستر مهنيعلم النف�س المدر�سي

دبلوم مهنيدبلوم نف�ساني مدر�سي

تاريخ

اإجازة - ما�ستر بحثيتاريخ

ما�سترح�سارات حديثة ومعا�سرة

ما�سترح�سارات و�سيطة

ما�سترح�سارات قديمة

ما�ستر مهنيال�سياحة والتاريخ

دبلوم مهنيالتاريخ في التحقيق والتحرير

جغرافيا

اإجازة - ما�ستر بحثيجغرافيا

ما�سترجغرافيا ب�سرية

ما�سترجغرافيا طبيعية

ما�ستر مهنيتاأهيل المجال الجغرافي وتنظيمه

دبلوم مهنيالتوا�سل المهني والتوثيق الجغرافي

اللغات والترجمة

إجازة - ماستر -ماستر مهني ترجمة
- ماستر بحثي

اإجازةلغات اأجنبية تطبيقية - ايطالي

ما�سترالتوا�سل الثقافي )درا�سات لبنانية - ايطالية(

ما�ستر مهنيالترجمة الفورية

ما�ستر مهنيمفاو�سات تجارية دولية

ما�ستر مهنياللغة العربية كلغة اجنبية وتطبيقية

علوم اللغة 
والتواصل

اإجازةهند�سية تعلم اللغات

اإجازة - ما�سترالمعالجة الآلية للغات

علوم اللغة والتواصل )TALA االلسنية 
المعلوماتية(

ما�ستر

صناعة اللغة والتأهيل اللغوي االلي 
INA

ما�ستر مهني

دبلوم مهني - ما�ستر بحثيعلوم اللغة والتوا�سل

دبلوم مهنيت�سميم الو�سائل التربوية المتعددة الو�سائط

دبلوم مهنيالترجمة والم�سادر المتعددة الو�سائل
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الجامعة اللبنانية /كلية السياحة وادارة الفنادق

أنشئت.هذه.الكلية.بتاريخ.1997/5/28.وقد.صدر.مرسوم.تنظيمها.في.1998/2/4.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/85728501/857283بئر ح�سن - �سارع الأمم المتحدة - بيروت
www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال LMD في الدراسة بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين. ويجري 

التدريس باللغتين )االنكليزية، والفرنسية(.

الشهادات
إجازة - 3 سنوات.	 
 	  Bremen فرنسا، وجامعة Perpignan ماستر )مهني او بحثي( - سنتان )بالتعاون مع جامعة

ألمانيا(.

شروط االنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة أو االختصاص المهني من البكالوريا الفنية الرسمية.	 
النجاح في مباراة الدخول )شفهي وخطي( في المواد التالية: لغة عربية - لغة أجنبية - قدرات 	 

علمية.
بالنسبة لطالب الدراس�ات العليا ُتقبل شهادات اإلجازة في إدارة الفنادق، السياحة والسفر، 	 

االرشاد السياحي، إدارة األعمال، أو ما يعادلها.

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

سياحة وفنادق
اإجازة - ما�ستراإدارة فنادق

اإجازة - ما�ستر�سياحة و�سفر

اإجازةاإر�ساد �سياحي
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الجامعة اللبنانية /كلية اإلعالم 

بتاريخ.1967/10/5.صدر.مرس�وم.بإنش�اء.معهد.الصحافة.ونظم.بمرسوم.رقم.8329،.ثم.ُعدل.
االسم.ليصبح.كلية.اإلعالم.والتوثيق.في.24/آذار/1995.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/78542701/791059الأول: الوني�سكو
01/68761301/687622الثاني: الفنار

www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال LMD في الدراسة بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين. ويجري 

التدريس باللغتين )االنكليزية، والفرنسية(.

الشهادات
إجازة - 3 سنوات )6 فصول(.	 
ماستر - سنتان )4 فصول(.	 
DES - لحاملي أي إجازة جامعية شرط النجاح في مباراة الدخول )للعمل في الصحافة(.	 

شروط االنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.	 
النج�اح ف�ي مباراة الدخ�ول في الم�واد التالية: ترجمة وتعري�ب - ثقافة عام�ة باللغة العربية 	 

واللغة األجنبية.

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

ال�سحافة

اإجازة - ما�ستر بحثي�سحافة مكتوبة

اإجازة - ما�ستر بحثي�سحافة مرئية وم�سموعة / اذاعة وتلفزيون

مجال - القت�ساد والتنمية

مجال - ال�سحة والبيئة

مجال - الفرنكوفوني

ما�ستر بحثي

اإدارة المعلومات

اإجازة - ما�ستراإدارة المعلومات والمكتبات

اإجازة - ما�ستراإدارة الوثائق

اإجازة - ما�ستر مهنيعالقات عامة واإعالنالعالقات العامة والإعالن
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الجامعة اللبنانية /كلية التربية

تأسس�ت.باس�م.دار.المعلمي�ن.العلي�ا.بموج�ب.المرس�وم.رق�م.6267.تاري�خ.1951/10/20..
وأخذت.اسم.كلية.التربية.بصدور.القانون.رقم.7576.تاريخ.1967/12/16.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/78565101/798305الأول: الوني�سكو
01/68038201/682950الثاني: نيو رو�سة

01/29298101/285130العمادة: تحويطة فرن ال�سباك
www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
ويجري التدريس باللغات الثالث وتتوزع المقررات الدراسية على فصلين.

الشهادات
إجازة - 3 سنوات.	 
الكفاءة - سنة واحدة.	 
ماستر مهني - سنة واحدة.	 

شروط االنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.	 
النج�اح في مباراة الدخ�ول: ثقافة عامة في اللغة العربية واالجنبي�ة، وامتحان خطي في مادة 	 

االختصاص.
بالنس�بة لشهادة الماس�تر: حيازة اجازة في االختصاص بمعدل ال يقل عن 12/20 اضافة الى 	 

شروط اضافية تحدد سنويًا في مجلس الوحدة.

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

التربية واالعداد

تعليم اللغة العربية في المرحلة البتدائية

تعليم اللغة النكليزية في المرحلة البتدائية

تعليم اللغة الفرن�سية في المرحلة البتدائية

تعليم العلوم في المرحلة البتدائية

تعليم الريا�سيات في المرحلة البتدائية

تعليم الجتماعيات في المرحلة البتدائية

تربية الطفولة المبكرة

اجازة في التربية والعداد

الفرع الول والثاني
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الشهادةاالختصاصالقسم
تربية بدنية وريا�سية

تربية مو�سيقية

تربية فنية

اجازة في التربية والعداد

العمادة

تعليم المواد 
المهنية

تعليم اللغة العربية وادابها

تعليم اللغة النكليزية وادابها

تعليم اللغة الفرن�سية وادابها

تعليم الفيزياء

تعليم الكيمياء

تعليم علوم الحياة

تعليم الريا�سيات

تعليم الفل�سفة والح�سارات

تعليم القت�ساد

تعليم التربية المدنية

تعليم التاريخ

تعليم الجغرافيا

تعليم الجتماع

كفاءة - ما�ستر مهني

العمادة

التربية واالعداد

ا�سراف تربوي

ادارة تربوية

ار�ساد مدر�سي

تربية خا�سة

تكنولوجيا التربية

ادارة ريا�سة

تعليم الفرن�سية الجامعية

ما�ستر مهني

العمادة
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الجامعة اللبنانية /كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية

أنشئت.كلية.الحقوق.بموجب.المرسوم.رقم.2883.تاريخ.1959/2/14..ونظمت.بموجب.المرسوم.

رق�م.2516.تاريخ.1960/11/14..وانش�ىء.قس�م.العلوم.السياس�ية.بموجب.المرس�وم.رقم.3333.

تاري�خ.1960/2/22.المع�دل.بموج�ب.المرس�وم.رق�م.5342.تاري�خ.1966/8/26.إلضاف�ة.كلم�ة.

»واإلدارية«.على.التسمية.الرئيسية.للكلية..وتم.إنشاء.القسم.الفرنسي.في.كلية.الحقوق.بموجب.اتفاقية.

التعاون.مع.جامعات.فرنكوفونية.ومنظمة.AUPELF-UREF.سنة.1996..ويتبع.هذه.الكلية.مركز.

األبحاث.والدراسات.في.المعلوماتية.القانونية..كما.تضم.هذه.الكلية.مركزًا.لألبحاث.والدراسات.في.
المعلوماتية.القانونية..كما.تضم.مركزًا.للدراسات.اللبنانية.القانونية.واإلدارية.السياسية.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

05/46361505/470930 - 05/463602الأول: الحدث - مجمع رفيق الحريري
04/71205204/712054الثاني: جل الديب - جبل لبنان

06/38869106/388692الثالث: القبة - طرابل�س
08/80625008/806151الرابع: زحلة - الك�سارة - البقاع

07/72000207/734788الخام�س: �سيدا - الجنوب
01/74427101/744271مركز الدرا�سات اللبنانية القانونية والإدارية وال�سيا�سية - ال�سنائع

01/85614401/856141الفرع الفرن�سي - الجناح - بيروت
01/42313701/616786مركز الأبحاث والدرا�سات في المعلوماتية القانونية - العدلية

www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال LMD في الدراسة بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين. ويجري 

التدريس باللغتين )االنكليزية، والفرنسية(.

الشهادات
إجازة - 3 سنوات.	 
دبلوم دراسات معمقة - سنة بعد اإلجازة.	 
دبلوم دراسات متخصصة - سنة بعد اإلجازة.	 

شروط االنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.	 
النجاح في مباراة الدخول بالنسبة للفرع الفرنسي.	 
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االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

اإجازةحقوقالحقوق

الفرع الفرنسي
دبلوم درا�سات معمقةحقوق

دبلوم درا�سات متخ�س�سةحقوق

اإجازةعلوم �سيا�سية واإداريةالعلوم السياسية واإلدارية
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الجامعة اللبنانية /كلية الفنون الجميلة

أنشئت.كمعهد.وُنظم.بموجب.المرسوم.رقم.3107.تاريخ.1965/11/10.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

05/46351605/463531الأول: الحدث - مجمع رفيق الحريري
38791001/389307 - 01/387911الثاني: فرن ال�سباك - جبل لبنان
06/41284006/412837الثالث: طرابل�س - القبة - ال�سمال

50582505/511002 - 05/511001الرابع: دير القمر - ال�سوف
06/448820مركز الدرا�سات العليا في الترميم - طرابل�س - �سارع المعر�س

www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال LMD في الدراسة بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين. ويجري 

التدريس باللغتين )االنكليزية، والفرنسية(.

الشهادات
إجازة - 3 سنوات )6 فصول(.	 
ماستر - سنتان )4 فصول(.	 

شروط االنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.	 
النجاح في مباراة الدخول.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

قسم الفنون الجميلة

هند�سة معمارية

هند�سة داخلية وفنون زخرفية

فنون الإعالن والتوا�سل الب�سري

الفنون الت�سكيلية

اإجازة - ما�ستر

قسم المسرح 
والسينما والتلفزيون

�سعبة الم�سرح

�سعبة ال�سينما
اإجازة - ما�ستر
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الجامعة اللبنانية /معهد العلوم االجتماعية

أنشئ.المعهد.بموجب.المرسوم.رقم.2883.تاريخ.1595/12/16.ونظم.بموجب.المرسوم.رقم.
7367.تاريخ.1961/12/18.المعدل.بموجب.المرسوم.رقم.1608.تاريخ.1962/12/28.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/38788901/387882العمادة - الطيونة
01/80970101/809700الأول: الرو�سة - �ساقية الجنزير

04/41523004/404285 - 04/404285الثاني: الرابية - طريق بكفيا
06/38583906/385641الثالث: طرابل�س - القبة - �سارع الجي�س
08/80609408/806150الرابع: زحلة - الك�سارة - الطريق العام

07/75049307/725445الخام�س: �سيدا - دار رعاية الأيتام
www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
يجري التدريس باللغة العربية، ونظام االمتحان سنوي خالل دورتين.

الشهادات
إجازة - 3 سنوات.	 
جدارة - سنة بعد اإلجازة.	 
دبلوم دراسات معمقة - سنتين بعد الجدارة.	 
دكتوراه - 3 سنوات.	 
شهادة اختصاص في الديموغرافيا - سنة بعد الجدارة أو اإلجازة التعليمية )4 سنوات9(.	 
دبلوم خبرة في الديموغرافيا - سنة واحدة لحملة شهادة اختصاص في الديمغرافيا.	 

شروط االنتساب
حيازة ش�هادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من البكالوريا الفنية )العلوم التجارية، أمانة الس�ر، 	 

البي�ع والعالقات التجارية، أمانة الس�ر اإلدارية، برمجة الحاس�بات االلكترونية، المحاس�بة 
والمعلوماتي�ة، الفنون الفندقية، العناية التمريضية، مس�اعدة طبية لألس�نان، مراقب صحي، 

فنون التجميل، التربية الحضانية، مرشد اجتماعي، وموسيقى(..
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االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

اجازة تعليميةعلم الجتماع

علم االجتماع

جدارة - دبلوم تنمية اجتماعية واقت�سادية

جدارة - دبلومعلم الجتماع ال�سيا�سي

جدارة - دبلومعلم اجتماع العائلة

جدارة - دبلومعلم اجتماع المعرفة والثقافة

جدارة - دبلومعلم اجتماع العمل

جدارة - دبلومعلم النف�س الجتماعي

دكتوراهعلم اجتماع

جدارة - دبلوم�سكانالديموغرافيا

جدارة - دبلومانثروبولوجياانثروبولوجيا
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الجامعة اللبنانية /المعهد الجامعي للتكنولوجيا

أنشئ.المعهد.بتاريخ.1996/7/9.وساهم.بإنشائه.كل.من.الجامعة.اللبنانية،.مؤسسة.الحريري،.

وزارة.الثقافة.والتعليم.العالي.والبحث.في.فرنس�ا..ويتولى.شؤون.المعهد.مجلس.إدارة.وعميد.
يعاونهما.مجلس.علمي.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

8 - 207/750191 - 07/750191الأول: �سيدا - قرب دار اليتيم
05/21046205/210528الثاني: عبيه

www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
يجري التدريس باللغة الفرنسية واالنكليزية، ويتبع المعهد نظام األرصدة ذات طابع تكنولوجي 

تطبيقي:
 	.)TP( وأعمال تطبيقية )TD( دروس نظرية
زيارات ميدانية لمواقع العمل.	 
عشرين اسبوعًا تدريبيًا بالتعاون مع مؤسسات العمل واإلنتاج.	 
مشروع تخرج.	 

الشهادات
االجازة الجامعية - licence - 3سنوات 	 

شروط االنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.	 
النجاح في مباراة الدخول في المواد التالية: فيزياء، رياضيات، ثقافة علمية )فرنسي(.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

الهندسة
هند�سة �سبكات المعلوماتية والت�سال

اجازة

هند�سة �سناعية و�سيانة

هند�سة مدنية )اأبنية واأ�سغال(

المعلوماتية التطبيقية في اإدارة الأعمالمعلوماتية
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الجامعة اللبنانية /المعهد العالي للعلوم التطبيقية واالقتصادية

أنش�ئ.المعه�د.بموجب.المرس�وم.رق�م.1042.تاريخ.1986/7/3،.وقد.س�اهم.بإنش�اء.المعهد.

.،ALESTE.وعمل�ه:.الجامعة.اللبنانية،.الجمعية.اللبنانية.للتعليم.العلمي.والتقني.واالقتصادي

والكونس�رفتوار.الوطني.للفنون.والمهن.CNAM.في.باريس.-.فرنس�ا..ويتولى.إدارة.المعهد.

مجلس.إدارة.ومدير.ويعاونهما.مجلس.علمي..تصدر.شهادات.المعهد.عن.CNAM.بموجب.
االتفاق.والمراسيم.المرعية.اإلجراء.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

801/840161 - 01/840169الرئي�سي: بيروت - بئر ح�سن - مبنى دار المعلمين
05/50024405/502245الأول: بعقلين - مبنى التكميلية الجديدة
07/34531907/345318الثاني: �سور - مبنى المدر�سة المهنية

08/37765308/377653الثالث: بعلبك - قرب البلدية
06/38701206/387012الرابع: طرابل�س - مبنى المدر�سة الكويتية

08/66091208/660912الخام�س: غزة - البقاع الغربي
sainte famille 04/98132104/981321ال�ساد�س: بكفيا - مبنى العائلة المقد�سة

www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
يجري التدريس باللغة الفرنسية، ويتبع المعهد نظام األرصدة بدوام مسائي وإلزامي.

الشهادات
مرحلة.الدراسات.الجامعية.األولى:

 	 Répertoire National de Certificat Professionnel حلق�ة أولى - س�نتين جامعيتي�ن
.)RNCP( - Niveau 3

إجازة جامعية 3 سنوات.	 
 	  Répertoire National de Certificat Professionnel )RNCP( - Niveau 2 -

4 سنوات.
مرحلة.الدراسات.العليا:

 	  . à finalité professionnel )دبلوم مهندس  )5 سنوات
 	. à finalité professionnel )ماستر تخصصي  )5 سنوات
دبلوم جامعي - من سنتين إلى 4 سنوات حسب االختصاص.	 
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شروط االنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة او البكالوريا الفنية أو ما يعادلها.	 
يحق االنتس�اب الى المعهد للحائز على ش�هادة جامعية او فنية عليا معترف بها ويتم دراس�ة 	 

ملفه األكاديمي واالطالع على خبرته العلمية قبل الموافقة على االنتساب.
النجاح في امتحان الدخول في المواد التالية: رياضيات - لغة انكليزية وفرنسية.	 

ف�ي االختصاصات الهندس�ية يخضع الطالب خالل دراس�ته المتحان قبول لمتابعة دراس�ة 
الهندسة.

ف�ي الطوبوغرافي�ا ينبغ�ي عل�ى الطالب حي�ازة الحلقة األول�ى DEUG ف�ي الرياضيات أو 	 
الفيزياء أو شهادة TS في الطوبوغرافيا والخضوع لمباراة دخول.

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

العلوم

درا�سات جامعية اأولى - اإجازة - دبلوم جامعي - هند�سةمعلوماتية

درا�سات جامعية اأولى - اإجازة - دبلوم جامعي - هند�سةاإلكترونيك

درا�سات جامعية اأولى - اإجازة - دبلوم جامعي - هند�سةالكتروتكتيك

درا�سات جامعية اأولى - اإجازة - دبلوم جامعيميكانيك

درا�سات جامعية اأولىهند�سة الطاقة

دبلوم جامعي - هند�سةميكانيك وطاقة

اإلدارة

درا�سات جامعية اأولى - دبلوم جامعيالإدارة والقت�ساد

اإجازة جامعية - دبلوم جامعياإدارة واقت�ساد ومحا�سبة

دبلوم درا�سات عليا ل تخول حاملها متابعة الدكتوراهعلوم الإدارة والإح�ساء

درا�سات جامعية اأولىالإح�ساء

درا�سات جامعية اأولىمحا�سبة واإدارة اأعمال

درا�سات جامعية اأولىمراقب الجودة

درا�سات جامعية اأولىالطوبوغرافيا )علم الم�ساحة(الطوبوغرافيا
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الجامعة اللبنانية
المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق 

والعلوم السياسية واإلدارية
الفروع

الفاكسالهاتفالفرع
01/85615001/856144الجناح - مفرق �سفارة الإمارات

www.ul.edu.lb

الشهادات
دبلوم دراسات عليا - سنتان.	 
دكتوراه - 3 سنوات.	 

شروط االنتساب
حيازة اإلجازة في االختصاص مع معدل عام ال يقل عن 11/20 للس�نوات المنهجية األربعة 	 

بالنسبة لطالب الجامعة اللبنانية ومعدل 14/20 لطالب الجامعات االخرى.

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

الحقوق والعلوم 
السياسية واإلدارية

القانون الخا�س

ما�ستر بحثي

القانون الجزائي

القانون العام

قانون الأعمال

علوم �سيا�سية وعالقات دولية

علم الدارة ومنظمات دولية

ما�ستر مهني

قانون الأعمال الداخلي والدبلوما�سي

دكتوراهالحقوق والعلوم ال�سيا�سية والإدارية
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الجامعة اللبنانية
المعهد العالي للدكتوراه في اآلداب 

والعلوم اإلنسانية واالجتماعية
الفروع

الفاكسالهاتفالفرع
01/48968501/489654�سن الفيل

www.ul.edu.lb

الشهادات
ماستر بحثي 2 - سنة واحدة.	 
دكتوراه - 3 سنوات.	 

شروط االنتساب
مرحلة.الماستر.البحثي.2:

حيازة الماستر البحثي 1 في االختصاص.	 
النجاح بامتحان دخول في االختصاص.	 
تقديم طلب مرفق بمس�تندات: 4 صور شمس�ية، نسخة مصدقة عن ش�هادات الثانوية العامة 	 

واإلجازة والماستر 1، سيرة ذاتية للمرشح، إفادة بعالمات السنوات الجامعية في اإلجازة.
مرحلة.الدكتوراه:

حيازة دبلوم دراسات عليا بمعدل ال يقل عن 12/20.	 
النجاح بامتحان دخول في االختصاص.	 
تقديم طلب مرفق بمس�تندات: 4 صور شمس�ية، نسخة مصدقة عن ش�هادات الثانوية العامة 	 

واإلج�ازة والماس�تر  ونس�خة عن رس�الة الدبلوم1، س�يرة ذاتية للمرش�ح، إف�ادة بعالمات 
السنوات الجامعية في اإلجازة.

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

اآلداب والعلوم 
اإلنسانية 

علوم الت�سال والمعلومات

ما�ستر بحثي 2 - دكتوراه

الفنون الجميلة

دكتوراهالتربية

دكتوراهالآداب والعلوم الإن�سانية
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الجامعة اللبنانية
المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا

الفروع
الفاكسالهاتفمراكز االبحاث

05/47093905/470939مجمع رفيق الحريري الجامعي - الحدث
كلية العلوم الفنار

مركز البحاث البيوتكنولوجيا - مركز العزم - طرابل�س

www.Edst.ul.edu.lb

نظام الدراسة
يجري التدريس باللغة الفرنسية  واالنكليزية، والدراسة باالنتظام

الشهادات
دكت�وراه - 3 س�نوات )الم�دة المطلوبة لتحضي�ر االطروحة هي ث�الث س�نوات متتالية. ويمكن 	 

استثنائيًا تمديد هذه المدة على ان ال تزيد عن سنتين وذلك بموافقة المجلس العلمي في المعهد(.
شهادة التأهيل إلدارة األبحاث للمرشحين حملة الدكتوراه.	 

شروط االنتساب
المستندات.المطلوبة.لشهادة.الدكتوراه

طلب الترشيح الخاص بالشهادة.	 
صورة عن شهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها )مصدقة(.	 
افادة عن عالمات االجازة الجامعية )مصدقة(.	 
افادة انهاء عن االجازة الجامعية )مصدقة(.	 
افادة عن عالمات الماستر البحثي )M1 + M2( )مصدقة(.	 
افادة انهاء عن الماستر البحثي )مصدقة(.	 
نسخة عن رسالة البحث في الماستر.	 
 	.)CV( سيرة ذاتية كاملة
موافقة خطية من االستاذين المشرفين )في لبنان والخارج( مؤرخة وموقعة.	 
 	.)attestation de bourse( افادة من مصدر التمويل لتحضير االطروحة
 	.)charte de theses( وثيقة الشرف الخاصة باالطروحة موقعة من المعنيين
نس�خة عن اتفاقية االدارة المشتركة اذا كانت االطروحة مشتركة موقعة من رؤساء الوحدات 	 

.)convention de cotutelle( المشاركة فيها
 	.)deux lettres de recommendation ( كتابي توصية
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 	.lettre de motivation كتاب من المرشح موجه الى اللجنة
صورتين شمسيتين مصدقتين.	 
اخراج قيد جديد.	 
 	.resume du sujet de these ملخص عن موضوع االطروحة

.HDR.(Habilitation.a.diriger.les.recherches.اما.المستندات.المطلوبة.للتسجيل.لشهادة
-.القدرة.على.االشراف.البحثي):

سيرة ذاتية مفصلة.	 
طلب الترشيح.	 
شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها )صورة مصدقة عنها(.	 
اخراج قيد افرادي جديد )ال تتجاوز مدته 3 اشهر(.	 
االجازة الجامعية او ما يعادلها )صورة مصدقة عنها(.	 
صورة شمسية مصدقة من مختار المحلة )عدد 3(.	 
 	.CD شهادة الماجستير او ما يعادلها صورة مصدقة عنها ونسخة الكترونية عن البحث على
 	.CD شهادة الدكتوراه )صورة مصدقة عنها( مع نسخة الكترونية عن االطروحة على
تقرير يبين النشاطات البحثية للمرشح مع ذكر المنشورات العلمية )50-30 صفحة(.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

العلوم والتكنولوجيا
علوم

تكنولوجيا
دكتوراه

دكتوراههند�سةالعلوم الهندسية

دكتوراهزراعةالعلوم الزراعية

العلوم الصحية

طب

�سحة

�سيدلة

طب ا�سنان

عالج فيزيائي

دكتوراه

دكتوراههند�سة معماريةعلوم الهندسة المعمارية
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  MC الكلية الحربية

أنش�ئت.المدرس�ة.الحربية.في.دمش�ق.عام.1921،.ث�م.انتقلت.إلى.حمص.ع�ام.1932،.وفي.عام.

1945.انتقلت.إلى.بعبدا.إلى.أن.أصبح.مقرها.الحالي.في.الفياضية.عام.1946،.وتحولت.الى.كلية.

حربية.عام.2011م.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

405/452403 - 3 - 2 - 05/452401وزارة الدفاع - الفيا�سية - بعبدا

نظام الدراسة
مدة الدراسة ثالث سنوات تمنح في نهايتها شهادة االجازة الجامعية في العلوم العسكرية.	 
السنة الدراسية 11 شهرًا.	 
تشمل مناهج التعليم العلوم العسكرية 70% والعلوم العامة %30.	 
تتوزع الدراسة على سنوات ثالث وتحتوي ما مجموعه: 4744 ساعة.	 
تس�تقبل الكلية الحربية تالمذة ضباط لصالح القوى المس�لحة من الجيش، امن داخلي، امن 	 

عام، امن دولة وجمارك.
 	.LMD تطبق الكلية الحربية نظام

الشهادات
تمنح الكلية خريجيها شهادة االجازة )البكالوريوس( في العلوم العسكرية.	 

شروط االنتساب
الشروط.العامة:

أن يكون الطالب لبنانيًا أكثر من عشر سنوات.	 
أن يكون عازبًا أو مطلقًا أو ارمالً دون أوالد.	 
غير محكوم بجناية أو جنحة ش�ائنة أو محاولة جنحة ش�ائنة أو بالحبس مدة تزيد عن الس�تة 	 

أشهر.
حسن السلوك والسيرة.	 
غير مقدم إلى إحدى مؤسسات وزارة الدفاع الوطني واستبعد بسبب الغش.	 
على اس�تعداد للتوقيع عل�ى عقد التطوع وللم�دة المحددة في تعليمات المؤسس�ة المتقدم 	 

لصالحها.
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على اس�تعداد للتعهد الخطي عند تعيينه وقبل التحاقه بالمدرس�ة الحربية فك ارتباطه وإلغاء 	 

انتس�ابه ألي حزب أو جمعية أو نقابة باس�تثناء النقابات المهنية وبعدم حضور االجتماعات 

العائدة لها.

مباراة.الدخول:
اختبار نفسي، اختبار رياضي، اختبار طبي، اختبار خطي وتقدير.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

قوى بر

م�ساة

مدرعات

مدفعية

هند�سة قتال

م�ساة لوج�ستية

دفاع جوي

اجازة 

قوات بحريةقوى بحر

دفاع جويقوى جو
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المعهد الوطني العالي للموسيقى
LNHC )الكونسرفتوار(

انش�ىء.المعهد.بموجب.القان�ون.431.تاريخ.1995/5/15.والذي.يرتبط.مباش�رة.بوزير.الثقافة.

ويخض�ع.لوصايته.ضمن.أحكام.هذا.القانون.واألنظمة.التي.صدرت.اس�تنادًا.إليها،.وهو.الذي.
يقوم.بمهام.التعليم.الموسيقي.الثانوي.والعالي.في.جميع.اختصاصاته.ودرجاته.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/48953001/489530 �سن الفيل - مقابل مكتبة اأنطوان
01/980717  03/980140 - 01/980717زقاق البالط

01/21728901/652523مونو
01/82150101/821501بئر ح�سن

07/73618707/736187�سيدا
05/55609005/556090عاليه
08/80220808/802208زحلة

04/39231304/392313�سهور ال�سوير
09/63530009/635300جونيه

06/42661106/426611طرابل�س
05/433191ال�سويفات

05/300227بعقلين
06/643740البترون

04/87186804/871868بيت مري - عين �سعادة
بال�سافة الى مراكز جديدة قيد الن�ساء: القبيات - النبطية - �سور - بعلبك - جديدة مرجعيون

 165488 info@conservatory.gov.lb - www.conservatory.gov.lb س.ب - ال�سرفية�

نظام الدراسة

إن مس�توى الدراسة في المعهد ثانوي وجامعي، ومدة العام الدراسي من أيلول حتى نهاية تموز 
من كل س�نة دراس�ية. تقدم الطلبات للطالب الجدد خالل ش�هر تموز، ويجري امتحان الدخول في 
ش�هر أيلول. وتباش�ر الدراس�ة في تش�رين األول. أما بالنس�بة للطالب القدامى يبدأ التسجيل خالل 
ش�هر أيار من كل عام وتباش�ر الدراسة في ش�هر أيلول. أما االمتحانات فهي فصلية ونهائية، الفصل 

األول في النصف الثاني من شهر شباط والفصل الثاني يتم خالل شهر تموز.
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الشهادات
دبلوم البكالوريا في الموس�يقى - 6 س�نوات كحد أدنى - لمن ال يحوز ش�هادة البكالوريا أو 	 

ما يعادلها.
دبلوم إجازة لبنانية في الموسيقى - 4 سنوات كحد أدنى- بعد شهادة البكالوريا في الموسيقى 	 

أو اللبنانية.
دبلوم ماجستير لبنانية في الموسيقى - سنتان - بعد اإلجازة.	 
دبلوم دكتوراه لبنانية في الموسيقى - 3 سنوات - بعد الماجستير.	 

شروط االنتساب
ال يوجد شروط خاصة.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

الق�سم ال�سرقي

ق�سم الآلت والورك�سترا وقيادة الورك�سترا

الناي - الريكورد »�سرقي« - العود - القانون 

- اإيقاع - دف - طبلة - كمان �سرقي - اللتو 

ال�سرقي -  ت�سللو ال�سرقي - الغناء - الغناء 

الحديث - كونتلربا�س

التاأليف

الق�سم الغربي

الورك�سترا الوطنية اللبنانية

اآلت النفخ الخ�سبية - اآلت النفخ النحا�سية 

- غيتار كال�سيك - اكورديون - بيانو - اآلت 

الإيقاع والقرع - الوتريات - الغناء الوبرالي

مو�سيقى الجاز

ق�سم الغناء الوبرالي والكورال 
الورك�سترا  الوطنية اللبنانية للمو�سيقى 

ال�سرق - عربية
هند�سة الت�سجيل ال�سوتي

الورك�سترا ال�سيمفونية الوطنية اللبنانيةق�سم الأبحاث والدرا�سات والن�سر

مختبر الكمبيوتر المو�سيقيق�سم العلوم المو�سيقية



مؤسسات التعليـم العالــي 
الخاصــة 
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AUB الجامعة األميركية في بيروت

تأسس�ت.الجامع�ة.األميركية.في.بيروت.س�نة.1866.م�ن.قبل.المجلس.األميركي.لإلرس�اليات.

األجنبي�ة.ونظم�ت.بموجب.قان�ون.تنظيم.التعليم.العال�ي.الخاص.تاري�خ.1961/12/26..وتم.
استحداث.برامج.جديدة.بموجب.المرسوم.رقم.2165.تاريخ.1991/1/25.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

35000001/363234 - 01/340460الحمرا - �سارع بلي�س - بيروت

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

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة التنظيم والمنهج العلمي المتبع في أميركا، وتقس�م الس�نة الدراسية إلى 3 فصول 
)خريف، ش�تاء، وصيف( بمعدل 4 أش�هر للفصلين األول والثاني وشهرين للفصل الثالث. وتعتمد 

نظام الوحدات كنظام تعليمي واللغة االنكليزية كلغة رئيسية في التدريس.

الشهادات
 	.BAR بكالوريوس في الهندسة المعمارية
 	.BA  بكالوريوس في اآلداب
 	.BBA بكالوريوس في إدارة األعمال
 	.BE بكالوريوس في الهندسة
 	.BFA بكالوريوس في الفنون الجميلة
 	.BS بكالوريوس في العلوم
 	.DIPL-MCOM دبلوم في االتصال اإلعالمي
 	.EMBA ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال
 	.MA ماجستير في اآلداب
 	.MBA ماجستير في إدارة األعمال
 	.ME ماجستير في الهندسة
 	.MEM  ماجستير في الهندسة اإلدارية
 	.MPH ماجستير في الصحة العامة
 	.MS ماجستير في العلوم
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 	.MUD ماجستير في التخطيط المدني
 	.MUPP ماجستير في سياسات والتخطيط المدني
 	.MD طبيب معالج
 	.PhD دكتوراه في الفلسفة
 	.Post-BA ما بعد البكالوريوس في اآلداب

شروط االنتساب
النجاح بامتحان التقييم في مستوى اللغة االنكليزية EEE وامتحان SAT 1 في التحليل الرياضي 
واللغوي أو TOEFL. على أن ينال الطالب عالمة 575 لالنتساب إلى السنة األولى و600 لالنتساب 
إلى مرحلة الدراسات العليا. أما حملة الشهادات الخارجية فيجب دراسة سنة تحضيرية - الفرشمن.

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

كلية
الزراعة والعلوم 

الغذائية

علم الغذاء واإدارتهالعلوم الزراعية

BS  ادارة الأعمال الزراعية
التغذية والتنظيم الغذائي

علم البيطرة

ت�سميم الم�ساحات الخ�سراء

MSعلم الحيوان
اإنتاج المحا�سيلالقت�ساد الزراعي

MS
تكنولوجيا الغذاءعلم الدواجن

علم النباتالري

تغذيةمكننة

تغذية وتنظيم غذائيوقاية النبات

MSESاإدارة النظم البيئية
MSالتنمية الريفية



51 دليلك إلى الجامعات في لبنان 2016

الكلية / 
الشهادةاالختصاصالقسم

كلية
اآلداب 

والعلوم

BA - MAلغة عربية واآدابها
BA - MAفل�سفةلغة انكليزية
BA - MAعلم نف�ساأدب انكليزي

BA - MAاقت�سادعلم الآثار
MAعلم النف�س العيادي

BAعلم اجتماع وانثروبولوجيا
MAالقت�ساد الماليعلم اجتماع
BAالفنون الجميلةتاريخ الفنون

BAالتعليم البتدائي
MAتربية

Post-BAتعليم / تربية مخت�سة / اإدارة وقيادة تربوية
BA - MAتاريخ

PhDالتاريخ العربي وتاريخ ال�سرق الو�سط
DIPL-MCOMالتوا�سل الإعالمي

MAالدرا�سات الإعالمية
MAالنثروبولوجيادرا�سات ال�سرق الأو�سط

BA - MAاإدارة عامةدرا�سات �سيا�سية
MAالدرا�سات الميركية العبر دولية

PhDالعربية ولغات ال�سرق الأدنى

ريا�سيات - الح�ساء
اإح�ساء )الماج�ستير مجمدة حاليا(

BA - BS - MA - MS
BS - MSكيمياءعلوم طبيعية

BS - MSالفيزياءجيولوجيا
PhDفيزياء نظرية

PhDالبيولوجيا الخلوية والجزيئية
BS - MSعلوم الكمبيوتر
MSالعلوم الح�سابية

MSESتخطيط ال�سيا�سة البيئية
BSالريا�سيات التطبيقية

BAدرا�سات العالم والت�سالت
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الكلية / 
الشهادةاالختصاصالقسم

كلية
الهندسة 
والعمارة

BARهند�سة معمارية
BSهند�سة ان�سائيةهند�سة كيميائية

BE - ME - PhDهند�سة ميكانيكيةهند�سة مدنية
BE - ME - PhDهند�سة الكهرباء والكمبيوتر

BEالهند�سة ال�سناعية
BEهند�سة الكمبيوتر والت�سالت

BFAت�سميم تخطيطي
MEطاقة تطبيقية

MEMالدارة الهند�سية
ME - PhDهند�سة البيئة والموارد المائية

MSESتكنولوجيا بيئية
MUDالت�سميم العمراني

MUPالتخطيط المدني وال�سيا�سة المدينية
MSESتقنية البيئة

الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

كلية
العلوم الصحية

علوم ال�سمعيات الطبية

تمري�س
BS

BSعلوم الت�سوير ال�سعاعي
BS - MS�سحة بيئية

BSعلوم المختبرات الطبية

علم الوبائيات والح�سائيات الحيوية

MS ال�سحة ال�سكانية

�سحة عامة:

الإدارة وال�سيا�سة ال�سحية

التربية وال�سلوك ال�سحي

علم الوبائية  والإح�ساءات الحيوية

MPH

MSES�سالمة البيئة
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الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

كلية
الطب

BS - MSتمري�س
MDطبيب معالج

كيمياء حياتية

MS

علم البيئة الب�سرية

العلوم الحياتية المجهرية والمناعة

علم المعالجة ومفعول الأدوية

الفيزيولوجيا

علم الجهاز الع�سبي

.Ph.Dالعلوم البيولوجية الطبية

الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

مدرسة 
سليمان عليان 

لإلدارة

BBA - MBA اإدارة الأعمال
اإدارة موارد ب�سرية

علوم مالية
MS

EMBAماج�ستير تنفيذية في اإدارة الأعمال

شعبة برامج 
الجامعة للتخصصات 

المتداخلة

MSدرا�سات الطاقة

MAادارة عامة وعالقات دولية

األقساط الدراسية

فصلي الخريف والربيع / القسم
الفصل الواحد $

فصل الصيف/ الرصيد 
الواحد $

9840669الفرشمن

9555650إنسانيات

10140688العلوم

10500700زراعة وعلوم غذائية

11655777هندسة ومعماري

10845723علوم صحية

11265751إدارة أعمال

8340556تمريض

7804لغة انكليزية مكثفة

6024برامج تحضيرية
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USG جامعة القديس يوسف

تأسس�ت.الجامعة.عام.1875م.من.قبل.الرهبنة.اليس�وعية.ونظمت.بموجب.قانون.تنظيم.التعليم.
العالي.الخاص.بتاريخ.1961/12/26م.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/42120001/421200حرم العلوم الطبية والتمري�سية- بيروت- طريق ال�سام
01/42100001/421405حرم العلوم الجتماعية - بيروت - �سارع هوفالن

01/42100001/421501حرم العلوم الإن�سانية - بيروت - طريق ال�سام
01/42100001/421302حرم العلوم والتكنولوجيا بيروت - المكل�س

01/42100001/421000حرم البتكار والريا�سة - طريق ال�سام
07/73128407/720269 مركز �سيدا للدرو�س الجامعية - �سيدا - البرامية

206/400820-1-06/400820مركز طرابل�س للدرو�س الجامعية - طرابل�س
08/80332508/812206مركز زحلة للدرو�س الجامعية - زحلة - حزرتا
08/543121مركز زحلة للدرو�س الجامعية - زحلة - تعنايل

+97144380630مركز دولة الإمارات العربية المتحدة - كلية الحقوق - فرع دبي

+3314591211مكتب الرتباط في فرن�سا - باري�س

www.usj.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الفصول واللغة الفرنسية كلغة تدريس رئيسية.

الشهادات
إجازة - 6 فصول.	 
دبلوم - 8 فصول.	 
ماستر - 4 فصول بعد اإلجازة.	 
الدكتوراه - بعد دبلوم الدراسات المعمقة - من 6 إلى 8 فصول.	 
شهادة دكتور - 14 فصل.	 
شهادة جامعية - يختلف عدد فصولها تبعًا لالختصاص.	 
شهادة اختصاص - 8 فصول.	 
شهادة كفاءة - يختلف عدد فصولها تبعًا لالختصاص.	 
دبلوم دراسات معمقة - فصالن بعد الكفاءة.	 
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شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 
اجتياز امتحان فرنسي خاص بالجامعة اليسوعية.	 
اجتياز امتحان دخول تختلف مواده تبعًا للكليات:	 

رياضي�ات - فيزي�اء - كيمياء - علم األحياء - ثقافة عامة بالنس�بة للط�ب والصيدلة والتغذية   .1

وطب األسنان.
رياضيات - علم األحياء بالنسبة للعالج الفيزيائي.  .2

مقابلة - إمالء وصياغة نص باللغتين العربية والفرنسية - معاينة طبية بالنسبة لتقويم النطق.  .3

علم األحياء - كيمياء بالنسبة للعلوم المخبرية.  .4

مقابلة - ثقافة عامة واختبار نفسي بالنسبة للتمريض والقبالة.  .5

رياضيات - فيزياء - كيمياء - ثقافة عامة بالنسبة للهندسة.  .6

لغات عربي وفرنسي وانكليزي - مباراة شفهية بالنسبة للترجمة.  .7

مقابلة - تقديم عمل فني - استبيان بالنسبة للعلوم المسرحية.  .8

امتحان لغات فرنسية وانكليزية بالنسبة للمعهد اللبناني للمربين.  .9

10. نص عربي ونص أجنبي - اختبار حساب ومنطق بالنسبة للعلوم المصرفية.

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

كلية الطب

اإجازة 180 وحدةالعلوم الطبية

�سهادة دكتور - 420 وحدةدكتور

الأخالقيات الطبيةجراحة مجهرية

�سهادة جامعية

يختلف عدد الف�سول تبعًا لالخت�سا�س

الطب ال�سرعيطب العمل

جراحة بوا�سطة المنظار

التثقيف الطبي

المقاربات الم�سلكية والإدراكية لالأمرا�س العقلية

الجراحة العامةالتخدير والإنعا�س

�سهادة اخت�سا�س في الجراحة

بعد �سهادة الدكتور في الطب

من 1 اإلى 5 �سنوات

جراحة ال�سرايينجراحة القلب وال�سدر

جراحة الم�سالك البوليةجراحة العظم

اأمرا�س العين وجراحتهاجراحة الأطفال

الجراحة الن�سائية والتوليد

جراحة الأع�ساب والدماغ

اأمرا�س الأذن والأنف والحنجرة

جراحة الترميم والفك والوجه
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الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

كلية الطب

الطب العائليالطب الداخلي

�سهادة اخت�سا�س في الطب

بعد �سهادة الدكتور في الطب

من 3 اإلى 5 �سنوات

اأمرا�س الغدد ال�سماءاأمرا�س القلب وال�سرايين

اأمرا�س الجهاز اله�سميالأمرا�س ال�سدرية

الأمرا�س المعديةاأمرا�س الكلية

الأمرا�س الجلديةاأمرا�س الروماتيزم

طب اأطفال

الباتولوجياالت�سخي�س ال�سعاعي

العلوم المخبرية ال�سريريةالأمرا�س الع�سبية

الأمرا�س العقلية والنف�سية

اأمرا�س الدم والتورم الخبيث

العلوم الحيوية والطبية

�سهادة الكفاءة في العلوم الحيوية 

والطبية

)مجموعة من 3 �سهادات متخ�س�سة 

ف�ساًل عن النجاح في 4 �سنوات درا�سية 

في الطب اأو ال�سيدلة اأو طب الأ�سنان(

ما�سترعلوم الع�ساب والبيوتكنولوجيا

دبلوم درا�سات معمقةال�سحة

3 �سنوات البيولوجيا

الطب
الدكتوراه

180 وحدة

معهد العالج 
الفيزيائي

العالج الفيزيائي

دبلوم - 240 وحدة

ما�ستر في مجال البحث 60 وحدة

دكتوراه - 120 وحدة

العالج الحركي

تاأهيل اأمرا�س الأع�ساب والدماغ والعمود الفقري

العالج الفيزيائي للن�ساطات وترّقق العظام والإ�سابات 

البدنية والريا�سية

ما�ستر - 60 وحدة

دبلوم- 60 وحدة الوخز بالأبر على الطريقة ال�سينية

المعهد العالي 
لتقويم النطق

تقويم النطق

دبلوم - 240 وحدة

ما�ستر تخ�س�سي

ما�ستر في مجال البحث

معهد التأهيل 
النفسي 
والحركي

التاأهيل النف�سي والحركي
اإجازة - 180 وحدة 

 ما�ستر - 120 وحدة



57 دليلك إلى الجامعات في لبنان 2016

الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

كلية الصيدلة

اإجازة - 180 وحدةعلم التغذية والحمية

ما�ستر في مجال البحث تغذية ريا�سيةتغذية ب�سرية

120 وحدة التغذية والفيزيولوجيا الريا�سية والتكنولوجيا الغذائية

ال�سيدلة ال�سريرية

علم ال�سموم

الأدوية ال�سريرية

دبلوم جامعي - ف�سالن

دبلوم جامعي - 4 ف�سولالتداوي التجان�سي

دبلوم جامعي - 3 ف�سولعلم التغذية وتنظيم الغذاء ال�سريري والعالجي

�سيدلة

دكتوراه ممار�سة المهنة - 300 وحدة

دبلوم درا�سات معمقة - ف�سالن بعد 

الح�سول على الكفاءة في العلوم 

الحيوية والطبية

�سهادة دكتور 3 �سنوات

�سهادة تخ�س�س - 8 ف�سول العلوم المخبرية ال�سريرية

علم الأدوية المجهرية

الكيمياء الحيوية ال�سريرية

علم ال�سموم

علم الأدوية ال�سريرية

ما�ستر في مجال البحث بعد الح�سول 

على متريز في العلوم الحيوية والطبية 

- ف�سالن

�سبط �سالمة الأدوية وم�ستح�سرات التجميل والأغذية 

من الناحية الميكروبيولوجية

الت�سويق ال�سيدلني

ما�ستر - 120 وحدة

مدرسة 
التحضير المخبري 

الطبي

اإجازة - 180 وحدةالعلوم المخبرية الطبية

ما�ستر - 120 وحدةالتقنيات البيولوجية

كلية طب األسنان

�سهادة دكتور - 300 وحدةجراحة الفم وطب الأ�سنان

التعوي�سات الثابتة والمتحركة

العالجات اللبية

طب اأمرا�س الفم

جراحة الفم

طب اأ�سنان الأطفال

اأمرا�س ما حول ال�سنية وجراحتها

تقويم الأ�سنان

�سهادة درا�سات متخ�س�سة في 

العالجات اللبية

  من 4 اإلى 6 ف�سول تبعًا لالخت�سا�س 

بعد �سهادة دكتور في جراحة الفم وطب 

الأ�سنان

من 25 اإلى 57 لوحدة

علم البيولوجيا ومواد الفم

ما�ستر في مجال البحث - 4 ف�سول 

بعد الح�سول على �سهادة الكفاءة في 

العلوم الحيوية والطبية 120 وحدة

دكتوراه - 180 وحدةطب الأ�سنان

التعوي�سات الثابتة والمتحركة

العالجات اللبية

طب اأمرا�س الفم

جراحة الفم

طب اأ�سنان الأطفال

اأمرا�س ما حول ال�سنية وجراحتها

تقويم الأ�سنان

ما�ستر اخت�سا�س في العالجات اللبية 

120 وحدة

طب اأمرا�س الفم

علم الأطباق

عالجات ترميمية وتجميلية

زرع الأ�سنان

التعوي�سات المتحركة

�سهادة جامعية -من 12 حتى 15 

وحدة

�سهادة دكتور في جراحة الفم وطب 

الأ�سنان
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كلية 
العلوم 

التمريضية

تمري�س
اإجازة و دبلوم الدولة الفرن�سية - 180 وحدة

ما�ستر في مجال البحث - 120 وحدة

اإدارة الأق�سام التمري�سية

اإدارة مخاطر اللتهابات ال�ست�سفائية
ما�ستر - 120 وحدة

العناية الفائقة

العناية بالطفل

غرفة العمليات

ال�سحة المجتمعية

الأمرا�س ال�سرطانية والأورام الخبيثة

ال�سحة العقلية

ال�سهادة الجامعية في التمري�س 

 ف�سالن بعد الإجازة

دبلوم - 20 وحدةالنظافة ال�ست�سفائية

مدرسة القبالة

الإجازة - 8 ف�سول 240 وحدةالقبالة

�سهادة جامعية - 20 وحدة اآلية التوليد وتقنياته

ما�ستر - 60 وحدة بعد الإجازةالممار�سة المتطورة للتوليد

دبلوم 14 وحدةت�سوير �سوتي ن�سائي

دبلوم- 17 وحدةالر�ساعة الطبيعّية

دبلوم- 18 وحدةاعادة تاأهيل العجان

المدرسة 
اللبنانية
للتدريب 

االجتماعي

خدمة اجتماعية

تن�سيط اجتماعي

التربية المخت�سة

اإجازة - 180 وحدة

ا�ست�سارة اجتماعية تربوية

اإدارة التنمية المجتمعية

اإدارة ال�سباب والمواطنة

التدخل والو�ساطة العائلية

الما�ستر في العمل الجتماعي 

120 ر�سيد

العمل الجتماعي
ما�ستر في مجال البحث 120 وحدة

دكتوراه 180 وحدة

وقاية القا�سر المخالف للقانون واإعادة تاأهيله

وقاية المدمنين على المخدرات واإعادة تاأهيلهم

ال�سحة المجتمعية 

دبلوم- 9 وحدة

معهد اإلدارة 
الصحية 
والرعاية 
االجتماعية

اإدارة الأعمال �سعبة الإدارة في قطاع ال�سحة

دبلوم الماج�ستير 

18 �سهر بعد الثانوية العامة وانجاز 
اأربع �سنوات درا�سية اأو ثمانية ف�سول

ترميز المعلومات ال�سحية

جودة الموؤ�س�سات ال�سحية واعتمادها

دبلوم جامعي في المهن الطبية

ف�سالن بعد الإجازة

كلية 
الحقوق 
والعلوم 
السياسية

حقوق

الإجازة اللبنانية - 240 وحدة

دكتوراه - 3 �سنوات بعد دبلوم 

الدرا�سات المعمقة

القانون العام

القانون الخا�س ال�سامل

قانون التحكيم

القانون الم�سرفي والمالي

قانون العمال

دبلوم الدرا�سات المعمقة 12 �سهر بعد 

الإجازة
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معهد العلوم 
السياسية

العلوم الإدارية وال�سيا�سية

اإجازة - 180 وحدة

ما�ستر - 60 وحدة

دكتوراه - 180 وحدة

ما�ستر 60 وحدةالعلوم ال�سيا�سية - العالم العربي

ما�ستر 120 وحدةالدرا�سات ال�سيا�سية العربية

الدرا�سات ال�سيا�سية: ال�سيا�سة الخارجية والتعاون 

الدولي, �سيا�سة المقارنة, العالم العربي, ات�سالت 

وت�سويق �سيا�سي, حقوق الن�سان والمقرطة

ما�ستر بحثي - 120 وحدة

ما�ستر - 60 وحدة

كلية
العلوم 

االقتصادية

اإجازة - 180 وحدةالعلوم القت�سادية

ال�سيا�سة القت�سادية

الم�سارف والأ�سواق المالية

اقت�ساد التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والتوا�سل

ما�ستر في مجال البحث - 120 وحدة

كلية
إدارة األعمال 
والعلم اإلداري

اإدارة الأعمال والعلم الإداري

اإجازة - 180 وحدة - ما�ستر في 

مجال البحث 120 وحدة

دكتوراه

ما�ستر في مجال البحث - 120 وحدةالعلوم الماليةادارة العمال

ت�سويق الخدمات اللكترونية الدولية

ما�ستر- 120 وحدة

اإدارة الأ�سول الماليةالتوزيع

الم�سارف
المحا�سبة والتدقيق 

والمراقبة

ال�سركات والمن�ساآت والتكنولوجيا الحديثة للمعلومات

اإدارة الموؤ�س�سات

ما�ستر - 120 وحدة الإدارة في قطاع ال�سحةاإدارة الموؤ�س�سات المالية

ما�ستر تنفيذي في ادارة العمال

دكتوراهادارة العمال

المعهد العالي 
لعلوم الضمان

علوم ال�سمان
اإجازة - 180 وحدة

ما�ستر - 120 وحدة

مركز الدراسات 
المصرفية

الدرا�سات الم�سرفية )فرن�سي, انكليزي(
اإجازة - 180 وحدة

ما�ستر - 120 وحدة
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كلية اآلداب 
والعلوم 
اإلنسانية

اللغة العربية واآدابها

اللغة الفرن�سية واآدابها

الفل�سفة

التاريخ )العالقات الدولية(

الجغرافيا )علم البيئة وتنظيم الإقليم - التنظيم 

ال�سياحي والثقافي(

علم الجتماع والنثروبولوجيا )علم اجتماع الموؤ�س�سات 

- العالقات العامة - علم اجتماع وانثروبولوجيا(

علم النف�س )علم النف�س العيادي والمر�سي - علم 

نف�س العمل والموؤ�س�سات - علم نف�س التربية والتن�سئة(

اإجازة - 180 وحدة

اللغة الفرن�سية واآدابها

الفل�سفة

التاريخ )العالقات(

الجغرافيا 

)علم البيئة وتنظيم الإقليم - التنظيم ال�سياحي 

والثقافي(

علم الجتماع 

النثروبولوجيا

علم النف�س 

)علم النف�س العيادي والمر�سي - العالج المعرفي(

ما�ستر في مجال البحث 

120 وحدة

اإدارة الموارد الب�سرية

الإعالم والتوا�سل

علم النف�س العيادي والمر�سي

علم نف�س التربية والتن�سئة

التاريخ )العالقات الدولية(

الآداب الفرن�سية )مهن الكتب, النقد الفني(

التنظيم ال�سياحي والثقافي

علوم البيئة واإدارتها

تنظيم الم�ساريع ال�سياحية والثقافية

ما�ستر

120 وحدة

اللغة الفرن�سية واآدابها

الفل�سفة

التاريخ

دكتوراه في الآداب

180 وحدة

الجغرافيا)علم البيئة وتنظيم الإقليم ال�سياحي 

والثقافي(

علم الجتماع

النتثروبولوجيا

علم النف�س

دكتوراه في العلوم الإن�سانية

180 وحدة

اللغات  كلّية اللغات

اإجازة - 180 وحدة

ما�ستر - 120 وحدة

دكتوراه - 180 وحدة
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معهد اللغات 
والترجمة
مدرسة

الترجمة - 
بيروت

اجازة - 180 وحدةالترجمة

درا�سات الترجمة
ما�ستر في البحث - 120 وحدة

دكتوراه - 180 وحدة

مترجم موؤتمرات

مترجم محرر

مترجم فوري

مترجم في مجال الم�سارف والعمال التجارية

ما�ستر 180 وحدة

اللغة العربية واآدابها

فل�سفة وح�سارات

 اجازة جامعية- 180 وحدة

اإجازة تعليمية - 40 وحدة

معهد اآلداب 
الشرقية

اللغة العربية واآدابها

التاريخ العريق ال�سالمي

الفل�سفة العربية والإ�سالميات

ال�سالميات

ماج�ستير - 120 وحدة

دكتوراه 180 وحدة

�سعبة الم�سرح

�سعبة ال�سمعي والمرئي

الإجازة في فنون ال�ستعرا�س

180 وحدة

معهد العلوم 
المسرحية 
والسمعية 

المرئية 
والسينمائية

م�سرح

�سينما

الما�ستر في مجال بالحث

120 وحدة
�سعبة الإخراج

�سعبة الدراماتورجيا

الما�ستر في الم�سرح

120 وحدة
�سعبة الكتابة

�سعبة الإخراج

�سعبة ال�سورة

�سعبة ال�سوت

الما�ستر في ال�سينما

4 ف�سول بعد الإجازة

دكتوراه 180 وحدةالدرا�سات الم�سرحية

المركز المهني 
للوساطة

�سهادة 12 وحدةتدريب اللياقة البدنية بالممار�سات المهنية للو�ساطة

 CHAIRE DE
 MANAGEMENT

 DE LA SECURITE
ROUTIERE

ما�ستر - 90 وحدةادارة ال�سالمة المرورية

كلية العلوم 
الدينية

اإجازة - 180 وحدةعلوم الأديان

العلوم الدينية
ما�ستر في مجال البحث -120 وحدة

دكتوراه - 180 وحدة

اإجازة - 180 وحدةالعلوم الدينية

المعهد العالي 
للعلوم الدينية

120 وحدةالإدارة والتدبير الرعوي
الرعوية ال�سحية

مرافقة روحية
ف�سالن

اجازة- 180 وحدة العالقات الإ�سالمية والم�سيحية
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معهد الدراسات 
اإلسالمية 

والمسيحية

دبلوم جامعي - ف�سالنالدرا�سات الإ�سالمية والم�سيحية

إفادة كفاءة - فصل واحد الحوار الإ�سالمي والم�سيحي   
ما�ستر 4 ف�سولالعالقات الإ�سالمية الم�سيحية

المواد التي يت�سمنها برنامج �سهادة الثانوية العامة 

اللبنانية

اإجازة تعليمية - 40 وحدة

�سهادة الكفاءة للتعليم الثانوي - 80 

وحدة

كلية العلوم 
التربوية

اإدارة تربوية

الإر�ساد التربوي وتن�سيق المواد
ما�ستر 120 وحدة

العلوم التربوية
ما�ستر في مجال البحث - 120 وحدة

دكتوراه - 180 وحدة

17 ر�سيد لأ�ساتذة الجامعاتالتعليم الجامعي - النهج التعليمية المبتكرة

التربية الح�سانية والبتدائية

التربية التقويمية

اإجازة في العلوم التربوية - 180 وحدة

اإجازة تعليمية - 30 وحدة

ما�ستر في مجال البحث - 120 وحدة

ما�ستر - 120 وحدة

المعهد 
اللبناني إلعداد 

المربين

الإ�سراف والتن�سيق التربوي
ما�ستر 120 وحدة 

�سنة-�سنتانم�سرف على التدريب

كلية الهندسة
معهد الهندسة 

العالي في 
بيروت

الأ�سغال العامة

المباني واإدارة الم�ساريع

المياه والبيئة

�سهادة هند�سة مدنية وبيئية 300 

وحدة

دكتوراه 180 وحدة

هند�سة كهرباء وميكانيك

�سبكات المعلوماتية

تقنيات الهند�سة الطبية

�سبكات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية

�سهادة الهند�سة في الكهرباء 

والميكانيك 300 وحدة

دكتوراه 180 وحدة

الإن�ساءات وميكانيك التربة

علوم المياه

بترول وغاز

هند�سة الكهرباء

�سبكات الت�سالت الال�سلكية

الطاقة المتجّددة

ما�ستر في مجال البحث

120 وحدة

ما�ستر - 120 وحدةحماية الأنظمة وال�سبكات

�سهادة مهند�س 300 وحدةهند�سة زراعية

معهد الهندسة 
الزراعية العالي 

لدول البحر 
المتوسط

�سهادة مهند�س 300 وحدةهند�سة �سناعات زراعية وغذائية

المعهد 
الوطني 
لالتصاالت 

والمعلوماتية

ات�سالت
اإجازة 180وحدة

ما�ستر -120 وحدة

ما�ستر 120 وحدةالنظمة والت�سبك المعلوماتي: حماية المعلوماتية
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كلية العلوم

المعلوماتية التطبيقية

البيوكيمياء

كيمياء

ريا�سيات

فيزياء

علم الحياة وعلم الأر�س

اإجازة 180 وحدة

ما�ستر 120 وحدة

دكتوراه 180 وحدة

التكنولوجيا ال�سناعية

الريا�سيات والمعلوماتية التطبيقية في الحقل 

القت�سادي

علوم الكتواريا

البيولوجيا وتقنيات الت�سويق

علوم البيئة واإدارتها

فيزياء المج�سات واأجهزة القيا�س

ما�ستر 120 وحدة

الكيمياء الغذائية

الريا�سيات الرقمية

هيكلية الجينات وتفاعالتها وخ�سائ�سها

ما�ستر في مجال البحث

120 وحدة

المعلوماتية الإدارية

اإدارة الفنادق وال�سياحة

فنون الإعالن والبيع

اإجازة - 180 وحدة

ما�ستر 120 وحدة

مركز صيدا للدروس الجامعية 
كلية اإدارة الأعمال والعلم الإداري

كلية الآداب والعلوم الإن�سانية

كلّية العلوم )اجازة في علوم الحياة والبيوكيمياء(

مركز طرابلس للدروس الجامعية
كلية اإدارة الأعمال والعلم الإداري

كلية الآداب والعلوم الإن�سانية )اجازة في الأدب الفرن�سي(

المدر�سة اللبنانية للتدريب الجتماعي

المعهد اللبناني لإعداد المربين

كلّية العلوم )اجازة في الريا�سيات, المعلوماتية التطبيقية و علوم الحياة والبيوكيمياء(

مركز الو�ساطة المهنية

مركز زحلة للدروس الجامعية
معهد الهند�سة الزراعية العالي لدول البحر المتو�سط

معهد هند�سة الزراعة وال�سناعات الغذائية العالي

كلية الهند�سة معهد الهند�سة العالي في بيروت )الدورة التح�سيرية - اول �سنتان(

كلية اإدارة الأعمال والعلم الإداري

كلية الداب والعلوم الن�سانية )علم النف�س العيادي والمر�سي(
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األقساط الدراسية

سعر الوحدة/ القسط االختصاصالكلية 
الفصلي/القسط السنوي

اإجازة في علوم الأديان - اإجازة في العلوم الدينية - دبلوم جامعي في 

الدرا�سات الإ�سالمية والم�سيحية- اإجازة تعليمية في اللغة العربية
$ 75

اإجازة في: علوم التربية -تعليم مواد البكالوريا -الآداب -العمل الجتماعي 

- اللغات الحية - الحقوق - العلوم الدراية وال�سيا�سية - العلوم القت�سادية 

- اإدارة الأعمال - الهند�سة الزراعية - القبالة - التمري�س - العلوم 

المخبرية - التغذية - العالج الفيزيائي - تقويم النطق - التاأهيل النف�سي 

الحركي

$ 162

296 $دكتور في الطب - ال�سيدلة 
325 $جراحة الفم وطب الأ�سنان

237 $الهند�سة - الت�سالت
178 $العلوم

162 $علوم ال�سمان
203 $فنون ال�ستعرا�س

اللغة العربية وادابها, التاريخ العربي وال�سالمي, الفل�سفة العربية 

وال�سالمية, ال�سالميات, التربية
$ 78
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BAU جامعة بيروت العربية

تأسس�ت.الجامعة.عام.1960.م�ن.قبل.جمعية.وقف.البر.واإلحس�ان.اللبنانية،.ونظمت.بموجب.

قانون.تنظيم.التعليم.العالي.في.لبنان.تاريخ.1961/12/26،.وترتبط.ارتباطًا.اكاديميًا.مع.جامعة.
اإلسكندرية.في.جمهورية.مصر.العربية.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/30011001/818402بيروت - طريق الجديدة - �سارع عمر فروخ
07/98505007/985070الدبية

06/22280306/222800طرابل�س - كورني�س الميناء
08/54412508/544051البقاع

www.bau.edu.lb

نظام الدراسة
تعتم�د الجامع�ة اللغ�ة االنكليزية للتدري�س في الكلي�ات العملية واللغة الفرنس�ية لقس�م اللغة 

الفرنسية وآدابها، واللغة العربية ألقسام كلية اآلداب وكلية الحقوق. 

الشهادات
بكالوريوس - 3 سنوات.	 
دبلوم - سنة واحدة.	 
ماجستير - سنتين.	 
دكتوراه - 3 سنوات.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 
مباراة دخول في المواد التالية:	 

كلية اآلداب - قسم اللغات: امتحان قدرات القراءة واالستيعاب والفهم والكتابة وقواعد اللغة.  .1

كلية اآلداب - قس�م اإلعالم: اجتياز امتحان تحريري وش�فهي ومقابلة شخصية بعد االنتهاء   .2

من السنة األولى.
كلية التجارة وكلية العلوم: لغة انكليزية - علوم.  .3

كليات الهندسة المعمارية: لغة انكليزية - مقابلة شخصية - قدرات معمارية.  .4

كليات: الصيدلة، الطب: لغة انكليزية - علم األحياء - الفيزياء - الكيمياء - مقابلة.  .5

كلية الهندسة: لغة انكليزية - رياضيات- الفيزياء - التفكير المنطقي.  .6
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كلية الحقوق والعلوم السياسية: لغة عربية.  .7

كلية طب األسنان: لغة انكليزية - علم األحياء - فيزياء - كيمياء - امتحان عملي - مقابلة شخصية.  .8

كلية العلوم الصحية: لغة انكليزية - علم األحياء - كيمياء - مقابلة شخصية.  .9

يؤخذ بعين االعتبار عند تحديد القبول مجموع الدرجات التي حاز عليها الطالب في امتحان 	 
القبول بنسبة 70% ومجموع الدرجات التي حازها في امتحان الثانوية العامة بنسبة %30.

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

اللغات

لغة عربية واآدابها

بكالوريو�س )120 وحدة( - 

ماج�ستير)30 وحدة( - دكتوراه)12 وحدة(
لغة انكليزية واآدابها

لغة فرن�سية واآدابها

دبلوم تخ�س�سيتعليم اللغة العربية كلغة اأجنبية

دبلوم مهني تعليم اللغة النكليزية كلغة اأجنبية

بكالوريو�س - دبلوم مهني)30 وحدة(ترجمة

إنسانيات

بكالوريو�سفل�سفة

جغرافيا

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراه

تاريخ

علم الجتماع

علم النف�س

إعالم
الإعالم

بكالوريو�س - ماج�ستير دبلوم مهني في 

ال�سحافة

بكالوريو�س - ماج�ستيرالمكتبات وعلوم المعلومات

دبلوم )24 وحدة(درا�سات في �سوؤون المراأة

حقوق

بكالوريو�س )138 وحدة( - دكتوراهحقوق

القانون العام

ماج�ستير)30 وحدة(

القانون الخا�س

العالقات الدولية والدبلوما�سية

التجارة الدولية

القانون الإداري والمالي

بكالوروي�س - ماج�ستير - دكتوراه)12 وحدة(علوم �سيا�سيةعلوم سياسية

اإدارة اأعمالاإلدارة

بكالوريو�س )120 وحدة(

المالية ماج�ستير)30 وحدة( - دكتوراه)24 وحدة(
محا�سبة

اقت�ساد

مالية عامة

ماج�ستيرادارة �سال�سل المداد واللوجي�ستياتاالدارة

هندسة معمارية
هند�سة معمارية

بكالوريو�س )180 وحدة(  - ماج�ستير)30 

وحدة( - دكتوراه)18 وحدة(

دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهالت�سميم الح�سري والتخطيط
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الشهادةاالختصاصالقسم

فنون
ت�سميم غرافيكي

ت�سميم داخلي

ت�سميم المواقع

بكالوريو�س

كهرباء وكمبيوتر
بكالوريو�س )150 وحدة(هند�سة كهرباء

بكالوريو�سهند�سة كمبيوتر

ماج�ستير )30 وحدة( - دكتوراه )18 وحدة(هند�سة كهرباء وكمبيوتر

مدني وبيئة
بكالوريو�سهند�سة مدنية

ماج�ستير - دكتوراههند�سة مدنية وبيئية

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراههند�سة ميكانيكميكانيك

صناعة وإدارة
بكالوريو�سهند�سة �سناعية

ماج�ستير - دكتوراههند�سة �سناعية واإدارية

ماج�ستيرادارة تكاليف الت�سييد

بكالوريو�سهند�سة م�ساحةمساحة

بكالوريو�سهند�سة بترولبترول

رياضيات 
وكمبيوتر

بكالوريو�س )120 وحدة( - ماج�ستيرتكنولوجيا المعلومات

بكالوريو�سريا�سيات

ريا�سيات بحتة

ماج�ستير)30 وحدة( - دكتوراه )18 وحدة(

ريا�سيات تطبيقية

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراهعلوم الكمبيوتر

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراهفيزياءفيزياء

دبلومحماية امن الإ�سعاعكيمياء

العلوم الحيوية 
والبيئية

كيمياء حيوية

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراه

كيمياء

علم الأحياء

بيئة

بكالوريو�سالبيوتكنولوجي

صيدلة

العلوم ال�سيدلية
بكالوريو�س - ماج�ستير )30 وحدة( - دكتوراه 

)18 وحدة(

بكالوريو�س - 182 وحداتتكنولوجيا ال�سيدلة

بكالوريو�سكيمياء �سيدلية

بكالوريو�سعلم الأدوية والعقاقير

بكالوريو�سخ�سائ�س الأدوية والنباتات الطبية

بكالوريو�س - دبلوم )30 وحدة(كيمياء تحليلية و�سبط نوعية الأدوية

بكالوريو�سال�سيدلة وعلم الأحياء المجهري

بكالوريو�س - دبلومال�سيدلة الكلينيكية

دبلوم�سيدلة الم�ست�سفيات
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الشهادةاالختصاصالقسم

الطب

الت�سريح

بكالوريو�س )204 وحدت(

ماج�ستير)34 وحدات(

  دكتوراه )45 وحدة(

علم الوظائف

الكيمياء الحيوية الطبية

علم الأمرا�س

الهي�ستولوجيا

علم الأدوية

بكالوريو�س - دبلوم )30 وحدة(علم الطفيليات

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراهانف اأذن حنجرة

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراهطب العيون

بكالوريو�س - دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهطب المناطق الحارة وعلم ال�سموم

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراهجراحة عامة

بكالوريو�س - دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهطب داخلي

بكالوريو�س ماج�ستير - دكتوراهعلم الأمرا�س الإكلينيكي

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراهعلم التوليد واأمرا�س الن�سائي

بكالوريو�س - دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهالأمرا�س الجلدية والتنا�سلية

بكالوريو�س - دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهالت�سخي�س الإ�سعاعي

بكالوريو�س - دبلوم العالج الإ�سعاعي

دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهاأمرا�س ال�سدر

دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهطب عائلي

دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهطب ال�سناعات )ال�سحة المهنية(

بكالوريو�س - دبلوم - ماج�ستيرطب مجتمعي و�سحة عامة

دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهطب اأطفال

دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهالأمرا�س الع�سبية والنف�سية والعقلية

دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهاأمرا�س القلب

ماج�ستير - دكتوراهطب الطوارئ

ماج�ستير - دكتوراهالعناية الفائقة

ماج�ستير - دكتوراهالتخدير والنعا�س

ماج�ستير - دكتوراهالفي�سيولوجيا

ماج�ستير - دكتوراهعلم البكتيريا
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الشهادةاالختصاصالقسم

طب األسنان

بكالوريو�س - 180 وحدةطب وجراحة الفم والأ�سنان

دبلوم - 60 وحدةال�ستعا�سة الثابتة والمتحركة

دبلوم - ماج�ستير) 60 وحدة( - دكتوراهجراحة الفم

دبلوم - ماج�ستير - دكتوراه )40 وحدة(طب اأ�سنان الأطفال

عالج اللثة

دبلوم

طب واأمرا�س الفم

الت�سخي�س والأ�سعة

طب الغر�سات ال�سنية

العالج التحفظي

عالج الجذور

�سحة الفم وطب الأ�سنان الوقائي

دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهتقويم ال�سنان

ماج�ستير - دكتوراهال�ستعا�سة في طب الأ�سنان

جراحة الفك واأمرا�س اللثة وطرق 

الت�سخي�س
ماج�ستير - دكتوراه

العالج التحفظي لالأ�سنان والتيجان 

والج�سور وعالج الج�سور
ماج�ستير

ماج�ستير - دكتوراهبيولوجيا الفم

ماج�ستير - دكتوراهالمواد الحيوية

ماج�ستير - دكتوراهطب اأ�سنان المجتمع

ماج�ستير - دكتوراهباثولوجيا الفم

صحة عامة
تغذية وحمية

بكالوريو�س - 120 وحدة

مختبرات طبية

عالج فيزيائي

تمريض

دكتور في العالج الفيزيائي

دبلوم مهني - �سنة واحدةتمري�س

تمري�س باطني وجراحي

ماج�ستير - 30 وحدة

تمري�س حالت حرجة
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األقساط الدراسية
سعر الوحدة/ القسط الفصلي/القسط السنوياالختصاصالكلية 

لغات واإعالماآلداب
100 $/ الوحدة بكالوريو�س - 4000 $/دبلوم ترجمة -

 2400 $/دبلوم �سوؤون المراأة

اآلداب
بقية 

الخت�سا�سات
73.3 $/ الوحدة بكالوريو�س -  7334 $/ الماج�ستير -  8134 $ الدكتوراه

الحقوق
جميع 

الخت�سا�سات
66.6 $/ الوحدة بكالوريو�س -  7334 $/ماج�ستير - 8134 $/ دكتوراه

التجارة وإدارة 
األعمال

جميع 

الخت�سا�سات
116.6 $/ الوحدة بكالوريو�س -  9000 $/ماج�ستير - 10534 $/ دكتوراه

الهندسة 
المعمارية

جميع 

الخت�سا�سات
216.6 $/ الوحدة بكالوريو�س -  15500 $/ماج�ستير - 16535 $/ دكتوراه

الهندسة
جميع 

الخت�سا�سات
233.3 $/ الوحدة بكالوريو�س - 15500 $/ماج�ستير - 16535 $/ دكتوراه

العلوم
جميع 

الخت�سا�سات
150 $/ الوحدة بكالوريو�س - 10500 $/ماج�ستير - 11000 $/ دكتوراه

الصيدلة
جميع 

الخت�سا�سات

266.6 $/ الوحدة بكالوريو�س -  8500 $/دبلوم -  17500 $/ ماج�ستير - 
10000 $/ طبيب - 19200 $/ دكتوراه

الطب
جميع 

الخت�سا�سات

366.6  $/ الوحدة بكالوريو�س - 12500 $/دبلوم -  20834 $/ماج�ستير 
-  24665 $/دكتوراه

طب أسنان
جميع 

الخت�سا�سات

333.3 $/ الوحدة بكالوريو�س - 6000 $ برنامج تدريبي متخ�س�س - 
21000  $ دبلوم - 27667 $/ ماج�ستير - 24000 $/ دكتوراه

صحة عامة
جميع 

الخت�سا�سات
150 $/ الوحدة بكالوريو�س -  10500 $/ماج�ستير
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MU جامعة المعارف

تأسست.الجامعة.بموجب.مرسوم.رقم.7265.تاريخ.2011/12/22م..

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

3-01/850062بيروت - طريق المطار
www.mu.edu.lb - info@mu.edu.lb

نظام الدراسة
تعتم�د الجامع�ة نظام الفص�ول والوحدات الدراس�ية. وتعتم�د اللغتين العربي�ة واالنكليزية في 

التدريس. 

الشهادات
اجازة - 3 سنوات )99 وحدة(. 	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية او ما يعادلها.	 
اختبار مخصص وفقًا لالختصاصات.	 

االختصاصات
كلية / 
الشهادةاالختصاصالقسم

االديان 
والعلوم 
االنسانية

العلوم ال�سالمية

الفل�سفة وعلم الكالم

علوم القراآن والحديث

التاريخ والح�سارة المقارنة

الترجمة واللغات

الديان المقارنة

اجازة

ادارة االعمال

الموارد الب�سرية

العلوم المالية والم�سرفية

المحا�سبة

القت�ساد

ادارة الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة

نظم المعلومات والعمال

ادارة العمال الدولية

الت�سويق

اجازة
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كلية / 
الشهادةاالختصاصالقسم

االعالم 
والفنون

اذاعة وتلفزيون

�سحافة مكتوبة والكترونية

عالقات عامة واعالن

علوم الت�سال

اجازة

األقساط الدراسية
الوحدة/  $الكلية 

80االديان والعلوم االنسانية

150ادارة االعمال

150االعالم والفنون
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USEK جامعة روح القدس - الكسليك

تأسس�ت.الجامع�ة.بتاري�خ.1945.ونظمت.بموج�ب.قانون.التعلي�م.العالي.الخ�اص.في.تاريخ.
..1961/12/26

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

09/60000009/600100الك�سليك - ك�سروان
09/54685409/546853جبيل

06/45321609/453219�سكا - ال�سمال
08/93213208/932232زحلة
07/47047007/471400رمي�س

www.usek.edu.lb - rectorat@usek.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات واللغات العربية واالنكليزية والفرنسية كلغات للتدريس. 

الشهادات
دكتوراه - 3 سنوات.	 ماجستير - سنتين.	 بكالوريوس - 3 سنوات.	 

شروط االنتساب
امتحان لغة أجنبية.	 حيازة البكالوريا الرسمية.	 

ثقافة عامة لبعض االختصاصات.
امتحان علوم لبعض االختصاصات.

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

كلية الالهوت 
الحبرية

بكالوريو�س- ماج�ستير - دكتوراهعلوم دينيةلهوت

كلية الفلسفة 
والعلوم اإلنسانية

بكالوريو�س  - ماج�ستيرعلوم تربويةعلم نف�س

علم نف�س عيادي

علم نف�س العمل

علوم التربية

علم نف�س �سحي

علم نف�س مدر�سي

تعليم ا�سا�سي

بكالوريو�س- ماج�ستير - دكتوراه

ماج�ستير - دكتوراهتكنولوجيا التعليماإدارة تربوية

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراهعلوم اجتماعيةفل�سفة

دبلومفن التعليم
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الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

كلية الحقوق

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراهحقوق

ماج�ستير بحثيالقانون العامالقانون الخا�س

ماج�ستير مهنيالعقود الدوليةقانون العمال

ماج�ستيرعلم الجريمة

كلية اآلداب

بكالوريو�سترجمة فوريةترجمة تحريرية

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراهاللغات الحية والترجمة

بكالوريو�ساللغات الحية والتطبيقية

ماج�ستيرالترجمة الفورية

ماج�ستيرال�سحافة والتوا�سل اللكتروني

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراهلغة عربية واآدابهالغة فرن�سية واآدابها

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراهلغة انكليزية واآدابها

كلية الطب
دبلوم دكتور - 7 �سنواتطب عام

3 - 7 �سنوات بعد الطب العامطبيب مخت�س
ماج�ستيرعلوم الع�ساب والبيوتكنولوجيا

كلية إدارة األعمال 
والعلوم التجارية

تدقيق
�سوؤون مالية وادارة 

م�سرفية

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراه ادارةمعلوماتية ادارية

نقل وموا�سالتت�سويق

علم ال�سياحة وادارة الفنادق

ماج�ستيرادارة الطاقة

كلية العلوم الزراعية
والغذائية

علوم زراعية
علوم الطعام 

الزراعي
بكالوريو�س

علم الحمية والتغذية الب�سرية

علوم الت�سنيع الغذائي

ادارة العمال الزراعية

بكالوريو�س - ماج�ستير

التنوع الحيوي والنباتي والبيوتكنولوجيا

دبلوم مهند�س زراعي

ت�سميم وتنظيم الحدائق

ماج�ستير

دكتوراهالعلوم الزراعية والغذائية

كلية العلوم

الكيمياء

البيوكيمياء

علوم الحياة والر�س

المعلوماتية

تكنولوجيا المعلومات

الريا�سيات الكتوراية والح�ساء

الريا�سيات

بكالوريو�س - ماج�ستير
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الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

كلية الهندسة

هند�سة تقنيات طبية

هند�سة كهرباء واإلكترونيك

هند�سة ميكانيك

هند�سة كيميائية

هند�سة كمبيوتر

هند�سة ات�سالت

هند�سة مدنية

هند�سة ال�سناعات الغذائية

بكالوريو�س - ماج�ستير

كلية الموسيقى
بكالوريو�س- ماج�ستير - دكتوراهعلم المو�سيقى

بكالوريو�س- ماج�ستير - دكتوراهتربية مو�سيقية مخت�سة

مدرسة الموسيقى

الت مو�سيقية, �سولفيج, امالء, غناء, تاريخ 

وتحليل المو�سيقى الغربية والعربية, نظريات 

غربية وعربية, الهارمني, الطباقية والتاأليف 

المو�سيقي, تن�سئة مو�سيقية, علم ال�سوات, 

التربية المو�سيقية بح�سب طريقة كودالي.

افادة

كلية الفنون الجميلة 
والتطبيقية

بكالوريو�ست�سميم وفنون تطبيقية

هند�سة داخليةهند�سة معمارية

بكالوريو�س - ماج�ستير فنون زخرفية

فنون الإعالن

فنون �سمعية وب�سرية وم�سرحية )م�سرح, 

�سينما, تلفزيون, فيديو, ت�سوير, اإعالم متعدد 

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراهالو�سائط(

الفن المقد�س )زجاجات, ف�سيف�ساء, اأيقونات, 

ت�سميم األب�سة الليتوروجية, ترميم اللوحات الفنية(

معهد التاريخ
بكالوريو�س- ماج�ستير - دكتوراهاآثار وتاريخ الفنتاريخ

ماج�ستيرعلم المكتبات والتوثيق والمتاحف

بكالوريو�س- ماج�ستير - دكتوراهعلم الالهوتمعهد الليتوروجيا

المعهد العالي 
للعلوم التمريضية

بكالوريو�سعلوم تمري�سية

المعهد العالي 
للعلوم السياسية 

واإلدارية

بكالوريو�سعلوم �سيا�سية

عالقات دولية

الدبلوما�سية والمن الدولي
ماج�ستيراإدارة عامة

كلية العلوم الدينية 
والمشرقية

التربية الدينية والراعوية

علوم �سريانية انطاكية

علوم ال�سرة

ليتوروجيا

اجازة - دبلوم درا�سات معمقة

األقساط الدراسية
سعر الوحدة / $الشهادة
320 - 160البكالوريو�س

440-330الدكتوراه
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LAU الجامعة اللبنانية األميركية

تأسست.الجامعة.في.العام.1924.وتضم.سبع.كليات.مرخصة.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

6401/786454 - 01/786456بيروت - قريطم - را�س بيروت
www.lau.edu.lb - admissions.beirut@lau.edu.lb

26309/546560 - 09/547254جبيل
admissions.byblos@lau.edu.lb

2034333-212  نيويورك

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الفصول واللغة االنكليزية كلغة تدريس.

الشهادات
بكالوريوس - ثالث سنوات.	 
ماجستير - سنتين.	 
دبلوم تعليم - سنة واحدة.	 
دكتوراه في الصيدلة.	 
طب.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية أو high school diploma المعادلة من وزارة التربية.	 
 	. SAT :اجتياز االمتحانات المعتمدة وفق االختصاصات
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االختصاصات
الشهادةاالختصاصكلية / القسم

اآلداب والعلوم

م�سرح�سحافة

بكالوريو�س

علوم التغذية وتنظيم الوجباتراديو وتلفزيون وفيلم

فل�سفةم�سرح

علم نف�سالعمل الجتماعي

ريا�سياتتاريخ

تربية ابتدائيةتربية ح�سانية

اأدب انكليزيلغة انكليزية

عالقات دوليةعلوم �سيا�سية

كيمياءعلم الأحياء

انظمة المعلوماتية الحياتية

ريا�سياتعلوم الكمبيوتر

ماج�ستير تربيةالأدب المقارن

دبلوم تعليمتعليم

علم الأحياء الجزئي�سوؤون دولية

درا�سات المراأة والنوع الجتماعي

العمارة والتصميم

عمارة داخليةهند�سة معمارية

بكالوريو�س

ت�سميم غرافيفنون جميلة

اإعالنت�سميم داخلي

ت�سميم الزياءت�ساميم الكمبيوتر

الفن والعمارة الإ�سالمي )ماج�ستير(

اإلدارة

بنوك وماليةمحا�سبة

بكالوريو�س

اإدارة الموؤ�س�سات العائليةاقت�ساد

اإدارة دوليةاإدارة �سياحية

اإدارة نظم المعلوماتيةاإدارة 

ت�سويق

دبلومادارة ومالية البلديات

ماليةت�سويق

ماج�ستير

اإدارة تنفيذيةاإدارة 

ماج�ستير تنفيذيالعلوم الكتوارية
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الشهادةاالختصاصكلية / القسم

الهندسة

بكالوريو�سهند�سة �سناعيةهند�سة مدنية

هند�سة كهربائية

بكالوريو�س - ماج�ستير

هند�سة ميكانيكية

هند�سة بترول

هند�سة ميكاترونيك�س

هند�سة كمبيوتر

هند�سة مدنية وبيئية

ماج�ستير هند�سة كمبيوتر

هند�سة �سناعية واإدارية

دكتورطبيب معالجالطب

بكالوريو�ستمري�ستمريض

بكالوريو�س - دكتوراه�سيدلةالصيدلة

األقساط الدراسية

سعر الوحدة/ القسط الفصلي/القسط االختصاصالكلية 
السنوي

562 $/الوحدة - 6749 $ في الف�سللغة انكليزية-

592 $/الوحدة - 7158 $ في الف�سلالفر�سمن-

لغات, علوم ان�سانية, اداباآلداب
595 $/الوحدة بكالوريو�س 7158 $ في الف�سل, 667 $/الوحدة - 

الماج�ستير

علوم 
وصحة

650 $/الوحدة بكالوريو�س 7847 $/الف�سل - 683 $/الوحدة 
ماج�ستير

735 $/الوحدة - ماج�ستيرالعلوم الكتوارية

ما بين 609 $ حتى 725 $/الوحدة بكالوريو�س ح�سب الخت�سا�س الفنون

686 $/الوحدة - بكالوريو�س و735 $/ الوحدة ماج�ستيراالدارة

714 $/الوحدة بكالوريو�س - 751 $/الوحدة ماج�ستيرالهندسة

28704 $/ال�سنةالطب

510 $/الوحدة بكالوريو�سالتمريض

22470 $/ال�سنة دكتور �سيدلي - 767 $/الوحدة الصيدلة
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ULS جامعة الحكمة

تأسس�ت.الجامع�ة.كمعهد.ع�ام.1875.وأصبحت.جامعة.بموجب.المرس�وم.رق�م.1947.تاريخ.
1999/12/21م.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/29109101/294442الفرع الرئي�سي - فرن ال�سباك - التحويطة
01/44744401/446444حرم كلية العلوم الفندقية - ال�سرفية - �سارع الحكمة

www.uls.edu.lb - uls@uls.edu.lb

نظام الدراسة
تعتم�د الجامعة نظام االرصدة ما عدا كلية الحقوق، الحض�ور الزامي. لغات التدريس: العربية، 

الفرنسية، واالنكليزية ولغات اخرى وفقًا للحاجة. 

الشهادات
إجازة - 3 سنوات.	 
دبلوم - من سنة إلى 3 سنوات.	 

ماجستير - سنتين.	 
دكتوراه - 3 سنوات.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 
امتحان دخول يجري مطلع تموز من كل عام وقبل بداية كل فصل.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالكليات / القسم

الحقوق 

اإجازةحقوق

قانون خا�س

قانون عام

قانون مقارن

معلوماتية قانونية

القوانين الم�سرفية 

والمالية

دبلوم  دراسات عليا

دكتوراهحقوق
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الشهادةاالختصاصالكليات / القسم

العلوم الكنسّية 

اجازةالعلوم الكن�سية

تعليم الكني�سة الجتماعي

علوم الزواج والعائلة
ما�ستر بحثي

الثقافة الدينية

التعليم الم�سيحي

تن�سيط العمل الرعوي

�سهادة اهلية في ادارة الموؤ�س�سات الجتماعية والدينية

رعوية العائلة

الو�ساطة العائلية

مدخل الى العلوم الكن�سية

دبلوم جامعي

اجازة - ما�ستر�سرع كن�سيالشرع الكنسي

دبلوم جامعيتاأهيل المحامين للعمل في المحاكم الكن�سية

العلوم السياسية 
والعالقات الدولية

اإجازةعلوم �سيا�سية وعالقات دولية

علوم �سيا�سية وعالقات دولية: دبلووما�سية 

ومفاو�سات ا�ستراتيجية, منظمة دولية وغير 

حكومية, ال�سيا�سات البيئية.

ماج�ستير

إدارة األعمال

اإجازةمعلوماتية اإداريةاإدارة اأعمال

محا�سبة وتدقيقاإدارة

ما�ستر 

معلوماتية اإداريةمالية وبنوك

مالية وبنوكت�سويق

اإدارة م�ست�سفياتاإدارة فنادق

ما�ستر تنفيذيةادارة اعمال

ما�سترالمعلوماتية التطبيقية في ادارة العمال

اإجازة اإدارة فندقيةعلوم فندقية

الصحة العامة

تمري�س

عالج فيزيائي

اأ�سعة

قبالة قانونية

اإجازة

األقساط الدراسية
ماجستيردبلومإجازةالقسم

بين 4600 $ و 5050 $5800 $ / ال�سنةحقوق

50 $ / المادة30.000 ل.ل / المادة50 $ / المادةالعلوم الكنسية

3.600.000 ل.ل / الشرع الكنسي
ال�سنة

2000 $ / �سنتان

العلوم السياسية 
294 $/ الوحدة174 $/ ال�سنةوالعالقات الدولية

ما�ستر 256 $/الوحدة196 $ / الوحدةإدارة أعمال

ما�ستر تنفيذي 236 $/الوحدة

238 $ الوحدةإدارة فندقية

288 $ / الوحدة180 $ / الوحدةالصحة العامة



81 دليلك إلى الجامعات في لبنان 2016

  HU   جامعة هايكازيان    

تأسست.الجامعة.عام.1955.من.قبل.اتحاد.الكنائس.اإلنجيلية.االرمنية.للشرق.األدنى.ورابطة.المرسلين.
األرمن.في.الواليات.المتحدة.األميركية،.ونظمت.بموجب.المرسوم.3391/3.تاريخ.1966/3/25م.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

1 - 201/349230 - 1 - 01/353010الحمرا- القنطاري - �سارع المك�سيك
www.haigazian.edu.lb - admission@haigazian.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات وتتبع اللغة االنكليزية كلغة رئيسية للتدريس. 

الشهادات
بكالوريوس في اآلداب - من 94 إلى 102 وحدات.	 
بكالوريوس في العلوم - من 94 إلى 113 وحدات.	 
بكالوريوس في إدارة األعمال - من 94 إلى 118 وحدة.	 
ماجستير - من 33 إلى 39 وحدة.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية، وامتحان لغة انكليزية )SAT 1 or TOEFL( بالنسبة للصوفومور.	 
SAT1, SAT 2  وإذن متابع�ة المنه�اج 	  High school grade 12، وامتح�ان  ش�هادة ال 

األجنبي من وزارة التربية بالنسبة لصفوف الفرشمن.
اإلجازة الجامعية وامتحان لغة انكليزية )TOEFL, GRE, GMAT( بالنسبة للماجستير.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالكليات / القسم

إدارة األعمال
والعلوم االقتصادية

محا�سبةاإدارة عامة

بكالوريو�س

ماليةاإعالن وات�سالت

درا�سات قانونيةاإدارة �سياحية

اإدارة الموارد الب�سرية

اقت�ساداإدارة معلوماتية

ماليةمحا�سبة

ماج�ستير اإدارة الموارد الب�سرية

ت�سويقاإدارة عامة
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الشهادةاالختصاصالكليات / القسم

العلوم
التطبيقية

كيمياءعلم الأحياء

بكالوريو�س فيزياءمختبرات طبية

ريا�سياتعلوم الكمبيوتر

التغذية و تنظيم الوجبات

العلوم االجتماعية 

عمل اإجتماعيدبلوم تعليم

بكالوريو�س

درا�سات علوم �سيا�سية

تربية طفولة مبكرة

تربية مخت�سة

التربية الم�سيحيةالتربية و التعليم

العمل الجتماعيعلم نف�س

اإر�ساد نف�سيعلم نف�س عيادي

ماج�ستير

علم نف�س عاماإدارة تربوية

علم نف�س �سناعي وموؤ�س�سات

علم نف�س اإعالن وت�سويق

اإر�ساد تربوي

تربية مخت�سةم�ست�سار تربوي

اآلداب والعلوم 
اإلنسانية

درا�سات ارمنيةاللغة العربية واآدابها

بكالوريو�س تاريخلغة انكليزية 

اأدب اإنكليزيالمو�سيقى 

األقساط الدراسية
سعر الوحدةاالختصاصالكلية 

الجميعالجميع

405000 ل.ل/الوحدة بكالوريو�س - 
   546000 ل.ل/الوحدة ماج�ستير
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NDU جامعة سيدة اللويزة

تأسست.الجامعة.عام.1987.بموجب.المرسوم.4116.تاريخ.1987/8/14..

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

09/21895009/218771ذوق م�سبح
06/41610106/416103الكورة - ال�سمال

05/51120205/511203ال�سوف - دير القمر
www.ndu.edu.lb - admission@ndu.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات واللغة االنكليزية كلغة للتدريس.

الشهادات
بكالوريوس - 3 سنوات.	 
ماجستير - سنتين.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالكليات / القسم

العمارة والفنون 
والتصميم

ت�سميم داخليت�سميم غرافي

بكالوريو�س

ت�سميم اأزياءت�سوير

عمارةمو�سيقى

فنون التمثيل والم�سرحفنون جميلة

الم�سرحفنون الديكور

مو�سيقىت�سميم

ماج�ستير

فنون جميلةهند�سة معمارية
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الشهادةاالختصاصالكليات / القسم

العلوم اإلدارية 
واالقتصادية

ت�سويقمحا�سبة

بكالوريو�س

اقت�سادبنوك ومالية

اإدارة اأعمال دوليةاإدارة اأعمال

التوزيع والدارة 

اللوج�ستية
اإدارة �سحية

هند�سة ماليةاإدارة �سياحية وفندقية

ادارة تنظيم 

المنا�سبات
ادارة الماأكولت والم�سروبات

ادارة ال�سيافة

بكالوريو�س - ماج�ستيراإدارة موارد ب�سرية

تمويلاإدارة اأعمال

ماج�ستير ادارة الم�ساريع

ادارة المخاطر المالية

الهندسة

هند�سة كهرباءهند�سة مدنية

بكالوريو�س هند�سة ميكانيك

هند�سة كمبيوتر وات�سالت

هند�سة مدنية

هند�سة كهرباء وكمبيوتر

هند�سة ميكانيك

ماج�ستير

العلوم اإلنسانية

ال�سعوبات التعليميةريا�س الأطفال

بكالوريو�س

اإر�ساد مدر�سيتربية مخت�سة

ترجمة وتعريبلغة انكليزية

اإعالن وت�سويقتربية بدنية

�سحافةراديو تلفزيون

علم نف�س تربوي

علم نف�س العملعلم نف�س عيادي

اإدارة مدر�سية وقيادة 

تربوية
ادارة التلفزيون والنتاج

ماج�ستير

تكنولوجية تعليميةتربية مخت�سة

ترجمة وتعريبلغة انكليزية واآدابها

اإعالن

الإعالم اللكتروني والعالقات العامة

لغة عربية وادابها
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الشهادةاالختصاصالكليات / القسم

العلوم الطبيعية 
والتطبيقية

الت�سميم في 

الكمبيوتر
علم التاأمين

بكالوريو�س
فيزياء

علوم بيئيةكيمياء

معلوماتية ادارية

تكنولوجيا المعلوماتية

الدارة المعلوماتية

جغرافية المعلوماتية

بكالوريو�س

Astrophysics
ريا�سيات مالية

الكيمياء ال�سناعية

ماج�ستير

بكالوريو�س - ماج�ستيرعلم الأحياء

علوم الكمبيوتر

بكالوريو�س - ماج�ستير

ريا�سيات 

العلوم الصحية 
والتمريض

تكنولوجيا المختبرتمري�س

بكالوريو�س
تغذية وحمية

علم التغذية

�سالمة الغذاء وادارة جودته

الحقوق والعلوم 
السياسية

علوم �سيا�سية - الدرا�سات الميركية

علوم �سيا�سية - ال�سراكة الوروبية او�سطية

علوم �سيا�سية - المنظمات غير الحكومية

الحقوق

اجازة

العلوم ال�سيا�سية

علوم �سيا�سية - حقوق الن�سان

عالقات دولية ودبلوما�سية - قانون دولي

ماج�ستير

عالقات دولية ودبلوما�سية

العلوم الدارية

علوم �سيا�سية - المنظمات غير الحكومية

اجازة - ماج�ستير

األقساط الدراسية
سعر الوحدةاالختصاصالكلية 

الهندسة 
والعمارة

520000 ل.ل البكالوريو�س -

450000 ل.ل البكالوريو�س-باقي الكليات

 630000 ل.ل ماج�ستير-جميع الكليات
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BUجامعة البلمند

تأسست.الجامعة.بموجب.المرسوم.4885.تاريخ.1988/6/4م..

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

06/93025006/930238الحرم الرئي�سي - الكورة - طرابل�س
01/56210801/562110حرم لبنان ال�سمالي - ال�سرفية - بيروت

01/50237101/500779حرم ال�سوف - �سن الفيل - بيروت
05/272078حرم �سوق الغرب - عاليه - جبل لبنان

www.balamand.edu.lb - info@balamand.edu.lb

نظام الدراسة
تعتم�د الجامع�ة نظام الوح�دات واللغات العربية والفرنس�ية واالنكليزية كلغ�ات التدريس تبعًا 

لالختصاص. 

الشهادات
بكالوريوس - 3 سنوات.	 
دبلوم تعليمي - سنة واحدة.	 
ماجستير - سنتين.	 

شروط االنتساب
امتحان لغة أجنبية.	 حيازة البكالوريا الرسمية.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

األكاديمية اللبنانية
للفنون الجميلة
مجمع سن الفيل

بكالوريو�ساإخراج �سمعي ب�سري

ر�سوم متحركة

ت�سميم اإعالني

ت�سوير

هند�سة داخلية

فنون بال�ستيكية
بكالوريو�س - ماج�ستير

اإدارة فنية

اإنتاج ت�ساميم

فنون تطبيقية

الو�سائط الجديدة

اإنتاج

اإخراج

تخطيط مدني

اإدارة المناطق الريفية

اإخراج �سينمائي

ماج�ستير
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الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

األكاديمية اللبنانية
للفنون الجميلة
مجمع البلمند

ت�سميم غرافي

ت�سميم داخلي

هند�سة معمارية

التخطيط والإعالم التفاعلي في الكمبيوتر

بكالوريو�س - ماج�ستير

دبلوم تعليميتعليم الفنون

معهد القديس 
يوحنا الدمشقي 

لالهوت

بكالوريو�سدرا�سات دينية

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراهعلم الالهوت

كلية اآلداب والعلوم 
االجتماعية

بكالوريو�سعلوم �سيا�سية وعالقات دولية

ماج�ستيرالدرا�سات ال�سالمية الم�سيحية

لغة عربية واآدابها

الهند�سة الإعالمية في 

التربية

لغة انكليزية 

واآدابها

لغة فرن�سية واآدابها

ترجمة

تربية بدنية

بكالوريو�س - دبلوم تعليمي - ماج�ستير

تاريخ

الت�سال 

الجماهيري

بكالوريو�س - ماج�ستيرفل�سفة

دبلومتدريب ريا�سي

اأدب مقارن

تعليم اللغة 

النكليزية

علم المكتبات

اإدارة ريا�سية
ماج�ستير

بكالوريو�س - ماج�ستير - تدريبعلم نف�س

كلية إدارة األعمال

اإدارة اأعمال

محا�سبة وتدقيق

مالية وبنوك

ت�سويق

اإدارة اقت�سادية
بكالوريو�س - دبلوم تعليمي - ماج�ستير

بكالوريو�س - دبلوماقت�ساد

�سياحة واإدارة فنادق

علوم محا�سبة وتمويل
ماج�ستير

كلية العلوم

بكالوريو�س - دبلوم تعليميفيزياءريا�سيات

علم الأحياء

علوم الكمبيوتر

كيمياء

علوم بيئية
بكالوريو�س - دبلوم تعليمي - ماج�ستير

ريا�سيات تطبيقية

علم وتكنولوجيا الطعام
ماج�ستير

كلية الهندسة

هند�سة مدنية

هند�سة كمبيوتر

هند�سة كيميائية

هند�سة كهرباء

بكالوريو�س - ماج�ستيرهند�سة ميكانيك

تكنولوجيا الهند�سة مدنية وان�سائية

تكنولوجيا الهند�سة الزراعية
بكالوريو�س

ماج�ستيرهند�سة بيئية

ماج�ستيراإدارة هند�سية
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الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

معهد عصام فارس 
للتكنولوجيا

ميكاترونيك

ات�سالت و�سبكات

تكنولوجيا �سيانة ال�سفن الهوائية

دبلوم تكنولوجي

كلية الصحة
مجمع االشرفية

تمري�س

�سحة عامة وعلم 

النمو

علوم مخبرية

علوم غذائية
بكالوريو�س

دبلوم تخ�س�سيتغذية عيادية

علم الأحياء 

الجزئي العيادي

علم الأحياء الت�سخي�سي

علم ال�سموم الجزئي
ماج�ستير

كلية العلوم 
الصحية

مجمع البلمند

تمري�س

علوم غذائية

علوم وجودة 

الطعام

تغذية وحمية

تغذية مجتمعية
بكالوريو�س

ماج�ستير�سحة عامة

كلية القديس 
جاورجيوس 

لالختصاصات الطبية

طب داخلي

جراحة عامة

طب اأطفال

جراحة ن�سائية وتوليد

ت�سخي�س �سعاعي

التخدير والإنعا�س

جراحة العظم والمفا�سل

اأمرا�س الغدد ال�سماء

طب نف�سي

جراحة الأع�ساب

جراحة الراأ�س والعنق

جراحة القلب وال�سرايين

اأمرا�س الجهاز اله�سمي

الأمرا�س ال�سدرية

اأمرا�س الدم والتورم الخبيث

جراحة الم�سالك البولية

جراحة القلب وال�سدر

جراحة الأوعية الدموية

علم الأمرا�س الت�سريحي

اأمرا�س الكلى

الطب

كلية علوم 
المكتبات وادارة 

المعلومات

علم المكتبات

علوم المتاحف وادارتها
بكالوريو�س - ماج�ستير

األقساط الدراسية
الماجستيرالبكالوريوسالقسم
405 $/الوحدةالفر�سمن

431 $ / الوحدة342 $ / الوحدةالأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة
601 $ / الوحدة361 $ / الوحدةكلية الآداب والعلوم الجتماعية

537 $ / الوحدة401 $ / الوحدةاإدارة الأعمال

597 $ / الوحدة405 $ / الوحدةالعلوم

455 $ / الوحدة448 $ / الوحدةالهند�سة

597 $ / الوحدة405 $ / الوحدةال�سحة العامة وعلومها
25000 $ / ال�سنةالطب

229 $ / الوحدةالتكنولوجيا
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IUL الجامعة اإلسالمية في لبنان

تأسس�ت.الجامعة.في.العام.1995.تحت.إش�راف.المجلس.اإلس�المي.الشيعي.األعلى.ونظمت.

بموج�ب.المرس�وم.رق�م.8600.تاري�خ.1996/06/12م...وت�م.إضاف�ة.ع�دة.كلي�ات.بموجب.

المرس�وم.1947/96.والمرس�وم.1948/96..وتض�م.الجامعة.مركز.للغات.يعن�ى.بتأهيل.طالب.
الجامعات.في.اللغات..

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

1605/807719 - 15 - 14 - 13 - 12 - 05/807711خلدة - التو�ستراد الرئي�سي
11-07/350710�سور

71/590108بعلبك
www.iul.edu.lb - iul@iul.edu.lb

نظام الدراسة
تعتم�د الجامع�ة نظام ال LMD في الدراس�ة، ويمك�ن للطالب من الجامع�ات األخرى معادلة 
المواد واس�تكمال الدراس�ة لدى الجامعة. وتبدأ الدراسة عادة خالل النصف الثاني من شهر تشرين 

األول من كل عام.

الشهادات
إجازة - 3 سنوات.	 
ماجستير - سنتين.	 
بكالوريوس في الهندسة - 5 سنوات.	 
دكتوراه - 3 سنوات.	 

شروط االنتساب
طالب اإلجازة:	 
حيازة البكالوريا الرسمية وما يعادلها.	 
امتحان دخول في المواد التالية:	 

كلية الهندسة: رياضيات - فيزياء.  .1

كلية الفنون والعلوم: لغة أجنبية.  .2

كلية العلوم التمريضية: لغة أجنبية - علوم طبيعية أو عناية تمريضية.  .3

كلية اآلداب - قسم الترجمة: لغة عربية - لغة أجنبية أولى - لغة أجنبية ثانية.  .4

كلي�ة الس�ياحة: لغ�ة أجنبية - ثقافة عربية. وبالنس�بة الختصاص الس�ياحة والعناي�ة الغذائية:   .5
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كيمياء - علوم طبيعية - لغة أجنبية.
كلية االقتصاد وإدارة األعمال: رياضيات - ثقافة عامة - لغة أجنبية.  .6

طالب الماجستير:	 
حيازة شهادة اإلجازة والمعادلة من الجهات المعنية.  .1

امتحان لغة وثقافة عامة لبعض الكليات.  .2

دراسة ملف.  .3

طالب الدكتوراه:	 
حيازة شهادة الماجستير والمعادلة من الجهات المعنية.  .1

دراسة ملف.  .2

االختصاصات
الشهادةاالختصاصكلية / القسم

الهندسة

تقنيات الهند�سة الطبية

هند�سة الكمبيوتر والت�سالت

هند�سة الم�ساحة

هند�سة مدنية

هند�سة ال�سناعات الغذائية

بكالوريو�س توؤهل الدخول اإلى 

نقابة المهند�سين

تقنيات الهند�سة الطبية

المعلوماتية والت�سالت
ماج�ستير

الدراسات 
اإلسالمية

اإجازة - ماج�ستيرالعلوم ال�سرعية والفل�سفة الإلهية

درا�سات اإ�سالمية

�سريعة وقانون

درا�سة مقارنة

دكتوراه

اإجازة علوم تمري�سيةالعلوم التمريضية

الحقوق
حقوق

قانون عام

قانون خا�س

قانون الأعمال
اإجازة - ماج�ستير - دكتوراه

العلوم السياسية 
واإلدارية 

والدبلوماسية

علوم اإدارية

علوم �سيا�سية
اإجازة - ماج�ستير - دكتوراهعالقات دولية ودبلوما�سية

االقتصاد وإدارة 
األعمال

اقت�ساد

ت�سويق

محا�سبة

اإدارة

م�سارف وتمويل

معلوماتية اإدارية

اإجازة

اإدارة نظم المعلومات

تدقيق محا�سبي

اإدارة م�ست�سفيات

علوم اقت�سادية

اإدارة اأعمال

اإدارة مالية

اإدارة تربوية

ماج�ستير

العلوم والفنون

ت�سميم غرافي

ت�سميم داخلي

علوم الكمبيوتر

علوم طبيعية

كيمياء حيوية

كيمياء

ريا�سيات

فيزياء

اإجازة - ماج�ستير
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الشهادةاالختصاصكلية / القسم

العلوم السياحية
اإدارة فنادق

ال�سياحة والعناية الغذائية

ال�سفر وخدمة الطيران

التوجيه والإر�ساد ال�سياحي
اإجازة - ماج�ستير

اآلداب والعلوم 
اإلنسانية

اللغة العربية واآدابها

اللغة النكليزية واآدابها

اللغة الفرني�سة واآدابها

ترجمة

فل�سفة

جغرافيا

علم نف�س

تاريخ

اإجازة

ماج�ستير

دكتوراه

األقساط الدراسية
قيمة الرصيد  $القسم

115000 ل.ل الوحدة/اجازة - 160000 ل.ل الوحدة/ماج�ستيرالهندسة

75000 ل.ل الوحدة/اجازة - 100000 ل.ل الوحدة/ماج�ستيراالقتصاد وادارة االعمال

70.000 ل.ل الوحدة/اجازة - 100000 ل.ل الوحدة/ماج�ستيرالعلوم السياحية

60000 ل.ل الوحدة/اجازة - 100000 ل.ل الوحدة/ماج�ستيرالعلوم

80000 ل.ل الوحدة/اجازة - 100000 ل.ل الوحدة/ماج�ستيرالفنون

80000 ل.ل الوحدة/اجازة - 100000 ل.ل الوحدة/ماج�ستيرالعلوم التمريضية

الحقوق والعلوم 
30000 ل.ل الوحدة/اجازة - 100000 ل.ل الوحدة/ماج�ستيرالسياسية

80000 ل.ل الوحدة/اجازة - 100000 ل.ل الوحدة/ماج�ستيرالترجمة

االداب والعلوم 
االنسانية

50.000 ل.ل الوحدة/اجازة - 100000 ل.ل الوحدة/ماج�ستير
85.000 ل.ل الوحدة/دبلوم تعليمي

45000 ل.ل الوحدة/اجازة - 100000 ل.ل الوحدة/ماج�ستيرالدراسات االسالمية

275000 ل.ل الوحدةالدكتوراه
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UPA الجامعة االنطونية

تأسست.الجامعة.عام.1996.بموجب.المرسوم.9278.تاريخ.5.تشرين.أول.1996.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

605/924815 - 4 - 05/924073الحدث - بعبدا
4008/902050 - 30 - 08/902020زحلة - البقاع

06/66002906/666235مجدليا - �سمال لبنان
www.upa.edu.lb - info.admission@upa.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام األرصدة والفصول واللغات العربية والفرنسية واالنكليزية كلغات للتدريس.

الشهادات
إجازة - 3 سنوات.	 
جدارة - سنة واحدة.	 

دبلوم- سنة واحدة.	 
ماجستير - سنتين.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية + امتحان دخول.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

كلية هندسة 
المعلومات واالتصاالت

هند�سة البرمجة و�سبكات الت�سالت

هند�سة الو�سائل المتعددة الو�سائط 

و�سبكات الت�سالت

هند�سة النظم و�سبكات الت�سالت

هند�سة الت�سالت, النترنت و�سبكات 

الت�سالت

هند�سة ال�سحة الرقمية و�سبكات 

الت�سالت

)ماج�ستير(

 دبلوم مهند�س 

كلية االعالم والتواصل

الإعالن والعالقات العامة

الخراج ال�سينمائي

الفن الزخرفي

العالم والتوا�سل

اإجازة - ماج�ستير

معهد التربية البدنية 
والرياضية

التربية البدنية والريا�سية
اإجازة - اإجازة تعليمية - دبلوم - 

ماج�ستير
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الشهادةاالختصاصالقسم

إدارة األعمال

ت�سويق

تمويل وبنوك

معلوماتية اإدارية

اإدارة نظم المعلوماتية

اإجازة96 وحدة - ماج�ستير

المحا�سبة

المراقبة والتدقيق

ادارة الموارد الب�سرية

تمويل وبنوك

الت�سويق والدارة

اجازة

المفاو�سات التجارية الدولية

ادارة العالقات الورو - متو�سطية

ادارة العمليات والدارة اللوج�ستية

ماج�ستير

الصحة العامة 
اإجازة 129 وحدةعالج فيزيائي

اإجازة - جدارة - دبلومتمري�س

العلوم الالهوتية 
والدراسات الرعائية

علوم لهوتية

درا�سات رعائية

علوم بيبلية

علوم دينية
اإجازة - جدارة - دبلوم 17 وحدة

المعهد العالي 
للموسيقى

علم المو�سيقى ال�سامل للتقاليد

علوم التربية المو�سيقية

المو�سيقى والتكنولوجيا وو�سائط 

الإعالم

المو�سيقى العالمة العربية

المو�سيقى العالمة الأوروبية

اإجازة 90 وحدة - جدارة

المو�سيقى

علم المو�سيقى
اإجازة تعليمية - 112 وحدة

علم المو�سيقى ال�سامل للتقاليد

علوم التربية المو�سيقية

دبلوم درا�سات معمقة 

- 32 وحدة

معهد علوم مختبرات 
األسنان

دبلوم جامعي تكنولوجيا علوم مختبرات الأ�سنان

األقساط الدراسية
سعر الوحدةاالختصاصالكلية 

200$  - 140 $-الصحة العامة

200 $- إدارة األعمال

75$ - 25 $-العلوم الالهوتية

155 $-علوم مختبرات األسنان

115 $-العلوم الموسيقية

220 $-الهندسة

165 $-الرياضة

205 $-التواصل واالعالم
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MUT جامعة المنار في طرابلس

تأسست.الجامعة.عام.1990.من.قبل.جمعية.المنار.في.طرابلس.ونظمت.بموجب.المرسوم.720.
تاريخ.1990/11/15م.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

206/426803 - 1 - 06/426800بولفار محي الدين مكوك - اأبو �سمرا - طرابل�س
www.mut.edu.lb - info@mut.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات واللغة االنكليزية للتدريس. 

الشهادات
بكالوريوس - 3 سنوات.	 
دبلوم هندسة - 5 سنوات.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية  أو ما يعادلها.	 
امتحان لغة أجنبية.	 
امتحان خاص بكل اختصاص.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالكليات / القسم

العمارة والتصميم

هند�سة معمارية
بكالوريو�س 168 وحدات

ت�سميم غرافيكي

ت�سميم داخلي

فنون الر�سم

ت�سميم المفرو�سات

الت�سميم ال�سناعي

الت�سوير

بكالوريو�س

103 وحدات

اآلداب واإلنسانيات
لغة عربية واآدابها

لغة انكليزية واآدابها

لغة فرن�سية واآدابها

علم اجتماع

فل�سفة

تربية ابتدائية

ترجمة

بكالوريو�س

99 وحدة



95 دليلك إلى الجامعات في لبنان 2016

الشهادةاالختصاصالكليات / القسم

إدارة األعمال

اإدارة

ت�سويق

تمويل

محا�سبة

اإدارة �سياحية

اقت�ساد

مالية وبنوك اإ�سالمية

نظم المعلوماتية الإدارية

اإدارة فنادق

اإدارة الرحالت الجوية

بكالوريو�س

99 وحدة

ماج�ستير 39 وحدةادارة اعمال

هندسة

هند�سة اإلكترونيك وكمبيوتر

هند�سة ات�سالت و�سبكات

هند�سة تقنيات طبية

هند�سة �سناعية

هند�سة مدنية

بكالوريو�س

150 وحدة

هند�سة بحرية

تكنولوجيا النقل البحري

بكالوريو�س

144 وحدة

تكنولوجيا المعلومات

علوم الكمبيوتر
بكالوريو�س 96 وحدة

صحة عامة

بكالوريو�س 120 وحدةتمري�س

تغذية وحمية

ال�سحة البيئية والمهنية
بكالوريو�س 96 وحدة

العلوم

علم الأحياء

كيمياء

ريا�سيات

فيزياء

بكالوريو�س 96 وحدة

السياحة
ال�سياحة وال�سفر

ال�سياحة البيئية

ال�سحة وال�سياحة الترفيهية

بكالوريو�س 96 وحدة

األقساط الدراسية
سعر الوحدة ل.ل القسم

زراعة - هندسة معمارية وتصميم - هندسة 
وتكنولوجيا المعلومات

البكالوريو�س 270.000

آداب وعلوم إنسانية - إدارة أعمال - صحة عامة - 
البكالوريو�س 225.000سياحة

البكالوريو�س 375.000الماجستير
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BIU جامعة بيروت اإلسالمية

تأسست.الجامعة.بموجب.المرسوم.9278.تاريخ.1996/10/5م.وتشرف.عليها.دار.الفتوى.في.
الجمهورية.اللبنانية..

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/79760101/790667عائ�سة بكار - دار الفتوى
www.biu.edu.lb - info@biu.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات واللغة العربية كلغة للتدريس. 

الشهادات
ليسانس - أربع سنوات.	 
دبلوم تعليمي - سنة واحدة.	 

ماجستير - سنتين.	 
دكتوراه - 3 سنوات.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها.	 
امتحان خطي في الثقافة العامة واللغة األجنبية والمعلومات الفقهية األساسية.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

الشريعة اإلسالمية

اإجازة�سريعة اإ�سالمية

فقه مقارن

اأ�سول الفقه الإ�سالمي

الدرا�سات الإ�سالمية

ماج�ستير - دكتوراه

ماج�ستيرالق�ساء ال�سرعيالمعهد العالي للقضاء

األقساط الدراسية
األقساطالشهادة

1.500.000 �سنويًاالليسانس

1.650.000 + 1.650.000 بدل مناق�سة ر�سالةماجستير

2.000.000 ل.ل + 2.000.000 بدل مناق�سة ر�سالةدكتوراه
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MU جامعة المقاصد في بيروت

تأسس�ت.الجامعة.بموجب.المرس�وم.3585.تاريخ.2000/8/7م.وهي.تابعة.لجمعية.المقاصد.
الخيرية.اإلسالمية.في.بيروت.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/37728501/365393الم�سيطبة - �سارع عثمان بن عفان
www.makassed.edu.lb  - makasseduniversity@almakassed.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام األرصدة والفصول.

الشهادات
إجازة - 4 سنوات.	 
بكالوريوس - 3 سنوات.	 

ماجستير - سنتين.	 
دكتوراه - 3 سنوات.	 

دبلوم - سنة واحدة.	 
امتياز فني - سنتين.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 
امتحان لغة انكليزية، طبيعيات، كيمياء، وفيزياء بالنسبة لكلية إعداد المعلمين.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

كلية الدراسات اإلسالمية
islamicstudies@almakassed.edu.lb

درا�سات اإ�سالمية
اإجازة - ماج�ستير - 

دكتوراه 

كلية التمريض والعلوم الصحية
nursingschool@almakassed.org

تمري�س

عالج تنف�سي

ت�سوير �سعاعي

بكالوريو�س

ماج�ستيرتمري�س

كلية إعداد المعلمين

علوم التربية لريا�س الطفال 

وللحلقتين الولى والثانية من مرحلة 

التعليم ال�سا�سي

اإجازة 

دبلومتعليم للحلقة الثالثة وللتعليم الثانوي

مركز عبد الهادي الدبس لالعداد 
المهني والتقني

vocationalcenter@almakassed.edu.lb
امتياز فنيالكترونيك
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JU جامعة الجنان

تأسس�ت.الجامعة.من.قبل.جمعية.الجنان.في.طرابلس.عام.1988م.ونظمت.بموجب.المرس�وم.
رقم.1948.تاريخ.1999/12/21م.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع
4*906/447900-8-06/447907طرابل�س

07/727209 9 07/72720�سيدا
01/743749بيروت

www.jinan.edu.lb - jinan@jinan.edu.lb - info@jinan.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات واللغتين الفرنسية واالنكليزية للتدريس.

الشهادات
بكالوريوس - 3 سنوات - 99 وحدة - 6 فصول.	 
بكالوريوس في الصيدلة - 5 سنوات - 186 وحدات - 10 فصول.	 
دبلوم تعليمي - سنة واحدة - 30 وحدة - فصالن.	 
جدارة - سنة واحدة - 36 وحدة - فصالن.	 
ماجستير - سنتين - 42 وحدة - 4 فصول.	 
دكتوراه - 3 سنوات - 54 وحدة - 6 فصول.	 

شروط االنتساب
حي�ازة البكالوريا الرس�مية لمرحلة اإلج�ازة، واإلجازة أو الج�دارة أو البكالوريوس بتقدير 	 

جي�د على األقل لمرحلة الماجس�تير، وش�هادة الماجس�تير بتقدير جيد عل�ى األقل لمرحلة 
الدكتوراه.
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االختصاصات
الشهادةاالختصاصالكليات / القسم

كلية االداب 
والعلوم االنسانية

البكالوريو�س - الجدارةال�سريعة والدرا�سات ال�سالمية

الماج�ستيرال�سريعة )ا�سول الفقه, الفقه المقارن(

الدرا�سات ال�سالمية )العالم ال�سالمي, 

التربية ال�سالمية, القت�ساد ال�سالمي, التاريخ 

ال�سالمي(

الماج�ستير

ا�سول الدين )التف�سير وعلوم القراآن, العقيدة, 

ال�سنة وعلوم الحديث, الثقافة ال�سالمية(
الماج�ستير

الدكتوراهال�سريعة

الدكتوراهالدرا�سات ال�سالمية

الماج�ستير - الدكتوراهاللغة العربية وادابها

البكالوريو�س - الجدارة - الماج�ستيرالترجمة واللغات

الماج�ستيرحقوق الن�سان

كلية االعالم

البكالوريو�س - الجدارة - الماج�ستيرال�سحافة والعالم

البكالوريو�س - الجدارة - الماج�ستيرالذاعة والتلفزيون

البكالوريو�سالفنون العالنية والتوا�سل الب�سري

الدكتوراهالعالم

كلية التربية

البكالوريو�س ريا�س الطفال

البكالوريو�س التعليم ال�سا�سي للمرحلة البتدائية

الدبلوم التعليميتدري�س مادة القت�ساد

الدبلوم التعليميتدري�س مواد العلوم الجتماعية

الدبلوم التعليميتدري�س اللغات )العربية, الفرن�سية, النكليزية(

الماج�ستيرالدارة والتخطيط التربوي

الماج�ستيرطرق تدري�س اللغة الفرن�سية

الماج�ستيرمناهج وطرق التدري�س

كلية ادارة االعمال

البكالوريو�سالمحا�سبة والتمويل

البكالوريو�سالدارة والقت�ساد

البكالوريو�س - الماج�ستيرادارة العمال والمعلوماتية الدارية

البكالوريو�س - الماج�ستيرالمحا�سبة

البكالوريو�سالدعاية والعالن

البكالوريو�س - الماج�ستيرالدارة والت�سويق

الماج�ستيرالمالية

الماج�ستيرادارة الموارد الب�سرية

الماج�ستيرالمالية ال�سالمية

الماج�ستيرادارة الموؤ�س�سات ال�سحية

الماج�ستير - الدكتوراهادارة العمال

الماج�ستيرادارة الجودة ال�ساملة



دليلك إلى الجامعات في لبنان 1002016

الشهادةاالختصاصالكليات / القسم

كلية الصحة 
العامة

البكالوريو�سالعلوم التمري�سية

البكالوريو�سالتحاليل الطبية

البكالوريو�سال�سراف ال�سحي الجتماعي

�سحة عامة

تثقيف �سحي

مراقبة المرا�س المعدية

ماج�ستير

البكالوريو�س�سيدلةكلية الصيدلة

كلية العلوم

البكالوريو�سعلم الحياة

البكالوريو�سالكيمياء الحيوية

البكالوريو�سالكيمياء

البكالوريو�سالمعلوماتية

البكالوريو�سالريا�سيات

البكالوريو�سالح�ساء

البكالوريو�سالفيزياء

معهد العلوم 
السياسية

بكالوريو�س - ماج�ستيرعلوم �سيا�سية

األقساط الدراسية

القسم
سعر 

الوحدة $  
اجازة

سعر 
الوحدة  
$ جدارة 
- دبلوم 
تعليمي

سعر 
الوحدة  $ 
ماجستير

الدفعة 
الفصلية $ 

دكتوراه

1701702002705كلية ادارة االعمال

1901902002525كلية االعالم

190200200كلية التربية

كلية االداب والعلوم االنسانية
قسم الشريعة والدراسات 

االسالمية
80801001850

كلية االداب والعلوم االنسانية
قسم الشريعة والقراءات 

القرآنية
8080

كلية االداب والعلوم االنسانية
170170175قسم الترجمة

كلية االداب والعلوم االنسانية
175حقوق االنسان
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القسم
سعر 

الوحدة $  
اجازة

سعر 
الوحدة  
$ جدارة 
- دبلوم 
تعليمي

سعر 
الوحدة  $ 
ماجستير

الدفعة 
الفصلية $ 

دكتوراه

كلية االداب والعلوم االنسانية
اللغة العربية وادابها، اللغة 

االنكليزية وادابها، اللغة 
الفرنسية وادابها

175

190كلية الصحة قسم التمريض

كلية الصحة قسم العلوم 
190المخبرية

كلية الصحة قسم االشراف 
170الصحي االجتماعي

190كلية الصيدلة

190كلية العلوم
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LIU الجامعة اللبنانية الدولية

تأسس�ت.الجامعة.عام.2001م.باس�م.»جامعة.البقاع«.من.قبل.وقف.النهضة.اإلس�المية.الخيرية،.

ونظمت.بموجب.المرس�وم.رقم.5294.تاريخ.2001/4/9..وجرى.تغيير.االس�م.إلى.“الجامعة.
اللبنانية.الدولية”.بموجب.جلسة.مجلس.التعليم.العالي.رقم.4/2002.تاريخ.2002/8/8م.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

401/306044 - 3 - 2 - 01/706881بيروت - الم�سيطبة - قرب كني�سة مار�سوريو�س
208/640871 - 1 - 08/640930البقاع الغربي-  الخيارة

08/90165608/902666 - 08/901666البقاع - رياق - اتو�ستراد زحلة - بعلبك
الجنوب - �سيدا - حي الدكرمان - قرب مركز لبيب ابو ظهر 

الطبي
07/750550 - 07/75155007/752550

416333/06417333/06ال�سمال - طرابل�س - الكوره - �سهر العين - ال�سارع العام
الجنوب - النبطية- حّي الجامعات: متفرع من جادة الرئي�س نبيه 

بري       
 07/76760307/767601

01/49054301/490543جبل لبنان - ال�سالومي
351410/07351410/07 - 70/119431الجنوب - �سور - مفرق العبا�سية -خلف مجمع القائم

06/69548806/695584ال�سمال - عكار - حلبا
اإ�سافة اإلى الفروع في اليمن )�سنعاء, عدن, وتعز(, موريتانيا, ال�سنغال, والمغرب

www.liu.edu.lb - info@liu.edu.lb

نظام الدراسة
تعتم�د الجامع�ة نظ�ام الفص�ول والوحدات الدراس�ية وف�ق المنه�ج المعمول به ف�ي الواليات 
المتح�دة األميركية. تعتمد اللغ�ة االنكليزية كلغة تدريس وتواصل، كما تعتمد المس�تويات الثالث 
للدراس�ة: الفرش�من، البكالوريوس، ومس�توى الدراس�ات العليا في ثالثة فصول دراسية: خريف، 

ربيع، وصيف.

الشهادات
بكالوريوس - 3 إلى 5 سنوات - ما بين 99 إلى 108 وحدات وفق االختصاص.	 
دبلوم- سنة واحدة - 24 وحدة	 
ماجستير - سنتين - ما بين 36 إلى 52 وحدة وفق االختصاص.	 
دكتور صيدلي: سنة واحدة - 30 وحدة.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية )BT - BAC2( للطالب اللبنانيين او ما يعادلها للطالب االجانب.	 
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 	 INTERNATIONAL TOEFL امتحان اللغة االنكليزية الخاص بالجامعة، او ما يعادله مثل
.SAT �بمعدل 76 وما فوق، او معدل 500 وما فوق على قسم التعبير االنشائي في امتحان ال

بالنس�بة لط�الب الفرش�من، مطلوب بي�ان عالم�ات للصف�وف 12-11-10 مرفق�ة بموافقة 	 
 SAT1, وزارة التربي�ة والتعليم العالي على متابعة الدراس�ة وفق المنهاج االجنبي، وامتحان
 FRESHMAN ��او بمع�دل 2750 ل FRESHMAN ARTS ��بمع�دل 2600 ل SAT2

.ENGINEERING & SCIENCES
حسب اختيار الطالب لالختصاص يتم تحديد باقي امتحانات تحديد المستوى.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

إدارة األعمال

اإدارة اأعمال دولية
العلوم المالية 

والم�سرفية

بكالوريو�س 99 وحدة

اإدارة فندقية و�سياحية

ت�سويقاإدارة الأعمال

اأنظمة المعلوماتية الإدارية

اأنظمة المعلوماتية المحا�سبية

اقت�ساد

ادارة اعمال

انظمة المعلوماتية الدارية

انظمة المعلوماتية المحا�سبية

الت�سويق

ادارة الموارد الب�سرية

العلوم المالية

ماج�ستير39 وحدة

الهندسة

هند�سة ات�سالت

بكالوريو�س 108 وحدات

 ماج�ستير 52 وحدة

هند�سة كمبيوتر 

هند�سة اإلكترونيك

هند�سة كهرباء 

هند�سة تقنيات طبية

هند�سة ميكانيك

هند�سة م�ساحة

هند�سة �سناعية

التربية

ريا�س الأطفال

بكالوريو�س

99 وحدة التعليم الأ�سا�سي )كيمياء وعلم الحياء / 

فيزياء وريا�سيات(

بكالوريو�س99 - ماج�ستير39تعليم اللغة النكليزية كلغة اأجنبية

دبلوم 24 وحدةدبلوم التعليم

ماج�ستير 39 وحدةاإدارة تربوية
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الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

كلية اآلداب 
والعلوم

ريا�سيات
بكالوريو�س99 وحدة - ماج�ستير وحدة 

36

علوم تكنولوجيا الغذاء
بكالوريو�س وحدة 100 

ماج�ستير 36 وحدة

علوم الكمبيوتر
بكالوريو�س100 وحدة

ماج�ستير 36 وحدة

بكالوريو�س100تكنولوجيا المعلومات

تغذية وحمية

بكالوريو�س 99- وحدة

بيولوجيكيمياء حيوية

ت�سميم داخليت�سميم غرافي

عالقات عامة

بكالوريو�س 108- وحدات راديو وتلفزيونترجمة وتعريب

�سحافةاإعالن

فيزياء

كيمياء
بكالوريو�س 99 وحدة

بكالوريو�س 105 وحدةعلوم ال�سحة الحيوية

صيدلة
بكالوريو�س )5 �سنوات(179 وحدة �سيدلة

دكتور - )�سنة واحدة(  30 وحدةدكتور �سيدلي

�سنة واحدة - 34/35 وحدةفر�سمنالفرشمن

األقساط الدراسية
سعر الوحدة/ القسط الفصلي/القسط السنويالكلية 

139 $ الوحدةالفرشمن

240 $ / البكالوريو�س - 13500 $ لل�سنة الكاملة / دكتور �سيدليالصيدلة

139 $ الوحدة / الجازة - 180 $ الوحدة / الماج�ستيرالفنون والعلوم

139 $ الوحدة / الجازة - 180 $ الوحدة / الماج�ستيرالتربية

155 $ الوحدة / الجازة - 210 $ الوحدة / الماج�ستيراالدارة

185 $ الوحدة / الجازة - 270 $ الوحدة / الماج�ستيرالهندسة

علوم الكمبيوتر/ 
185 $ الوحدة / الجازةتكنولوجيا المعلومات
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GU الجامعة العالمية

تأسس�ت.الجامعة.عام.1992.من.قبل.جمعية.المش�اريع.الخيرية.اإلس�المية.بموجب.المرس�وم.
.2067/99

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/35805801/358059البطركية
www.gu.edu.lb - info@gu.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام األرصدة واللغتين االنكليزية والعربية في التدريس. 

الشهادات
بكالوريوس - 3 سنوات.	 
دبلوم - سنة واحدة.	 
ماجستير - سنتين.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

العلوم اإلدارية
اإدارة عامة - 98 وحدة

الإدارة ال�سحية - 98 وحدة

اإدارة نظم المعلومات - 98 وحدة

علوم الكمبيوتر - 99 وحدة
بكالوريو�س

ماج�ستيراإدارة اأعمال - 39 وحدة

اآلداب والعلوم 
اإلنسانية

تربية - 95 وحدة

اللغة العربية وادابها - 109 وحدات
بكالوريو�س

تربية - 33 وحدة

ماج�ستير في اللغة العربية وادابها - 30 وحدة
ماج�ستير

دبلومدبلوم التعليم - 24 وحدة

تمري�س - 114 وحدةالعلوم الصحية

مختبر - 114 وحدة

تغذية وحمية- 104 وحدات

عالج فيزيائي- 140 وحدة
بكالوريو�س
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األقساط الدراسية

سعر الوحدة/ القسط الفصلي/االختصاصالكلية 
القسط السنوي

130 $/الوحدةدبلوم التعليم-

130 $/الوحدة بكالوريو�س - 200 $/الوحدة ماج�ستيرتربيةالعلوم اإلنسانية

165 $/الوحدة بكالوريو�س - 130 $/الوحدة ماج�ستيركمبيوتر ونظم معلوماتالعلوم اإلدارية

130 $/الوحدة بكالوريو�سباقي الخت�سا�ساتالعلوم اإلدارية

275 $ / الوحدة بكالوريو�سمواد مخبريةالعلوم االدارية

العلوم الصحية
مواد عامة

مواد تطبيقية

130 $/الوحدة بكالوريو�س
170 $/الوحدة بكالوريو�س



107 دليلك إلى الجامعات في لبنان 2016

AOU الجامعة العربية المفتوحة

تأسست.الجامعة.بموجب.المرسوم.3257.تاريخ.2000/6/22،.وتمت.معادلة.شهاداتها.بموجب.
القرارات.رقم.41،42،43.و44،30/2004..و.2008/8/2.والقرارات.رقم.39.،38.و2012/74/40.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/39213901/392145 - 01/391540بيروت, م�ستديرة الطيونة, مفرق م�ست�سفى الع�سكري
6 - 5-4-3-2- 04/404101انطليا�س, طريق ال�سبية القديمة

www.aou.edu.lb - studentaffairs@aou.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات وتعتبر االنكليزية لغة للتدريس )بإستثناء التربية تدرس باللغة العربية(.  

الشهادات
ماجستير - سنتين.	 بكالوريوس - 3 سنوات	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية  أو ما يعادلها لشهادة البكالوريوس.	 
حيازة البكالوريوس من جامعة معترف بها لشهادة الماجستير.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

إدارة 
األعمال

محا�سبة

اقت�ساد

درا�سات اإدارة الأعمال

الموارد الب�سرية

اأنظمة اإدارية

ت�سويق

تمويل )التمويل ال�سغر(

بكالوريو�س 

ماج�ستيراإدارة الأعمال

الكمبيوتر

تقنيات المعلومات والبرمجة

برمجة الكمبيوتر

معلوماتية اإدارية

تقنيات المعلومات والإت�سالت

تكنولوجيا الت�سميم الجرافيكي الو�سائط المتعددة

بكالوريو�س

تطوير البرمجيات

امن وا�ستق�ساء المعلومات
ماج�ستير

بكالوريو�ستربية - تعليم ابتدائيتربية

لغة انكليزية واآدابهالغات

الترجمة
بكالوريو�س

األقساط الدراسية
كلفة الساعة المعتمدة الواحدة )credit( ال تتجاوز 66 دوالر أميركي في حدها األقصى.
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MEU جامعة الشرق األوسط

تأسست.الجامعة.عام.1939.بموجب.المرسوم.5839.تاريخ.2001/7/6م.
الفروع

الفاكسالهاتفالفرع
01/68580001/684800ال�سبتية - �سد البو�سرية - �سارع الفردو�س

www.meu.edu.lb - meu@meu.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات واللغة االنكليزية لغة التدريس. 

الشهادات
بكالوريوس - 3 سنوات.   ماجستير - سنتين.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

اآلداب

تعليم ابتدائي

تاريخ

درا�سات دينية

لهوت 
بكالوريو�س

دبلومتعليم

تربية

اإعداد المناهج

القيادة التربوية

تعليم اللغة النكليزية

درا�سات اإ�سالمية 
ماج�ستير

بكالوريو�س - ماج�ستيرلغة انكليزية

الفنون والعلوم
بكالوريو�س - ماج�ستيرعلوم الكمبيوتر

علم الأحياء

ت�سميم غرافي
بكالوريو�ساإعالم رقمي 

إدارة األعمال

اإدارة

ت�سويق
بكالوريو�س - ماج�ستيرمالية

محا�سبة

اقت�ساد

نظم المعلوماتية

اإدارة دولية
بكالوريو�س

األقساط الدراسية
سعر الوحدة /  $الشهادة

160 البكالوريوس

200الماجستير

160برامج خارجية
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LCU الجامعة اللبنانية الكندية

تأسست.الجامعة.بموجب.المرسوم.778.تاريخ.2007/10/4.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

عينطورة - ك�سروان
 09/232185 -09/233183
09/232183 - 70/49953809/233184

70/499538بيروت - الحدث -مقابل الجامعة اللبنانية
www.lcu.edu.lb - admission@lcu.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات واللغتين الفرنسية واالنكليزية كلغات للتدريس. 

الشهادات
بكالوريوس - 3 سنوات.	 
ماجستير - سنتين.	 
دكتوراه - 4 سنوات.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 
حيازة الفرشمن المعادل.	 
عالمات المدرسة أو المعهد )المراحل الثانوية الثالث(.	 
حيازة االجازة او البكالوريوس بالنسبة للماجستير + دراسة ملف الطالب.	 
حيازة الماجستير بالنسبة لشهادة الدكتوراه + خبرة عملية ال تقل عن ثالث سنوات.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالقسم

إدارة األعمال

درا�سات مالية

ت�سويق

اإدارة موارد ب�سرية

معلوماتية اإدارية

اإدارة دولية

محا�سبة

اقت�ساد

ادارة ال�سياحة والفنادق 

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراه

العلوم والفنون

تغذية وتنظيم الوجبات

معلوماتية 

ت�سميم داخلي

ت�سميم غرافي

علم الحياء

بيئية

ريا�سيات

تنظيم مدني

بكالوريو�س

ماج�ستير )هند�سة داخلية - 

ت�سميم غرافي(
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الشهادةاالختصاصالقسم

العلوم اإلنسانية

درا�سات اإ�ستراتيجية 

ودبلوما�سية 

�سحافة

اإعالم

ترجمة ولغات

لغات حية )عربي, 

فرن�سي, انكليزي, ا�سباني, 

األماني, ايطالي, رو�سي, 

�سيني, ياباني(

بكالوريو�س

ماج�ستير )درا�سات ا�ستراتيجية 

ودبلوما�سية(

الهندسة
هند�سة الكمبيوتر والت�سالت

التكنولوجيا الحيوية

طوبوغرافيا

بكالوريو�س - ماج�ستير

األقساط الدراسية
الماجستير / السنةاالجازة / الوحدةالقسم 

5500 $175 $ادارة االعمال

5500 $188 $العلوم والفنون

6300 $195 $الهندسة

5500 $150 $االداب واالنسانيات
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AUL جامعة اآلداب والعلوم والتكنولوجيا

تأسس�ت.الجامعة.كمعه�د.جامعي.عام.2000م.من.قبل.مركز.الدراس�ات.التربوي�ة.والكمبيوتر.

ال�ذي.رخص.بموجب.المرس�وم.3585.تاريخ.2000/8/7م.باس�م.معه�د.اإلدارة.والكمبيوتر.
الجامعي،.ثم.تحولت.إلى.جامعة.بموجب.المرسوم.674.تاريخ.2007/7/28م.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع
01/70830001/708301بيروت 
105*07/97222207/971901جدرا 

01/49291101/492911�سن الفيل
09/21107209/210452الك�سليك
06/20322206/401883 طرابل�س
01/68930601/687026الدكوانه
1008/545430 - 08/545430�ستورة

www.aul.edu.lb - info@aul.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات في الدراس�ة واللغة االنكليزية كلغة رئيس�ية للتدريس، باإلضافة 

إلى اللغة الفرنسية.

الشهادات
ماجستير - سنتين.	 بكالوريوس - 3 سنوات.	 

شروط االنتساب
حي�ازة البكالوري�ا اللبنانية أو ما يعادله�ا، وإذن من وزارة التربية لصفوف الفرش�من واجتياز 	 

امتحان  SAT1  SAT 2 بمعدل ال يقل عن 2750.

االختصاصات
الشهادةاالختصاصكلية / القسم

إدارة األعمال

مالية وبنوكمحا�سبة

بكالوريو�س

اإدارة اأعمالاإدارة �سياحية

نظم المعلوماتية الإداريةدعاية وت�سويق

اإدارة فنادقاإدارة موارد ب�سرية

اإدارة منا�سبات

ماج�ستيراإدارة اأعمال
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الشهادةاالختصاصكلية / القسم

العلوم والفنون

فيزياءريا�سيات

بكالوريو�س

ات�سالت الكمبيوترعلوم الكمبيوتر

هند�سة كمبيوتر وات�سالت

كيمياءاإح�ساء

ريا�سيات اإكتواريةعلوم حياة

ت�سميم داخليت�سميم غرافي

علوم وات�سالت الكمبيوتر 

ماج�ستير

هند�سة الكمبيوتر والت�سالت

اآلداب والعلوم 
اإلنسانية

علوم اإن�سانلغة عربية واأدابها

بكالوريو�س

�سحافة واإعالمعلم اإجتماع

راديو وتلفزيونتمثيل

درا�سات ا�سالميةلغة انكليزية واآدابها

دبلومتعليم

األقساط الدراسية
سعر الوحدة /  $القسم

165البكالوريوس

200دبلوم التعليم

300ماجستير / هندسة

275ماجستير / كمبيوتر 

275ماجستير / هندسة الكمبيوتر
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AUST الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا

رخص.معهد.االميركان.يونيفيرستي.للعلوم.والتكنولوجيا.بموجب.المرسوم.رقم.3585.تاريخ.

2000/8/7.وتح�ول.من.معهد.جامعي.الى.الجامع�ة.االميركية.للعلوم.والتكنولوجيا.بموجب.
المرسوم.رقم.677.تاريخ.2007/8/28.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/21871601/339302 بيروت- ال�سرفية - �سارع الفريد نقا�س
08/93089408/930894 - 08/930894البقاع - زحلة - جادة المعلقة

07/75477707/754888�سيدا - التو�ستراد ال�سرقي - بوليفار نزيه البزري
www.aust.edu.lb - info@aust.edu.lb

نظام الدراسة
تعتم�د الجامعة نظ�ام األرصدة واللغ�ة االنكليزية كلغة رئيس�ية للتدريس في القس�م االنكليزية 

واللغة الفرنسية في القسم الفرنسي. وحضور الطالب الزامي لكافة الدروس واالعمال التطبيقية.

الشهادات
بكالوريوس- من 105 إلى 120 وحدة وفق االختصاصات.

ماجستير - من 36 الى 39 وحدة وفق االختصاصات.

شروط االنتساب
بالنسبة لصف الفرشمن: اكمال صف الثاني عشر وشهادة high school diploma، وموافقة 	 

مس�بقة من لجنة المعادالت في وزارة التربية، واجتياز امتحان sat 1 قبل انتس�ابهم الى صف 
الفرشمن وال sat 2 خالل متابعتهم الصف.

لصف ال sophomore: حيازة البكالوريا الرسمية او ما يعادلها.	 
الخضوع المتحان دخول في اللغة االجنبية والرياضيات.	 
اما مرحلة الماجستير فيجب ان يكون حاصل على معدل 80/100 في مرحلة االجازة ويمكن 	 

قب�ول الط�الب الحائزين على معدل 75/100 ضمن ش�روط خاصة تحدده�ا لجنة مختصة. 
علمًا ان ش�هادة االجازة الحائز عليها الطالب يجب ان تكون مصدقة ومعادلة من قبل وزارة 

التربية في لبنان. 
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االختصاصات
الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

ادارة االعمال 
واالقتصاد

اقت�سادمحا�سبة

بكالوريو�س - ماج�ستير

اإدارة فنادقعلوم مالية

اإدارة اأعمال )تركيز 

ادارة فنادق, ادارة 

موارد ب�سرية, ادارة 

اعمال دولية(

ت�سويق

اإدارة الموؤ�س�سات ال�سياحيةت�سويق واإعالن

اقت�ساد

اإدارة نظم المعلوماتية

االداب والعلوم

بكالوريو�س - ماج�ستيرعلوم الكمبيوتر والت�سالتعلوم الكمبيوتر

ت�سوير غرافيكي 

)تركيز فنون زخرفية, 

فنون جميلة, ت�سميم 

ازياء(

�سحافة

بكالوريو�س عالقات عامةاإعالن

عالقات دوليةراديو وتلفزيون

التجميل الداخليالدب النكليزي

دبلوم تعليمترجمة

العلوم الصحية

علوم المختبرات العيادية تركيز العلوم الجنائية

بكالوريو�س

تكنولوجيا المختبرات الطبية

علوم ال�سعة

الب�سريات وقيا�س النظر

علم الحياء الجزئي

علم ال�سموم التطبيقية

البيع والت�سويق الطبي الحيوي

الب�سريات وقيا�س النظر

برامج تخ�س�س

تكنولوجيا حيوية

الب�سريات وقيا�س النظر

Bioanalytical toxicology
ماج�ستير

الهندسة
هند�سة المعلوماتية والت�سالت

هند�سة التقنيات الطبية

ميكاترونيك

اجازة وماج�ستير

األقساط الدراسية
سعر الوحدةالمرحلة

220 $البكالوريوس

320 $ماستر + البرامج التخصصية

265  $ اجازة تعليمية
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MUBS الجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم

تأسس�ت.الجامع�ة.ع�ام.2000.كمعه�د.جامعي.م�ن.قب�ل.األكاديمية.الكندية.الش�رق.أوس�طية.

للتكنولوجي�ا،.ورخصت.بموجب.المرس�وم.3585.تاريخ.2000/8/7م..والش�هادات.معادلة.

بموجب.القرار.33.و.34.و2004/18/23م.وهي.شريك.ومنسق.في.12.مشروع.حتى.اآلن.ضمن.

برامج.التامبوس.مع.الجامعات.األوروبية.باإلضافة.إلى.ش�راكتها.في.برنامج.اراسموس.للعام.
2012-2011.وشريكة.مع.عدد.من.الجامعتين.البريطانيتين.والفرنسية.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

505/601469- 05/601667 - 05/601801الدامور - طريق �سيدا القديمة
01/74575701/740050 - 01/740050بيروت- الحمرا - الوردية

05/55774605/665528 - 05/556628عاليه
05/50180105/301801 - 05/301801ال�سمقانية
04/71910904/719108 - 04/719108جل الديب

www.mubs.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات واللغتين االنكليزية والفرنسية كلغات للتدريس، ما عدا اختصاص 

العمل االجتماعي الذي يدرس بالعربية. 

الشهادات
الفرشمن - 30 وحدة - سنة واحدة.	 
بكالوري�وس )ادارة اعم�ال - تربي�ة وعم�ل اجتماع�ي - عل�وم الكمبيوت�ر( - 94 وحدة - 3 	 

سنوات - ما عدا التصميم الغرافيكي 103 وحدات - العلوم الصحية ما بين 123-97 وحدة.
ماجستير - 39 وحدة - سنتين.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 

امتحان لغة لجميع االختصاصات.
امتحان رياضيات لفروع اإلدارة والكمبيوتر.	 
امتحان رسم لفرع التصميم الغرافيكي.	 
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االختصاصات
الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

إدارة األعمال

اإدارة اأعمالاإدارة عامة

بكالوريو�س

عالقات عامةاقت�ساد

اإدارة موارد ب�سريةاإدارة نظم المعلوماتية

محا�سبة�سياحة

مالية وبنوكت�سويق

اإدارة دوليةاإدارة فنادق

اإدارة م�ساريع

ماج�ستير اإدارة فنادق

محا�سبة

العلوم الصحية

ال�سحة العامة

التغذية

علوم النظر والب�سريات

التمري�س

بكالوريو�س

الكمبيوتر
والعلوم التطبيقية

بكالوريو�ست�سميم غرافيكيعلوم الكمبيوتر

ماج�ستيرعلوم الكمبيوتر

التربية والعمل 
االجتماعي

تربيةتربية ح�سانية

بكالوريو�س

خدمات اجتماعيةاإدارة تربوية

دبلومتعليم

المعهد األوروبي 
اللبناني

تنظيم وتطوير العالقات الدولية

�سهادة الماج�ستير من جامعة اأميان الفرن�سية

�سهادة الت�سويق والإدارة مع جامعة �ستافورد 

�ساير البريطانية �سمن برنامج اإلى تمبو�س

الكلية البريطانية 
اللبنانية

ادارة العمال

معلوماتية ادارية
بكالوريو�س

ادارة الم�ساريع

ال�سياحة وال�سيافة

تنظيم المنا�سبات

ماج�ستير

األقساط الدراسية
سعر الوحدةاالختصاصالمرحلة 

االجازة

170 $ادارة اعمال / علوم تطبيقية / كمبيوتر
170 $ت�سميم غرافيكي

150 $التربية والعمل الجتماعي
180 $ال�سحة

الماجستير
180 $دبلوم التعليم

225 $باقي الخت�سا�سات
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RHU جامعة رفيق الحريري

تأسس�ت.الجامع�ة.عام.1999م.بموجب.المرس�وم.رق�م.1947.تاري�خ.12/1999./21م.كمجمع.

جامعي،.وتم.اس�تحداث.كليات.جديدة.بموجب.المرس�وم.17192.تاريخ.2006/6/19م..وتم.

الترخي�ص.بتعديل.تس�مية.الجامعة.م�ن.جامعة.الحري�ري.الكندية.الى.جامع�ة.رفيق.الحريري.
بموجب.المرسوم.رقم.7233.تاريخ.2011/12/22م.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

05/60309005/601380الم�سرف - ال�سوف
www.rhu.edu.lb - info@rhu.edu.lb - admission@rhu.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الفصول واألرصدة الفصلية واللغة االنكليزية كلغة للتدريس. 

الشهادات
بكالوريوس - 3 سنوات.	 
ماجستير - سنتين.	 
دبلوم تعليمي - سنة واحدة.	 
فرشمن - سنة واحدة.	 

شروط االنتساب
عالمات المرحلة الدراسية الثانوية.	 
حيازة البكالوريا الرسمية.	 
 	 TOEFL,SAT writing or IELTS or RHU entrance( امتح�ان في اللغة االنكليزي�ة

exam( والمواد العلمية)إدارة األعمال: رياضيات، الهندسة: رياضيات وفيزياء، العلوم ونظم 
.)graphic design المعلوماتية/ رياضيات وفيزياء، امتحان تقييمي للتصميم الغرافيكي

لصفوف الفرش�من )عالمات المرحلة الدراسية، SAT 1, 2، ومعادلة وزارة التربية والتعليم 	 
العالي(.
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االختصاصات
الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

إدارة األعمال

اإدارة اأعمال

بكالوريو�س

اإدارة معلوماتية اإدارية

ت�سويقمحا�سبة

العلوم المالية والم�سرفيةادارة موارد ب�سرية

ت�سويق واعالن

ماج�ستيرادارة نفط وغازادارة اعمال

هندسة

هند�سة كمبيوتر وات�سالتهند�سة مدنية 

بكالوريو�س - ماج�ستير
هند�سة كهرباءهند�سة ميكانيك

هند�سة ميكاترونيك
هند�سة اإلكترونيك - معدات 

طبية

العلوم ونظم 
المعلوماتية

علوم الكمبيوتر

ريا�سيات

ت�سميم غرافي

علوم الحياء
بكالوريو�س

نظم معلومات الرعاية ال�سحيةت�سميم داخلي

االداب

تربية 

�سحافة رقمية

لغة انكليزية

عالقات عامة

اعالن

بكالوريو�س

تربية المرحلة البتدائية
بكالوريو�س

دبلوم تعليمي

األقساط الدراسية
سعر الوحدةاالختصاصالكلية 

310000 ل.ل / الوحدة بكالوريو�س - 585000 ل.ل الوحدة / ماج�ستير-كلية اإلدارة

350000 ل.ل / الوحدة بكالوريو�س - 375000 ل.ل الوحدة / ماج�ستير-كلية االداب

العلوم ونظم 
المعلوماتية

420000 ل.ل / الوحدة بكالوريو�س -

430000 ل.ل / الوحدة بكالوريو�س - 585000 ل.ل الوحدة / ماج�ستير-الهندسة

310000 ل.ل / الوحدة-الفرشمن
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AUCE الجامعة األميركية للثقافة والتعليم

تأسس�ت.الجامع�ة.كمعه�د..تقن�ي.عام.1983.في.س�نتر.المقاص�د،.بيروت..وتح�ول.إلى.معهد.

جامعي.في.عام.2000م.بموجب.المرس�وم.3585/2000..وفي.17.حزيران.2009.صدر.المرس�وم.
الجمهوري.رقم.2292.الذي.أعطى.بموجبه.ترخيصًا.بتعديل.المعهد.الجامعي.إلى.جامعة.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/38556601/393596الفرع الرئي�سي - بدارو - م�ستديرة الطيونة
www.auce.edu.lb  - info@auce.edu.lb

05/46734605/467348الحدث -غاليري �سمعان - بوليفار كميل �سمعون
admission.hadath@auce.edu.lb  - info@auce.edu.lb

03/77474008/379503 -08/379503بعلبك - القاع - مفرق ايعات
admission.baalbak@auce.edu.lb  - info@auce.edu.lb 

05/46105305/466377الكفاءات - تقاطع الكفاءات - �سارع د. فيكتور كرم
 www.ihacademy.net  - info@ihacademy.net

05/300388 03/086030 - 05/300388بعقلين - كفرح�سيد - مقابل محكمة بعقلين
admission.baakline@auce.edu.lb 

03/77315601/689492 - 01/689492بر�سرية - �سارع مار تقال
admission.baouchrieh@auce.edu.lb 

06/95270106/952702الكورة - معهد فردي عطاهلل
admission.koura@auce.edu.lb 

07/76220007/763768النبطية - قرب ال�سليب الحمر
admission.nabatieh@auce.edu.lb 

03/49025907/350675 - 07/350675�سور - الكلية الجعفرية - �سارع �سرف الدين
admission.tyre@auce.edu.lb 

5 - 507/452444 - 07/452444بنت جبيل - �سارع �سف الهوا
admission.bintjbeil@auce.edu.lb 

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الفصول واللغة االنكليزية للتدريس. 

الشهادات
بكالوريوس - 3 س�نوات - بين 100 إلى 106 وحدات لطالب البكالوريا الرس�مية و130 إلى 	 

136 وحدة لطالب الفرشمن.

ماجستير - سنتين - بين 39 إلى 45 وحدة.	 
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شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 
 	.EEE امتحان خطي في اللغة االنكليزية
 	.TOEFL نتائج

امتحان رياضيات لبعض االختصاصات.
امتحان SAT1 SAT2 لبرنامج المنهج األميركي.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصكلية / القسم

اإلدارة
محا�سبةاإدارة اأعمال

بكالوريو�س اإدارة 100 وحدة

ماج�ستير اإدارة 39 وحدة

موارد ب�سريةعلوم مالية

إدارة الفنادق

اإدارة الموارد الب�سرية الفندقية

اإدارة النوادي والمنتجعات ال�سياحية

اإدارة المراكز ال�سحية والم�ست�سفيات

اإدارة تنظيم المنا�سبات

اإدارة الماأكولت والم�سروبات

الت�سويق والترويج الفندقي

إدارة المؤسسات 
السياحية

اإدارة النقل وال�سحن البحري

الدللة ال�سياحية

ت�سويق وترويج الخدمات ال�سياحية

ال�سياحة الم�ستدامة)بيئية, طبية, تعليمية, 

ريا�سية, عائلية(

اقت�ساداالقتصاد
بكالوريو�س اقت�ساد 100 وحدة - 

ماج�ستير 39 وحدة

تسويق وإعالن

�سينماراديو

بكالوريو�س ت�سويق واإعالن 100 وحدة

ماج�ستير ت�سويق واإعالن 39 وحدة

جرائد ومجالتتلفزيون

الهاتف المحمولانترنت

مطبوعات والبريد المبا�سر

المعلوماتية في 
إدارة األعمال

بكالوريو�س تكنولوجيا المعلومات معلوماتية اإدارية

والت�سالت 100 وحدة

ماج�ستير تكنولوجيا المعلومات 

والت�سالت 39 وحدة

اإدارة نظم المعلومات

الفنون

ترجمة

بكالوريو�س ترجمة ولغات 100 وحدة

لغة انكليزية

فنون جميلة

بكالوريو�س الفنون الجميلة 106 وحدة تجميل داخلي

ت�سميم غرافيكي
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الشهادةاالختصاصكلية / القسم

العلوم

علوم الكمبيوتر

بكالوريو�س تكنولوجيا المعلومات 

والت�سالت 106 وحدة

ماج�ستير تكنولوجيا المعلومات 

والت�سالت 39 وحدة

هند�سة البرمجيات

متعدد الو�سائط

اأنظمة و�سبكات

اأنظمة وبرمجيات مفتوحة الم�سدر

علوم الكمبيوتر والت�سالت

األقساط الدراسية
سعر الوحدةاالختصاصالكلية 

160 $ / الوحدة بكالوريو�س - 250 $ الوحدة / ماج�ستيرالجميعالجميع
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AUT الجامعة األميركية للتكنولوجيا

تأسس�ت.كمعه�د.جامعي.ف�ي.الع�ام.2000م.بموج�ب.المرس�وم.3585.تاري�خ.2000/8/7م..

وتحول�ت.من.معهد.االميركان.يونيفيرس�تي.للتكنولوجيا.الى.الجامع�ة.االميركية.للتكنولوجيا.
بموجب.مرسوم.846.تاريخ.2008/1/18م.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

حالت - طريق جبيل الرئي�سي - ال�سمال

09/478143 - 4 - 5
09/478231 - 2 - 3

 03/666215 - 03/666142 -

03/666122

09/478146

06/410935 3 - 06/410932طرابل�س - البح�سا�س - �سارع ب�سارة الخوري
ext 223

71/102343�سور
www.aut.edu.lb - info@aut.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات واألرصدة واللغة االنكليزية والفرنسية كلغة للتدريس. 

الشهادات
بكالوريوس - 3 سنوات - ماجستير - سنتين.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 
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االختصاصات
الكلية / 
الشهادةاالختصاصالقسم

إدارة األعمال

ت�سويق واإعالناإدارة فنادقماليةمحا�سبة

بكالوريو�س
معلوماتية ادارية

العلوم القت�سادية

ادارة اعمال تركيز ادارة نقل و�سوؤون لوج�ستية

بكالوريو�س - ماج�ستيراإدارة اأعمال

العلوم 
التطبيقية

بكالوريو�س - ماج�ستيرعلوم الكمبيوتر

العلوم البيئيةهند�سة مدنيةتكنولوجيا المعلومات

بكالوريو�س

ال�سحة البيئية
علوم الكمبيوتر 

والت�سالت

الموارد البيئية والجيوبيئية

علوم التغذية وتنظيم الوجبات

الفنون واالداب

لغة انكليزية

اجازة تعليمية

ترجمة وتوا�سل

التجميل الداخلي

العلن

ال�سحافة

العالقات العامة

مرئي وم�سموع

الت�سوير الغرافيكي

ت�سوير غرافيكي تركيز ت�سميم موقع الكتروني

بكالوريو�س

تعليم اللغة العربية

تعليم اللغة النكليزية

تعليم اللغة الفرن�سية

تعليم الريا�سيات

تعليم العلوم

دبلوم

األقساط الدراسية
سعر الوحدة / ل.لالقسم

295.000  - 750.000 الت�سجيلالبكالوريوس

390.000  - 320.000 الت�سجيلالماجستير
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LGU الجامعة اللبنانية األلمانية

رخص�ت.كمعه�د.جامعي.بموجب.المرس�وم.1947.تاريخ.1999/12/21.باس�م.معهد.التعليم.

العالي.للعالج.الفيزيائي..وتحولت.إلى.الجامعة.اللبنانية.األلمانية.بموجب.المرس�وم.رقم.794.
تاريخ.2007/10/5م.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

09/93893809/938933�ساحل علما - جونيه - �س.ب 206
www.lgu.edu.lb - admissions@lgu.edu.lb - info@lgu.edu.lb

نظام الدراسة
تعتم�د الجامع�ة نظ�ام األرص�دة والحض�ور اإللزام�ي، إضافة إل�ى اعتم�اد اللغتي�ن االنكليزية 

والفرنسية كلغات للتدريس.

الشهادات
إجازة - 3 سنوات أو 4 سنوات وفق االختصاص.	 
ماجستير - سنتين.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية او ما يعادلها.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

كلية
الصحة العامة

العالج الفيزيائي

اإجازة - 4 �سنوات

ما�ستر 1

240 وحدة
ما�ستر 60 2 وحدة

العناية التمري�سية

علوم التغذية

التقنيات ال�سحية والطبية

المختبرات الطبية

الت�سوير الطبي

اإجازة - 3 �سنوات

180 وحدة
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الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

كلية
 إدارة األعمال

الإدارة

العلوم المالية والم�سرفية

الت�سويق

المحا�سبة والتدقيق

اإدارة الم�ست�سفيات

اإدارة الفنادق

التاأمين

ال�سياحة

موارد ب�سرية

الإدارة المعلوماتية

اإجازة - 3 �سنوات

180 وحدة

كلية
التربية والفنون

تربية ح�سانية وابتدائية

تعليم اللغة اللمانية كلغة ثانية

اإدارة تربوية

فنون الأداء

فن المو�سيقى

اإجازة - 3 �سنوات

180 وحدة

األقساط الدراسية
سعر الوحدةاالختصاصالكلية 

كلية الصحة 
العامة

-$ 130

كلية إدارة 
األعمال

-$ 120

كلية التربية 
والفنون

120 $ با�ستثناء الفنون والأداء 130 $-
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جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
ULF اللبنانية - الفرنسية

رخصت.كمعهد.جامعي.للتكنولوجيا.بموجب.المرسوم.رقم.9278.تاريخ.1996/10/5م،.وتم.

تحويله�ا.إلى.جامع�ة.بموجب.المرس�وم.851.تاريخ.2007/10/31م.وتتضم�ن:.كلية.اآلداب.

والعل�وم،.كلية.إدارة.األعم�ال،.معهد.جامع�ي.للتكنولوجيا..وتم.الترخي�ص.للجامعة.ببرامج.

ماس�تر.تخصصي�ة.بموج�ب.المرس�وم.3737.تاري�خ.2010/3/30م،.اضاف�ة.الت�ى.الترخيص.
للجامعة.باستحداث.كلية.الهندسة.بموجب.المرسوم.8243.تاريخ.2012/5/30م.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

06/40504706/405048دده - الكورة - ال�سمال
-09 - 06/425608طرابل�س - بوليفار ب�سارة الخوري - ال�سمال

--�ستورة - البقاع

 www.ulf.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام التدريس السنوي بحضور إلزامي، إضافة إلى اللغة الفرنسية كلغة للتدريس. 

الشهادات
بكالوريوس - 3 سنوات.	 
ماستر تخصصي - سنتان.	 
دبلوم جامعي - 3 سنوات.	 
دبلوم مهندس - 5 سنوات.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 
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االختصاصات
الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

كلية
اآلداب والعلوم

التكنولوجيا المتقدمة

المعلوماتية

ميكانيك الطاقات البديلة

التجهيزات الطبية

المعلوماتية والت�سالت

علوم البيئة

علم الجتماع

علم اجتماع العلوم والتكنولوجيا

بكالوريو�س

ما�ستر تخ�س�سيمعلوماتية

كلية
إدارة األعمال

الت�سويق

اإدارة الفنادق

المعلوماتية الإدارية

اإدارة الأعمال الدولية

بكالوريو�س

اإدارة اأعمال

مالية وبنوك
ما�ستر تخ�س�سي

المعهد الجامعي
للتكنولوجيا

�سيانة �سناعية

معلوماتية �سناعية

ات�سالت و�سبكات

ادارة الموؤ�س�سات

معلوماتية ادارية

تجارة وبنوك وتاأمين

دبلوم جامعي للتكنولوجيا

كلية الهندسة

هند�سة ميكانيك وطاقة

هند�سة كهرباء

هند�سة اإلكترونيك

هند�سة مدنية

دبلوم مهند�س

األقساط الدراسية

سعر الوحدة/الكلية 
اجازة

سعر الوحدة/
دبلوم

سعر الوحدة/
ماجستير

ادارة االعمال / المعهد 
90 $75 $75 $الجامعي للتكنولوجيا

العلوم / المعهد الجامعي 
90 $85 $85 $للتكنولوجيا

115 $الهندسة
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HFU جامعة العائلة المقدسة

بموجب.المرس�وم.3584.تاري�خ.2000/7/19.ت�م.الترخيص.لمعهد.العائلة.المقدس�ة.العالي.

للعل�وم.التمريضي�ة.كمعه�د.جامعي..وبموج�ب.المرس�وم.16409.تاري�خ.2006/2/23.م.تم.

إضاف�ة.اختصاص�ي.القبال�ة.وعل�وم.المختب�رات.الطبية..وت�م.الترخيص.بتحوي�ل.المعهد.إلى.
جامعة.بتاريخ.2009/4/14.م.بموجب.المرسوم.1739.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

ext 302 06/64325006/642250 - 06/642250البترون - ال�سمال
www.usf.edu.lb - contact@usf.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام األرصدة وإلزامية الحضور، إضافة إلى اعتماد اللغة الفرنسية واالنكليزية للتدريس. 

الشهادات
إجازة - بين 3 سنوات إلى 4 سنوات وفق كل اختصاص.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصكلية / القسم

كلية الصحة

علوم تمري�سية

عالج فيزيائي

قبالة قانونية

علوم المختبرات الطبية

قيد النجاز )الت�سوير الطبي, التغذية, قيا�س الب�سر(

اإجازة

ماج�ستير�سحة مدر�سية

كلية
إدارة األعمال

ت�سويق

تاأمين

ادارة

تمويل وم�سارف

معلوماتية اإدارية

اإجازة

ماج�ستيرادارة اعمال

كلية التربية
تربية مخت�سة

تربية ح�سانية وابتدائية

قيد النجاز )دبلوم تعليمي مادة اخت�سا�س(

اإجازة
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UT جامعة طرابلس

رخص�ت.كمعهد.جامعي.باس�م.“معهد.طرابلس.الجامعي.للدراس�ات.اإلس�المية.“.بموجب.

المرس�وم.3484.تاريخ.1986..وبموجب.مرس�وم.رقم.1736.تاريخ.2009/4/14.تم.الترخيص.
بتحويل.المعهد.إلى.جامعة.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

طرابل�س - اأبو �سمرا - �سارع الإ�سالح
06/437363 - 06/447200 - 1- 3 - 4

70/39353806/447202

www.ut.edu.lb - infi@ut.edu.lb

نظام الدراسة
تعتم�د الجامع�ة نظام التدريس الفصلي )الس�اعات المعتمدة(، كما تعتمد لغ�ة التدريس العربية 

واالنكليزية.

الشهادات
إجازة - 8 فصول دراس�ية في كلية الش�ريعة والدراس�ات اإلس�المية و6 فصول في الكليات 	 

األخرى.
ماجستير - فصالن دراسيان + سنة على األقل للرسالة.	 
دكتوراه - 6 فصول على االقل للرسالة + 4 مواد )متطلبات مرحلة(.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 
سجل عدلي.	 
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االختصاصات
الكلية / 
الشهادةاالختصاصالقسم

كلية 
الدراسات 
اإلسالمية

اأ�سول الدين )التف�سير - الحديث ال�سريف - عقائد واديان(

�سريعة )فقه واأ�سول - فقه المعامالت المالية - فقه ال�سيا�سة ال�سرعية - 

فقه الأحوال ال�سخ�سية(

الدرا�سات الإ�سالمية )دعوة واإعالم - العلوم التربوية الإ�سالمية(

اإجازة - ماج�ستير - 

دكتوراه

كلية
اآلداب 

والعلوم 
اإلنسانية

فل�سفة

تاريخ وح�سارات

علم النف�س

ترجمة

لغة عربية

اأدب عربي

اإجازة

كلية
إدارة األعمال

ت�سويق

اإدارة

محا�سبة

معلوماتية اإدارية
اإجازة

كلية 
التربية

تربية ح�سانية

تربية ابتدائية

تربية خا�سة

تربية ريا�سية

اجازة - دبلوم تاأهيل 

تربوي

الدارة التربوية

تكنولوجيا التعليم

الطفولة المبكرة

الر�ساد النف�سي والتربوي

المناهج وطرق التدري�س
دبلوم تخ�س�سي

األقساط الدراسية
سعر الوحدة /  $الفصل

100األول والثاني

50الصيفي
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KU جامعة الكفاءات

بموج�ب.المرس�وم.1948.تاري�خ.1999/12/21.تم.الترخيص.لمؤسس�ة.الكف�اءات.بمعهدين.

جامعيي�ن.للتكنولوجي�ا.والتربي�ة..وبموجب.المرس�وم.1769.تاري�خ.2009/4/23.تم.تحويل.
المعهدين.إلى.جامعة.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

208* 601/879304 - 5 - 01/879304الكفاءات - عين �سعادة - جبل لبنان
www.itk.edu.lb - foundation@al-kafaat.org

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام التدريس الس�نوي وإلزامية الحضور. إضافة إلى اعتماد اللغة الفرنسية كلغة 

للتدريس باإلضافة إلى اللغة االنكليزية في بعض االختصاصات. 

الشهادات
دبلوم جامعي DUT - 3سنوات.	 
بكالوريوس - 3 سنوات.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 

االختصاصات
كلية / 
الشهادةاالختصاصالقسم

المعهد 
الجامعي 

للتكنولوجيا

ميكانيك

معلوماتية

اإلكترونيك

تقنيات ال�سناعات الغذائية

DUT دبلوم جامعي - 115 وحدة

كلية التربية
تربية ح�سانية وابتدائية

تربية مخت�سة لمعاقين والحالت الجتماعية

تربية مخت�سة للم�سنين والأمرا�س المزمنة 

بكالوريو�س - 95 وحدة

كلية الفنون 
واإلعالن

العلوم ال�سينمائية

تجميل داخلي

دعاية واإعالن )120 وحدة(

بكالوريو�س 95 وحدة
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كلية / 
الشهادةاالختصاصالقسم

كلية ادارة 
االعمال

تمويل وبنوك

محا�سبة

ادارة

ادارة نظم المعلومات

الت�سويق

ادارة الفنادق

بكالوريو�س 94 وحدة

األقساط الدراسية
سعر الوحدةاالختصاصالكلية 

 70$ جميع الخت�سا�ساتالتربية

الفنون 
واإلعالن

70 $ التجميل الداخلي 
 110$ العلوم ال�سينمائية

125 $ دعاية واإعالن

المعهد 
الجامعي 

للتكنولوجيا

 50$ اإلكترونيك - ميكانيك - �سناعات غذائية

70 $ معلوماتية - الإدارة بالفرعين
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USAL جامعة العلوم واالداب اللبنانية
بموجب.المرسوم.1738.تاريخ.2009/04/14.تم.الترخيص.لجامعة.العلوم.واالداب.اللبنانية.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

03/06052901/458045 - 01/458045بيروت - الغبيري - طريق المطار القديمة
www.usal.edu.lb info@usal.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام التدريس الفصلي / الصباحي / المسائي. إضافة إلى اعتماد اللغة االنكليزية 

والفرنسية والعربية للتدريس. 

الشهادات
اجازة - 97 رصيد - 3 سنوات.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية او ما يعادلها.	 
اختبار تحديد مستوى اللغة )عربي واجنبي( والرياضيات )بحسب االختصاص(.	 

االختصاصات
كلية / 
الشهادةاالختصاصالقسم

العلوم الدارية 

والمالية والقت�سادية

علوم مالية ومحا�سبة

ت�سويق

ادارة الموارد الب�سرية

ادارة الفنادق

اجازة في ادارة العمال

كلية الداب والعلوم

برمجة

تكنولوجيا المعلومات والت�سالت
اجازة في علوم الكمبيوتر

التوا�سل والعالقات العامة

العالم
اجازة في العالم

كلية التربية

علوم وريا�سيات

لغة انكليزية وادب الطفال

لغة عربية وادب الطفال

اجازة في التربية

األقساط الدراسية
سعر الوحدةالكلية 

125 $ العلوم االدارية والمالية

125 $ االداب والعلوم

125 $ التربية
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AZMU جامعة العزم

تأسست.الجامعة.عام.2015م

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع
446578-44657106-06طرابل�س

www.azmuniversity.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة النظام االميركي- نظام الوحدات الدراسية. 

الشهادات
بكالوريوس )ادارة اعمال - صحافة واعالم( - 3 سنوات.	 
بكالوريوس تصميم داخلي - 4 سنوات.	 
بكالوريوس هندسة معمارية - 5 سنوات.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية او ما يعادلها.	 
كشف بعالمات المدرسة.	 
امتحان دخول باللغة االنكليزية.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصكلية / القسم

ادارة االعمال

ادارة اعمال

محا�سبة, �سوؤون مالية, ادارة وتنظيم م�ساريع, الت�سويق 

والتجزئة, موارد ب�سرية, اقت�ساد, تكنولوجيا وادارة 

العمليات

بكالوريو�س في ادارة العمال

الهندسة 
المعمارية

بكالوريو�س في الهند�سةهند�سة معمارية

بكالوريو�س في الت�سميم الداخليت�سميم داخلي

الصحافة 
واالعالم

�سحافة واعالم

�سحافة, انتاج مرئي وم�سموع
بكالوريو�س في ال�سحافة والعالم

األقساط الدراسية
سعر الوحدةالكلية 

200 $ادارة االعمال

300 $الهندسة المعمارية

200 $الصحافة واالعالم
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PU جامعة فينيسيا

تأسس�ت.الجامع�ة.ع�ام.2012م.من.قب�ل.جمعية.فينيس�يا.الخيرية.بموجب.المرس�وم.رقم.9089.
تاريخ.2012/10/10م.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

-07/420720الفرع الرئي�سي: الجنوب, منطقة الزهراني, اتو�ستراد �سيدا - �سور

www.pu.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة النظام االميركي- نظام الوحدات الدراسية، واللغة االنكليزية هي اللغة االساسية 

في التدريس.

الشهادات
تمنح شهادة البكالوريوس وفق االختصاص باإلضافة إلى شهادة ال� TD في االداب ما بعد 	 

البكالوريوس.

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية او ما يعادلها.	 
كشف بعالمات المدرسة.	 
امتحان الكفاءة الدراس�ية SAT، وامتحان اللغة االنكليزية كلغة اجنبية TOFEL، وامتحان 	 

.EEE دخول باللغة االنكليزية
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االختصاصات
كلية / 
الشهادةاالختصاصالقسم

ادارة االعمال

المحا�سبة والتمويل

الت�سويق وريادة العمال

ادارة الموارد الب�سرية والعمليات

نظم المعلوماتية الدارية

بكالوريو�س

االداب 
والعلوم

ال�سحافة والعالم

المعلوماتية / علوم الكمبيوتر

بكالوريو�س

اخت�سا�س المعلوماتية لمرحلة التعليم الثانوي

الدرا�سات الجتماعية لمرحلة التعليم الثانوي

التعليم الخا�س الذي يركز على ال�سعوبات التعليمية

TD

الهندسة

الهند�سة النفطية

الهند�سة المدنية والبيئية

الهند�سة الميكانيكية

هند�سة الكهرباء والبرمجيات

بكالوريو�س

الحقوق 
والعلوم 
السياسية

بكالوريو�سحقوق

الصحة العامة
ال�سحة العامة

عالج النطق
بكالوريو�س

األقساط الدراسية

القسط الكلية 
الفصلي  $

القسط 
السنوي  $

سعر الوحدة  
$

29255850195فرشمن

29255850195ادارة االعمال

29255850195االداب والعلوم

39607920220الهندسة

32406480180الحقوق والعلوم السياسية

29255850195الصحة العامة



137 دليلك إلى الجامعات في لبنان 2016

 RAUI كلية الرسول األعظم للعلوم الصحية

ه�و معهد جامع�ي رخص بموج�ب المرس�وم 1698 تاري�خ 2009/4/9م، وهو تاب�ع لجمعية 
مؤسسة الشهيد االجتماعية.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

3001/457020 - 01/457020طريق المطار - قرب م�ست�سفى الر�سول الأعظم
07/769421النبطية - تول - م�ست�سفى ال�سيخ راغب حرب

www.rau.edu.lb - info@rau.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد اللغة االنكليزية كلغة التدريس ونظام الوحدات.

 الشهادات
إجازة - 3 سنوات.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها.	 
حيازة شهادة االمتياز الفني او االجازة الفنية.	 
امتحان دخول في مادتي الكيمياء والبيولوجي.	 
تحديد مستوى كفاءة اللغة االنكليزية.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصكلية / القسم

العلوم الصحية
ت�سوير طبيعلوم تمري�سية

اإجازة

علوم مخبرية

العلوم اإلدارية

اقت�سادمحا�سبة

دعاية ت�سويقاإدارة اعمال

بنوك ومالية

ادارة الموارد الب�سرية

المعلوماتية

نظم المعلوماتية الإدارية

علوم الكمبيوتر

ات�سالت الكمبيوتر

هند�سة كمبيوتر وات�سالت

الفنون الزخرفية

الت�سميم الداخلي

اإلعالم
ال�سحافة والعالم

الإذاعة والتلفزيون
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MUC كلية المتن الجامعية للتكنولوجيا

تأسست.عام.1999م.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/555896/501/555898حارة حريك
05/804366خلدة

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام سنوي وحضور الزامي

 الشهادات
 	.)Bachelor of Technology( بكالوريوس - 3 سنوات

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية او ما يعادلها.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصكلية / القسم

ادارة االعمال

المعلوماتية الداريةتقنيات التاأمين

بكالوريو�س

المعلوماتية ال�سناعيةالتقنية الم�سرفية

ادارة فنادقتقنية الت�سويق والعالن

المحا�سبة والعلوم الماليةادارة الموؤ�س�سات

تكنولوجيا 
المعلومات

ت�سميم غرافيكيعلوم الحا�سوب

بكالوريو�س ات�سالتت�سميم داخلي

الكترونيكت�سوير فوتوغرافي

األقساط الدراسية
سعر الوحدة $االختصاصالكلية

160جميعجميع



139 دليلك إلى الجامعات في لبنان 2016

OUS كليات اإلمام األوزاعي للدراسات االسالمية

أنش�ئت.م�ن.قب�ل.وق�ف.المركز.اإلس�المي.للتربية.ف�ي.بيروت،.وت�م.الترخيص.له�ا.بموجب.
المرسوم.رقم.3484.تاريخ.1986/10/15.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/704449 - 01/70445401/704453بيروت - الملعب البلدي - الطريق الجديدة
 studies@ouzai.org-www.ouzai.org -Islamic

نظام الدراسة
تعتم�د الجامعة نظام التدريس الس�نوي انتس�ابًا وحضورًا. إضافة إلى اعتم�اد اللغة العربية كلغة 

للتدريس.

 الشهادات
إجازة - 4 سنوات.	 
ماجستير - سنتين كحد أدنى.	 
دكتوراه - 3 سنوات كحد أدنى.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية أو الشهادات الشرعية.	 
البكالوريا الفنية بكافة اختصاصاتها.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصكلية / القسم

كلية االمام االوزاعي 
للدراسات االسالمية

الدرا�سات الإ�سالمية بكافة 

تخ�س�ساتها
اإجازة - ماج�ستير - دكتوراه

اإجازة - ماج�ستير - دكتوراهادارة العمالكلية ادارة االعمال االسالمية

األقساط الدراسية
الدكتوراهالماجستيراإلجازةالكلية

الدراسات 
1.900.000 ل.ل1.500.000 ل.ل900.000 ل.لاالسالمية

5.000.000 ل.ل3.000.000 ل.ل1500.000 ل.لادارة االعمال
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ESA المعهد العالي لألعمال

انش�ىء.هذا.المعهد.عام.1996.بالتعاون.مع.مصرف.لبنان.وغرفة.التجارة.والصناعة.في.باريس..
ورخص.بموجب.المرسوم.9022.تاريخ.1996/8/7.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/37337301/373374بيروت - الحمرا - قرب م�سرف لبنان
www.esa.edu.lb - esainfo@esa.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد اللغة الفرنسية كلغة للتدريس األساسية واللغتين العربية واالنكليزية بشكل ثانوي.

 الشهادات
ماجستير - من 12 أشهر حتى 18 شهر وفق االختصاصات.	 
دكتوراه - بالتعاون مع جامعة باريس 1.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 
حيازة اإلجازة في إدارة األعمال.	 
سنة خبرة في حقل االختصاص.	 
مباراة دخول.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصكلية / القسم

إدارة األعمال

من 12 اإلى 18 �سهراإدارة اأعمال

8 اأ�سهر + 4 اأ�سهر تدريبمالية دولية
�سنة واحدةتمويل الأعمال

�سنة واحدةت�سويق

دكتوراهادارة اعمال
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معهد الصليب االحمر اللبناني الجامعي 
RCI للتمريض

ه�و.معهد.جامعي.مرخص.بموجب.المرس�وم.رق�م.1699.تاريخ.2009/4/9م.وقرار.مباش�رة.
التدريس.رقم.1847/م/2011.تاريخ.2011/11/28م.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

105/468600 - 05/468600بعبدا - طريق ال�سكة - مبنى ال�سليب الحمر اللبناني
nursing@redcross.org.lb

نظام الدراسة
تعتمد اللغة الفرنسية وبعض المواد باللغتين العربية واالنكليزية لقسم اللغة الفرنسية، كما تعتمد 

اللغة االنكليزية وبعض المواد باللغتين العربية والفرنسية لقسم اللغة االنكليزية. 

 الشهادات
إجازة - 3 سنوات.	 
دبلوم جمعي - سنة بعد اإلجازة.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصكلية / القسم

اإجازةعلوم تمري�سية

دبلوم جامعياإ�سعاف وطوارئ
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JUIT كلية جويا  الجامعية للتكنولوجيا

أنشئت.هذه.الكلّية.تحت.اسم.معهد.جويا.الجامعي.للتكنولوجيا.عام.1990.وهو.مشروع.مشترك.

بي�ن.الدول�ة.اللبنانية.ومبرة.على.الجم�ال.الخيرية.للرعاي�ة.االجتماعية..وق�د.نظمت.بموجب.

المرس�وم.1948.تاري�خ.1999/12/21م..ووفق.قان�ون.تنظيم.التعليم.العالي.ف�ي.لبنان.رقم.285.
تاريخ.10/4/2014.أصبحت.كلية.جويا.الجامعية.للتكنولوجيا.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

3107/410895 - 07/410830جويا - �سور - جنوب لبنان
www.UITJwaya.com

نظام الدراسة
 LMD تعتم�د اللغة العربية واالنكليزية والفرنس�ية كلغات للتدريس، والنظام األوروبي الجديد
ونظام التدريس فصلي. ومدة الدراس�ة 3 س�نوات او ستة فصول. ويمكن للطالب متابعة الدراسات 

.LIMOGES العليا في فرنسا من خالل اتفاقية التعاون مع جامعة

 الشهادات
دبلوم جامعي للتكنولوجيا DUT - 3 سنوات - المعادلة لإلجازة الجامعية حسب القرارات 	 

2005/50/55 و2005/50/56 و2007/41/28 الصادرة عن لجنة المعدالت للتعليم.

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 
امتحان دخول.	 
مواعيد التسجيل:	 

الفترة األولى: خالل شهري حزيران وتموز.  .1

الفترة الثانية : خالل شهر ايلول.  .2

تبدأ الدروس أوائل شهر تشرين االول .   .3
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االختصاصات
الشهادةاالختصاصكلية / القسم

الهندسة

تكنولوجيا هند�سة الم�ساحة

الإجازة

تكنولوجيا الهند�سة المدنية

تكنولوجيا هند�سة الإلكترونيك

تكنولوجيا هند�سة التجميل الداخلي - الديكور

تكنولوجيا هند�سة الت�سالت والمعلوماتية

تكنولوجيا معالجة المياه

تكنولوجيا الهند�سة ال�سناعية )ميكانيك(

إدارة
الإدارة وتقنية الت�سويق

المعلوماتية اإدارية

محا�سبة وعلوم مالية

مالحظ�ة: االقس�اط مدعومة من جمال ترس�ت بنك، كم�ا تقدم الجامعة من�ح للمتفوقين لمتابعة 
الدراسة في فرنسا.
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SUT معهد صيدون الجامعي

انش�ىء.ه�ذا.المعهد.من.ش�ركة.صي�دون.للثقاف�ة.والتعليم.العالي.ع�ام.2000،.وت�م.الترخيص.

لتكنولوجيا.مختبرات.األسنان..بموجب.المرسوم.رقم.3585.تاريخ.2000/7/19م.والترخيص.
لإلدارة.بموجب.المرسوم.847.تاريخ.2008/1/18م.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

07/75480107/754803�سيدا - الميه ميه - طريق م�ست�سفى الهم�سري
University.lb@hotmail.com - www.sidoon-suc.edu.lb

نظام الدراسة
تعتم�د اللغ�ة االنكليزية كلغ�ة للتدريس، ونظام األرص�دة والوحدات نصف س�نوية والحضور 

إلزامي.

 الشهادات
دبلوم جامعي للتكنولوجيا DUT - 3 سنوات.	 
بكالوريوس - 3 سنوات.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 

االختصاصات
كلية / 
الشهادةاالختصاصالقسم

تكنولوجيا 
مختبرات 

األسنان
تكنولوجيا علوم مختبرات الأ�سنان

DUT معادلة بموجب قرار مبدئي 
2004/30/49م

اإلدارة
اإدارة

محا�سبة

معلوماتية اإدارية

بنوك وتمويل

ت�سويق

اإدارة ال�سياحة وال�سفر

بكالوريو�س معادلة بموجب قرار مبدئي 

2010/42/30م



 المعاهد الجامعية 
للدراسات الدينيـة
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SBI معهد القديس بولس للفلسفة والالهوت

انشىء.هذا.المعهد.من.قبل.جمعية.المرسلين.البوليسيين.عام.1939م،.وتم.الترخيص.له.بموجب.
المرسوم.رقم.2779.تاريخ.1972/2/22م.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

09/26392009/263818 - 09/263749حاري�سا - ك�سروان
 - www.boulsieh.org - institutstpaul@yahoo.fr

نظام الدراسة
تعتمد اللغة العربية والفرنسية كلغات للتدريس، ونظام األرصدة والوحدات.

 الشهادات
إجازة - 3 سنوات.	 
جدارة - سنة واحدة.	 
ماستر بحثي - سنة.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصكلية / القسم

فل�سفةالفلسفة

اإجازة - جدارة - ما�ستر بحثي

لهوتالالهوت

األقساط الدراسية
سعر الوحدة/ماسترسعر الوحدة/اجازةالكلية

 165$$130الفلسفة

165$$130الالهوت
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كلية الدعوة الجامعية للدراسات اإلسالمية

انش�ئت.ه�ذه.الكلي�ة.من.قبل.وقف.مرك�ز.التنمية.الس�المية.في.بيروت.ع�ام.1999م،.ورخصت.
بموجب.المرسوم.رقم.1947.تاريخ.1999/12/21.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/85406901/854071بيروت - ال�سفارة الكويتية
info@daawanet.net - www.daawanet.net

نظام الدراسة
تعتمد اللغة العربية كلغة التدريس.

 الشهادات
إجازة - 4 سنوات.	 
ماجستير - سنتين.	 
دكتوراه - 3 سنوات.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 

االختصاصات
كلية / 
الشهادةاالختصاصالقسم

�سريعة اإ�سالمية

اإجازة جامعية في الدر�سات ال�سالمية

النظم الإ�سالمية والإدارة

اأ�سول الدين

علم الجتماع الإ�سالمي

الفكر الإ�سالميالقانون والفقه واأ�سوله

ماج�ستير - دكتوراه

الحديث وعلومهتف�سير القران

�سعبة التربيةالعقيدة وعلم الكالم
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IDC كلية الالهوت للشرق األدنى

انش�ىء.هذا.المعهد.عام.1869.من.قبل.المرس�لين.البروتستانت.ورخص.بموجب.قانون.تنظيم.
التعليم.العالي.الخاص.بتاريخ.1961/12/26.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/34990101/347129الحمرا - �سارع ال�سوراتي - مقابل وزارة القت�ساد �سابقًا
www.theonest.edu.lb - president@theonest.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد اللغة االنكليزية كلغة التدريس ونظام الوحدات.

 الشهادات
إجازة - 3 سنوات.	 
ماجستير - سنتين.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 
مستوى مقبول - لغة انكليزية.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصكلية / القسم

تربية مسيحية 
والهوت

التربية الم�سيحية

اإجازة

درو�س لهوتية

الآداب والتربية الم�سيحية

ماج�ستير

الالهوت المقد�س
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MIU جامعة المصطفى العالمية

انش�ئت.الجامعة.كمعهد.الرس�ول.األعظم.عام.1982.ومعهد.السيدة.الزهراء.1985،.وقد.عقدت.

توأمة.مع.كلية.االجتهاد.للدراس�ات.اإلس�المية.في.الجامعة.اإلسالمية.في.بيروت،.كما.وقعت.
اتفاقًا.آخر.مع.المركز.العالمي.للعلوم.اإلسالمية.بقم.المقدسة.لمعادلة.اإلجازة.في.المعهدين.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/45531201/450264 - 01/455311 - 01/450262طريق المطار - مدخل حارة حريك
www.miu-lb.org - info@miu-lb.org

نظام الدراسة
تعتمد اللغة العربية كلغة للتدريس. كما تعتمد نظام الوحدات.

 الشهادات
إجازة - 3 سنوات.	 
ماجستير - سنتين.	 
دكتوراه - 3 سنوات.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 
امتحان قبول.	 
ان يكون العمر ما بين 27-18 سنة لمرحلة االجازة. وان ال يزيد عن 35 لمرحلة الماجستير.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاصكلية / القسم

اإجازةال�سريعة والدر ا�سات الإ�سالمية

التف�سير وعلوم القران

ماج�ستير

الفقه والأ�سول

دكتوراهالفل�سفة والكالم
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قسم.خاص
IAU مكتب جامعة أزاد اإلسالمية في لبنان

تأسست.جامعة.أزاد.اإلسالمية.في.إيران.عام.1983.وهي.تضم.162.فرعًا.في.إيران.وفي.مختلف.
دول.العالم.وقد.تأسس.فرعها.في.لبنان.في.العام.1995م.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/457315 01/457314 بيروت - طريق المطار 
07/76976307/769763الجنوب - النبطية - مدخل المدينة

www.iau-lebanon.com info@iau-lebanon.com

نظام الدراسة
تعتمد اللغة العربية كلغة للتدريس ونظام األرصدة والوحدات.

 الشهادات
ماجستير - سنتين.	 إجازة - 4 سنوات.	 

شروط االنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية بالنسبة لطالب مرحلة االجازة.	 
حيازة االجازة الجامعية بالنسبة لطالب مرحلة الدراسات العليا.	 
يتم التسجيل خالل شهر ايلول للفصل االول، وخالل شهر شباط للفصل الثاني.	 

االختصاصات
الشهادةاالختصاص

اجازة 138 وحدة - ماج�ستير 36 وحدة العلوم التربوية )التخطيط واالدارة التربوية(

الفلسفة وااللهيات )الفلسفة والحكمة 
اجازة 138 وحدة - ماج�ستير 32 وحدةاالسالمية - علوم القرآن والحديث(

اجازة 138 وحدة - ماج�ستير 34 وحدةالعلوم السياسية واالدارية )علوم سياسية(

اجازة 138 وحدة - ماج�ستير 34 وحدةاالدارة )ادارة اعمال - ادارة موارد بشرية(

اجازةاللغة الفارسية

األقساط الدراسية
سعر الوحدة $االختصاصالمرحلة الجامعية 

100 + 1200 للت�سجيلالجميعالجازة
100 + 1500 للت�سجيلالجميعالماج�ستير



ملحقات
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المعادلة في مديرية التعليم العالي
مهام.أمانة.السر

تنظيم أعمال لجنة المعادالت المشكلة بالقرار 97/5 من الوزير استنادًا للمرسوم رقم )8869( )26 	 
تموز 1996( ويرأسها مدير عام التعليم العالي.

تجتمع لجنة المعادالت أس�بوعيًا للبت بطلبات المعادالت للشهادات الجامعية الصادرة من داخل 	 
لبنان وخارجه.

مالحظات
إن طلب المعادلة يجب أن يتضمن الشهادة الممنوحة وال يكتفي باإلفادات.	 
عل�ى صاح�ب العالق�ة الحضور ش�خصيا إلى أمانة س�ر لجنة المع�ادالت للتعليم العالي الس�تالم 	 

المعادلة أو إرسال من ينوب عنه بموجب تفويض خطي أو وكالة.
ال يعتبر مقبوالً كل طلب غير مرفق بجميع المستندات المذكورة أدناه.	 

المستندات.المطلوبة:
شهادة الثانوية العامة ) البكالوريا اللبنانية ( أو ما يعادلها رسميًا	 
الش�هادة الجامعية مصدقة حس�ب األصول: ) التصديق من أمانة س�ر مجلس التعليم العالي بالنس�بة 	 

للش�هادات من داخل لبنان ومن الس�فارة اللبنانية والخارجية اللبنانية بالنس�بة للش�هادات الممنوحة 
خارج لبنان (.

.MS,MA مع الماجستير لمعادلة الماجستير BS-License تقديم اإلجازة  .1

تقديم اإلجازة مع دبلوم الدراسات العليا لمعادلة دبلوم الدراسات العليا.  .2

.DEA-DESS . PhD تقديم اإلجازة مع الماجستير لمعادلة الدكتوراه  .3

كشف العالمات الجامعية مصدق حسب األصول ) كما ورد أعاله بالنسبة للشهادة (.	 
إخ�راج قي�د أو تذكرة هوية بالنس�بة حاملي الش�هادات من داخ�ل لبنان. أو جواز س�فر يثبت اإلقامة 	 

بالنسبة لحاملي الشهادات من خارج لبنان: إذا كانت اإلقامات على جواز السفر بغير إحدى اللغات 
الث�الث العربية، الفرنس�ية أو اإلنكليزية وجب حينها ترجمة هذا المس�تند ل�دى مترجم محلف إلى 

اللغة العربية الرسمية.
في حال كانت الشهادة من دول أميركا الشمالية وجب على صاحب العالقة الحصول على إفادة من 	 

مكتب اميديست في لبنان يثبت فيها االعتراف بالجامعة وبالطلب معًا.
ف�ي ح�ال كانت اللغ�ة من دولة بريطاني�ا أو دول الكومنول�ث، وجب على صاح�ب العالقة تصديق 	 

الشهادة من المركز الثقافي البريطاني في لبنان.
إذا كان�ت الش�هادة م�ن بلدن أخ�رى ) غير أمي�ركا الش�مالية وبريطاني�ا أو دول الكومنولث ( وجب 	 

عل�ى صاحب العالقة تأمين العنوان الكامل للجامعة مانحة الش�هادة بما في ذلك رقم الهاتف ورقم 
الفاكس والبريد االلكتروني إذا توفر.

بالنس�بة لش�هادتي الدراس�ات العليا وأطروحة الدكتوراه، وجب تقديم تقري�ر اللجنة الفاحصة، مع 	 
تصوير أول صفحة من الرسالة أو األطروحة.

جمي�ع الوثائ�ق المتعلق�ة بالش�هادات من خ�ارج لبنان يج�ب أن تك�ون مصدقة حس�ب األصول ) 	 
السفارات اللبنانية والخارجية اللبنانية (.
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جدول تحديد مسالك شهادات البكالوريا الفنية واالمتياز الفني
للدخول إلى مختلف مؤسسات التعليم العالي 

بناءًا للقرار رقم 779/م/2013م
تطبيق�ًا.للمرس�وم.رق�م.1936.تاريخ1965/6/8.الملح�ق.بالقرار.رق�م.69/2002.تاريخ.1.تموز.

2002.والمعدل.بموجب.قرار.رقم.2004/82.تاريخ.2004/04/27م

المجال في التعليم العاليالبكالوريا الفنية BT الرقم
العلوم الهند�سية والزراعةال�سناعات الغذائية1.

تكييف الهواء2.

العلوم والهند�سة

الميكانيك ال�سناعي3.

ميكانيك �سيارات4.

الكهرباء5.

الإلكترونيك6.

تكنولوجيا المعلوماتية7.

ميكانيك الطائرات8.

الإلكتروتكنيك9.

الكيمياء ال�سناعية10.

برمجة الحا�سبات الإلكترونية11.

ميكانيك الن�ساءات المعدنية وال�سيانة12.

الكهرباء ال�سناعية13.

ميكانيك التمديدات ال�سحية والتدفئة14.

الم�ساعد15.

البناء ولأ�سغال العامة16.

الم�ساحة17.

زراعة وعلوم بيولوجية وبيئيةزراعة18.

البناء ولأ�سغال العامة19.

عمارة

الم�ساحة20.

الر�سم المعماري21.

التجميل الداخلي22.

العناية التمري�سية23.

علوم �سحية وطبية م�ساعد)ة( طبيب اأ�سنان24.

مراقب �سحي25.
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االختصاصات الجامعيةاالمتياز الفنيالرقم
قيا�س النظر و�سناعة الأجهزة الب�سرية1.

علوم �سحية وطبية

العلوم المخبرية الطبية2.

العناية التمري�سية3.

م�سّور اأ�سّعة4.

مختبرات اأ�سنانعلوم مختبرات اأ�سنان5.

ال�سمعي الب�سري والت�سجيل الرقمي6.

فنون

الطباعة والإنتاج الغرافيكي7.

.8Pre-press :فنون الطباعة

ت�سميم وتنفيذ الأزياء9.

الفنون الإعالنية والغرافيكية10.

الفنون الزخرفية - الهند�سة الداخلية11.

علوم, زراعةتكنولوجيا البيئة12.

علوم اجتماعية, تربيةالخدمة الجتماعية13.

العلوم ال�سياحية14.

اإدارة علوم اإدارية وتجارية

المعلوماتية الإدارية15.

العلوم الم�سرفية16.

الإدارة والت�سويق17.

الإدارة الفندقية18.

المراجعة والخبرة في المحا�سبة19.

الإدارة والتنظيم20.

الكهرباء21.

كهرباء, اإلكترونيك, معلوماتية

الإلكترونيك22.

�سيانة الأجهزة الطبية23.

المعلوماتية ال�سناعية24.

علوم المعلوماتية وال�سبكاتالأن�سطة وال�سبكات25.

مدني وم�ساحةالبناء ولأ�سغال العامة والم�ساحة26.

ميكانيكالميكانيك - ال�سيانة27.

الميكانيك الإنتاجي28.

ميكانيك

ميكانيك ال�سيارات29.

تدفئة وتبريد30.

�سيانة الطائرات31.

�سيانة البواخر32.

ال�سناعات الغذائية33.

زراعة وتغذية

الرقابة ال�سحية و�سالمة الغذاء34.

التربية الح�سانية والبتدائية35.

تربية

ة36. التربية المخت�سّ
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ُيس�مح لحمل�ة البكالوري�ا الفني�ة الص�ادرة ع�ن وزارة التربي�ة والتعلي�م العال�ي ف�ي جميع 	 
االختصاصات االنتساب إلى مختلف اختصاصات التعليم العالي في مجال التربية، الفنون، 
واآلداب والعل�وم اإلنس�انية، العلوم االجتماعي�ة وإلدارة األعمال، الخدم�ات. ويبقى حق 
االنتس�اب إل�ى كليات الحقوق وعاهدها مش�روطًا بأن يكون المرش�ح من َحَمَل�ت الثانوية 

العاّمة اللبنانية أو حاصالَ على معادلة رسمية لها تخوله هذا الحق.
يح�ق للط�الب الحائزين على ش�هادة االمتياز الفني على األقل والذين نال�وا معدالً عامًا في 	 

االمتحانات الرس�مية العائدة لهذه الش�هادة ال يقل عن 12/20متابعة دراساتهم الجامعية في 
مختل�ف مؤسس�ات التعلي�م العالي ف�ي الإلختصاصات الت�ي تتالئم م�ع إختصاصاتهم في 
التعليم المهني والفني شرط أن ينجزوا بنجاح 50% على األقل من عدد الساعات واألرصدة 
المتوجب�ة لنيل ش�هادة اإلج�ازة الجامعي�ةو 70% على األق�ل من عدد الس�اعات واألرصدة 
المطلوبة لنيل ش�هادة دبلوم مهندس أو اإلجازة الجامعية في الهندس�ة أو أي ش�هادة جامعية 
يتطل�ب نيله�ا خمس س�نوات دراس�ية، أو م�ا يوازيها م�ن الفص�ول الدراس�ية )10 فصول( 

واألرصدة الجامعية في االختصاص المطلوب.
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)Freshman( مالحظات حول دراسة الفرشمان

حدد القانون رقم 149 تاريخ أيار 1992 وخاصة المادة الرابعة منه إس�داء تعليم صف الفرش�مان 
في مؤسسات التعليم العالي المرخص لها وفقًا لألصول التي نص عليها القانون.

وبن�اء عل�ى محاضر مجلس التعلي�م العالي فإن مؤسس�ات التعليم العالي الخاص التي تس�دي 
الفرشمان بتاريخ صدور هذا الدليل هي التالية:

الجامعة األميركية في بيروت	 
جامعة سيدة اللويزة	 
جامعة الشرق األوسط	 
الجامعة اللبنانية الدولية	 
الجامعة اللبنانية األميركية	 
جامعة البلمند	 
جامعة هايكازيان	 
الجامعة األميركية للثقافة والتعليم 	 
الجامعة األمريكية للعلوم والتكنولوجيا	 
جامعة األميريكان يونيفيرستي للتكنولوجيا 	 
جامعة الفنون والعلوم والتكنولوجيا في لبنان	 
جامعة رفيق الحريري	 
جامعة بيروت العربية	 
الجامعة اللبنانية الكندية	 
الجامعة الحديثة لالدارة والعلوم	 

 كم�ا يطل�ب من هذه المؤسس�ات إيداع أمانة س�ر لجنة المع�ادالت في المديري�ة للتربية الئحة 
مفصلة ومغلقة بالطالب المس�جلين لديها في صف الفرش�مان في مهلة أقصاها نهاية تشرين الثاني 

من كل عام دراسي.

يشترط.لالنتساب.إلى.صف.الفرشمان:
الحصول على موافقة تسمح بمتابعة الدراسة حسب المنهج األجنبي-المعادالت في وزارة 	 

التربية والتعليم  العالي-المديرية العامة للتربية) أمانة سر لجنة المعادالت (
أن يك�ون التلمي�ذ ق�د نجح ف�ي امتح�ان التحصي�ل والكف�اءة  SAT1-SAT2قبل انتس�ابه 	 

للفرشمان
 	) Grade 12 ( أن يكون قد انهى بنجاح صف الثاني الفرشمان
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امتحانات الكولوكيوم

مهامها:.
تنظيم أعمال لجنة مزاولة مهنة الهندسة وتنظيم امتحانات الكولوكيوم.

لجان.الكولوكيوم:
تتش�كل بقرار من الوزير بناء على المرس�وم 1527 تاريخ 1959/06/15 وتنظم االمتحانات في 
الط�ب العام والطب األس�نان والصيدلة والقبالة والعالج الفيزيائ�ي والتمريض واألعمال المخبرية 

لطب األسنان وتجري االمتحانات مرتين في السنة: خالل شهري تموز وكانون األول.

المستندات.المطلوبة.للتقدم.المتحانات.الكولوكيوم:
يقدم الطلب إلى أمانة سر لجنة الكولوكيوم بحيث يتضمن الملف:

إخراج قيد	 
نسخة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.	 
صورتان مصدقتان من المختار	 
تصديق الشهادة الصادرة عن الجامعات في لبنان من مجلس التعليم العالي باستثناء شهادات 	 

الجامعة اللبنانية.
إفادة عن عدد سنوات الدراسة مع العالمات مصدقة من مجلس التعليم العالي.	 
الشهادة والعالمات وسنوات الدراسة الصادرة من الخارج مصدقة من:	 

وزارة الخارجية في بلد المصدر.  .1

سفارة لبنان في بلد المصدر.  .2

الخارجية اللبنانية في بيروت. تصديق الشهادة من الديوان في وزارة التربية.  .3

صورة عن جواز السفر وإجازة اإلقامة في الخارج بالنسبة لحاملي الشهادات الصادرة خارج 	 
لبنان ) مع إبراز األصل (.
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طلب إذن مزاولة مهنة الهندسة

أوالً:.الحصول.على.ترخيص.بمزاولة.مهنة.الهندسة:
 يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الهندسة إلى وزارة األشغال العام أو وزارة الزراعة ) إذا 

كانت الشهادة في الهندسة الزراعية ( مرفقًا بالمستندات المطلوبة:
إخراج قيد ) مصدق وعليه صورة مصدقة وعبارة لبناني منذ أكثر من عشر سنوات (.	 
خالصة من السجل العدلي ال يعود تاريخه ألكثر من شهر .	 
نسخة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ) مصدقة حديثًا عدد 2 مع ذكر تاريخ التصديق(.	 
صورتان مصدقتان من المختار.	 
تصديق الشهادة الهندسية الصادرة عن الجامعات في لبنان من مجلس التعليم العالي باستثناء الجامعة اللبنانية.	 
إفادة عن عدد سنوات الدراسة مع العالمات مصدقة من مجلس التعليم العالي.	 
الش�هادة الهندسية والعالمات وسنوات الدراس�ة الصادرة من الخارج مصدقة من : )وزارة الخارجية في بلد 	 

المصدر(. ) سفارة لبنان في بلد المصدر(. )الخارجية اللبنانية في بيروت(. تصديق الشهادة من وزارة التربية.
صورة عن جواز السفر وإجازة اإلقامة في الخارج لحاملي الشهادات الصادرة خارج لبنان ) مع إبراز األصل(.	 

مالحظات:
ال تقبل الدراسة بالمراسلة.	 
ال تعترف لجنة مزاولة الهندسة إال بالجامعات اللبنانية المرخصة لها بتدريس الهندسة, والجامعات 	 

من خارج لبنان المعتمدة بموجب القرار رقم 728/م/2002 تاريخ 2002/5/3.
ثانيًا:.االنتساب.إلى.نقابة.المهندسين:

تقديم طلب االنتساب شخصيًا إلى نقابة المهندسين مرفقًا بالمستندات التالية:
إخراج قيد ) مصدق وعليه صورة مصدقة وعبارة لبناني منذ أكثر من عشر سنوات (	 
نسخة عن شهادة البكالوريا القسم الثاني أو ما يعادلها ) مصدقة حديثًا من وزارة التربية (	 
صور مصدقة من المختار عدد 3.	 
إذن مزاولة مهنة الهندسة األصلي وصورة عنه.	 
تصديق الش�هادة الهندس�ية من مجلس التعليم العالي باستثناء ش�هادات الجامعة اللبنانية ) بعد إبراز 	 

الشهادة األصلية(.
إفادة عن عدد سنوات الدراسة مع العالمات مصدقة من مجلس التعليم العالي ) مع إبراز األصل (.	 
الشهادة الهندسية والعالمات وسنوات الدراسة الصادرة من الخارج مصدقة من:	 

وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت ) مع إبراز األصل (  .1

سفارة لبنان في بلد المصدر  .2

وزارة الخارجية في بلد المصدر.  .3

صورة عن جواز الس�فر وإجازة اإلقامة في الخارج بالنس�بة لحاملي ش�هادات الصادرة خارج لبنان 	 
)مع إبراز األصل (. مطلوب إرسال فاكس ) إفادة ( من الجامعة إلى النقابة.

رسم االنتساب واالشتراك السنوي	 
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LMD  نظام الــ

LMD.أهداف.النظام.األوروبي
صياغ�ة قواعد عامة تحكم التعلي�م العالي في مختلف الدول األوروبية لتس�هيل انتقال الطالب من 	 

دولة إلى أخرى ومن جامعة إلى أخرى ومن مس�ار أكاديمي إلى آخر مع احتفاظه برأسمال أكاديمي 
.credit مقيم بوحدة قياس واحدة هي الوحدة

توحي�د مواصف�ات الش�هادات الجامعية ف�ي مختلف البل�دان األوروبي�ة ضمن نظام يدع�ى النظام 	 
األوروبي النتقال األرصدة.
LMD.هيكلية.النظام.األوروبي

تقسيم التعليم العالي إلى ثالث مستويات: اإلجازة والماستر والدكتوراه.	 
يتم الحصول على كل شهادة بالحصول على عدد من األرصدة وليس بالنجاح في سنوات أكاديمية.	 
يتم الحصول على اإلجازة بعد تحصيل 180 وحدة وفقًا لقواعد محددة.	 
يتم الحصول على الماستر بتحصيل 120 وحدة بعد اإلجازة وفقًا لقواعد محددة.	 
أما الدكتوراه فتلي الماستر وتتحدد بعمل ال يقل عن ثالث سنوات.	 
يتم تنظيم الدراسة على أساس الفصول الدراسية وتكون قيمة كل فصل دراسي 30 وحدة.	 
يتم تنظيم التعليم على أساس الوحدات التعليمية أو المقررات:	 

يتم تخصيص كل مقر بعدد من األرصدة وفقًا للعدد الكلي للساعات التي يصرفها الطالب للحصول   .1

عل�ى هذا المقرر س�واء منها س�اعات الحضور )دروس نظري�ة، أعمال موجهة، أعم�ال تطبيقية( أو 
ساعات العمل الشخصي التي يخصصها لهذا المقرر.

يعادل الرصيد الواحد 20 ساعة مقسمة مناصفة بين الحضور والجهد الشخصي )10 ساعات حضور   .2

و10 ساعات جهد شخصي(.
يستند النظام األوروبي لألرصدة إلى القواعد التالية:	 

األرص�دة المحصل�ة بامتح�ان قابلة لالنتق�ال من بلد إل�ى آخر وم�ن جامعة إلى أخرى ومن مس�ار   .1

أكاديمي إلى آخر.
األرص�دة قابلة للرس�ملة بحيث يحتفظ الطالب نهائيًا بالمق�ررات التي حصلها بامتحان مهما كانت   .2

مدة دراسته.
تقيم األرصدة مجمل عمل الطالب فتأخذ في الحس�اب مختلف أش�كال التعليم ونش�اطاته بما فيها   .3

الرسائل والمشاريع وفترات التدريب والعمل الشخصي عن طريق التقييم المستمر المنتظم.
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