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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



87 دليلك إلى الجامعات في لبنان 2016

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




