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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




