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

الهاتف

الفاكس

01/291091

01/294442

الفرع الرئي�سي  -فرن ال�شباك  -التحويطة
حرم كلية العلوم الفندقية  -اال�شرفية � -شارع الحكمة
01/447444
www.uls.edu.lb - uls@uls.edu.lb

01/446444

نظام الدراسة
تعتم�د الجامعة نظام االرصدة ما عدا كلية الحقوق ،الحض�ور الزامي .لغات التدريس :العربية،
الفرنسية ،واالنكليزية ولغات اخرى وفق ًا للحاجة.

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

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

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

االختصاصات
الكليات  /القسم

الحقوق

االختصاص

حقوق
قانون خا�ص
معلوماتية قانونية
القوانين الم�صرفية
قانون عام
والمالية
قانون مقارن
حقوق

الشهادة

�إجازة
دبلوم دراسات عليا
دكتوراه
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الكليات  /القسم

الكنسية
العلوم
ّ

االختصاص

الشهادة

العلوم الكن�سية
تعليم الكني�سة االجتماعي
علوم الزواج والعائلة
الثقافة الدينية
التعليم الم�سيحي
تن�شيط العمل الرعوي

اجازة
ما�ستر بحثي

�شهادة اهلية في ادارة الم�ؤ�س�سات االجتماعية والدينية

الشرع الكنسي

العلوم السياسية
والعالقات الدولية

إدارة األعمال

علوم فندقية
الصحة العامة

رعوية العائلة
الو�ساطة العائلية
مدخل الى العلوم الكن�سية
�شرع كن�سي
ت�أهيل المحامين للعمل في المحاكم الكن�سية
علوم �سيا�سية وعالقات دولية
علوم �سيا�سية وعالقات دولية :دبلووما�سية
ومفاو�ضات ا�ستراتيجية ،منظمة دولية وغير
حكومية ،ال�سيا�سات البيئية.
معلوماتية �إدارية
�إدارة �أعمال
محا�سبة وتدقيق
�إدارة
معلوماتية �إدارية
مالية وبنوك
مالية وبنوك
ت�سويق
�إدارة م�ست�شفيات
�إدارة فنادق
ادارة اعمال
المعلوماتية التطبيقية في ادارة االعمال
�إدارة فندقية
تمري�ض
عالج فيزيائي
�أ�شعة
قبالة قانونية

دبلوم جامعي

اجازة  -ما�ستر
دبلوم جامعي
�إجازة
ماج�ستير
�إجازة
ما�ستر
ما�ستر تنفيذية
ما�ستر
�إجازة
�إجازة

األقساط الدراسية
القسم

إجازة

حقوق

 / $ 5800ال�سنة
 / $ 50المادة
 3.600.000ل.ل /
ال�سنة

العلوم الكنسية
الشرع الكنسي

دبلوم

 30.000ل.ل  /المادة

ماجستير
بين  $ 4600و $ 5050

 / $ 50المادة

� / $ 2000سنتان

العلوم السياسية
والعالقات الدولية

 /$ 174ال�سنة

 /$ 294الوحدة

إدارة أعمال

 / $ 196الوحدة

ما�ستر /$ 256الوحدة
ما�ستر تنفيذي /$ 236الوحدة

إدارة فندقية

 $ 238الوحدة
 / $ 180الوحدة

الصحة العامة

 / $ 288الوحدة

