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الجامعة األميركية للثقافة والتعليم AUCE
تأسس�ت الجامع�ة كمعه�د  تقن�ي عام  1983في س�نتر المقاص�د ،بيروت .وتح�ول إلى معهد
جامعي في عام 2000م بموجب المرس�وم  .3585/2000وفي  17حزيران  2009صدر المرس�وم
الجمهوري رقم  2292الذي أعطى بموجبه ترخيص ًا بتعديل المعهد الجامعي إلى جامعة.
الفروع
الفرع

الهاتف

الفرع الرئي�سي  -بدارو  -م�ستديرة الطيونة
www.auce.edu.lb - info@auce.edu.lb
الحدث -غاليري �سمعان  -بوليفار كميل �شمعون
05/467346
admission.hadath@auce.edu.lb - info@auce.edu.lb
بعلبك  -القاع  -مفرق ايعات
08/379503- 03/774740
admission.baalbak@auce.edu.lb - info@auce.edu.lb
الكفاءات  -تقاطع الكفاءات � -شارع د .فيكتور كرم
05/461053
www.ihacademy.net - info@ihacademy.net
بعقلين  -كفرح�صيد  -مقابل محكمة بعقلين
05/300388 - 03/086030
admission.baakline@auce.edu.lb
البو�شرية � -شارع مار تقال
01/689492 - 03/773156
admission.baouchrieh@auce.edu.lb
الكورة  -معهد فردي عطاهلل
06/952701
admission.koura@auce.edu.lb
النبطية  -قرب ال�صليب االحمر
07/762200
admission.nabatieh@auce.edu.lb
�صور  -الكلية الجعفرية � -شارع �شرف الدين
07/350675 - 03/490259
admission.tyre@auce.edu.lb
بنت جبيل � -شارع �صف الهوا
07/452444 - 5
admission.bintjbeil@auce.edu.lb
01/385566

الفاكس
01/393596
05/467348
08/379503
05/466377
05/300388
01/689492
06/952702
07/763768
07/350675
07/452444 - 5

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الفصول واللغة اإلنكليزية للتدريس.

الشهادات
•بكالوريوس  3 -س�نوات  -بين  100إلى  106وحدات لطالب البكالوريا الرس�مية و 130إلى
 136وحدة لطالب الفرشمن.
•ماجستير  -سنتين  -بين  39إلى  45وحدة.
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شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية.
•إمتحان خطي في اللغة اإلنكليزية .EEE
•نتائج .TOEFL
•إمتحان رياضيات لبعض اإلختصاصات.
•إمتحان  SAT1،SAT2لبرنامج المنهج األميركي.

اإلختصاصات
كلية  /القسم
اإلدارة

إدارة الفنادق

إدارة المؤسسات
السياحية

اإلقتصاد

تسويق وإعالن

المعلوماتية في
إدارة األعمال

الفنون

اإلختصاص

الشهادة

محا�سبة
�إدارة �أعمال
موارد ب�شرية
علوم مالية
�إدارة الموارد الب�شرية الفندقية
�إدارة النوادي والمنتجعات ال�سياحية
�إدارة المراكز ال�صحية والم�ست�شفيات
�إدارة تنظيم المنا�سبات
�إدارة الم�أكوالت والم�شروبات
الت�سويق والترويج الفندقي
�إدارة النقل وال�شحن البحري
الداللة ال�سياحية
ت�سويق وترويج الخدمات ال�سياحية
ال�سياحة الم�ستدامة(بيئية ،طبية ،تعليمية،
ريا�ضية ،عائلية)

بكالوريو�س �إدارة  100وحدة
ماج�ستير �إدارة  39وحدة

�إقت�صاد
�سينما
راديو
جرائد ومجالت
تلفزيون
الهاتف المحمول
انترنت
مطبوعات والبريد المبا�شر
معلوماتية �إدارية
�إدارة نظم المعلومات
ترجمة
لغة �إنكليزية
فنون جميلة
تجميل داخلي
ت�صميم غرافيكي

بكالوريو�س �إقت�صاد  100وحدة -
ماج�ستير  39وحدة
بكالوريو�س ت�سويق و�إعالن  100وحدة
ماج�ستير ت�سويق و�إعالن  39وحدة
بكالوريو�س تكنولوجيا المعلومات
والإت�صاالت  100وحدة
ماج�ستير تكنولوجيا المعلومات
والإت�صاالت  39وحدة
بكالوريو�س ترجمة ولغات  100وحدة
بكالوريو�س الفنون الجميلة  106وحدة

AUCE
كلية  /القسم

دليلك إلى الجامعات في لبنان 127 2017
الشهادة

اإلختصاص

علوم الكمبيوتر
هند�سة البرمجيات
بكالوريو�س تكنولوجيا المعلومات
والإت�صاالت  106وحدة
ماج�ستير تكنولوجيا المعلومات
والإت�صاالت  39وحدة

متعدد الو�سائط
العلوم

�أنظمة و�شبكات
�أنظمة وبرمجيات مفتوحة الم�صدر
علوم الكمبيوتر والإت�صاالت

األقساط الدراسية
الكلية

اإلختصاص

سعر الوحدة

الجميع

الجميع

 / $ 160الوحدة بكالوريو�س  $ 250 -الوحدة  /ماج�ستير

