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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




