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نظام الدراسة
اللغة  لقسم  الفرنسية  واللغة  العملية  الكليات  في  للتدريس  اإلنكليزية  اللغة  الجامعة  تعتمد 

الفرنسية وآدابها، واللغة العربية ألقسام كلية اآلداب وكلية الحقوق. 

الشهادات
بكالوريوس - 3 سنوات.	 
دبلوم - سنة واحدة.	 
ماجستير - سنتين.	 
دكتوراه - 3 سنوات.	 

شروط اإلنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 
مباراة دخول في المواد التالية:	 

كلية اآلداب - قسم اللغات: إمتحان قدرات القراءة واالستيعاب والفهم والكتابة وقواعد اللغة.  .1

كلية اآلداب - قسم اإلعالم: اجتياز إمتحان تحريري وشفهي ومقابلة شخصية بعد االنتهاء   .2

من السنة األولى.
كلية التجارة وكلية العلوم: لغة إنكليزية - علوم.  .3

كليات الهندسة المعمارية: لغة إنكليزية - مقابلة شخصية - قدرات معمارية.  .4

كليات: الصيدلة، الطب: لغة إنكليزية - علم األحياء - الفيزياء - الكيمياء - مقابلة.  .5

كلية الهندسة: لغة إنكليزية - رياضيات- الفيزياء - التفكير المنطقي.  .6

كلية الحقوق والعلوم السياسية: لغة عربية.  .7

BAU



دليلك إلى الجامعات في لبنان 702017

كلية طب األسنان: لغة إنكليزية - علم األحياء - فيزياء - كيمياء - إمتحان عملي - مقابلة شخصية.  .8

كلية العلوم الصحية: لغة إنكليزية - علم األحياء - كيمياء - مقابلة شخصية.  .9

يؤخذ بعين االعتبار عند تحديد القبول مجموع الدرجات التي حاز عليها الطالب في إمتحان 	 
القبول بنسبة 70% ومجموع الدرجات التي حازها في إمتحان الثانوية العامة بنسبة %30.

اإلختصاصات
كلية اآلداب

الشهادةاإلختصاصالقسم

اللغات

لغة عربية واآدابها

بكالوريو�س )120 وحدة( - 

ماج�ستير)30 وحدة( - دكتوراه)12 وحدة(
لغة اإنكليزية واآدابها

لغة فرن�سية واآدابها

دبلوم تخ�س�سيتعليم اللغة العربية كلغة اأجنبية

دبلوم مهني تعليم اللغة الإنكليزية كلغة اأجنبية

بكالوريو�س - دبلوم مهني)30 وحدة(ترجمة

إنسانيات

بكالوريو�سفل�سفة

جغرافيا

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراه

تاريخ

علم الإجتماع

علم النف�س

إعالم
بكالوريو�س - ماج�ستير دبلوم مهني في ال�سحافةالإعالم

بكالوريو�س - ماج�ستيرالمكتبات وعلوم المعلومات

دبلوم )24 وحدة(درا�سات في �سوؤون المراأة

كلية الحقوق

حقوق

بكالوريو�س )138 وحدة( - دكتوراهحقوق

القانون العام

ماج�ستير)30 وحدة(

القانون الخا�س

العالقات الدولية والدبلوما�سية

التجارة الدولية

القانون الإداري والمالي

بكالوروي�س - ماج�ستير - دكتوراه)12 وحدة(علوم �سيا�سيةعلوم سياسية

كلية التجارة وإدارة األعمال

اإدارة اأعمالاإلدارة

بكالوريو�س )120 وحدة(

المالية ماج�ستير)30 وحدة( - دكتوراه)24 وحدة(
محا�سبة

اإقت�ساد

مالية عامة

ماج�ستيراإدارة �سال�سل المداد واللوجي�ستياتاإلدارة

كلية الهندسة المعمارية
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هندسة معمارية
هند�سة معمارية

بكالوريو�س )180 وحدة(  - ماج�ستير)30 

وحدة( - دكتوراه)18 وحدة(

دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهالت�سميم الح�سري والتخطيط

فنون
ت�سميم غرافيكي

ت�سميم داخلي

ت�سميم المواقع

بكالوريو�س

كلية الهندسة

كهرباء وكمبيوتر
بكالوريو�س )150 وحدة(هند�سة كهرباء

بكالوريو�سهند�سة كمبيوتر

ماج�ستير )30 وحدة( - دكتوراه )18 وحدة(هند�سة كهرباء وكمبيوتر

مدني وبيئة
بكالوريو�سهند�سة مدنية

ماج�ستير - دكتوراههند�سة مدنية وبيئية

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراههند�سة ميكانيكميكانيك

صناعة وإدارة
بكالوريو�سهند�سة �سناعية

ماج�ستير - دكتوراههند�سة �سناعية واإدارية

ماج�ستيراإدارة تكاليف الت�سييد

بكالوريو�سهند�سة م�ساحةمساحة

بكالوريو�سهند�سة بترولبترول

كلية العلوم

رياضيات 
وكمبيوتر

بكالوريو�س )120 وحدة( - ماج�ستيرتكنولوجيا المعلومات

بكالوريو�سريا�سيات

ريا�سيات بحتة

ماج�ستير)30 وحدة( - دكتوراه )18 وحدة(

ريا�سيات تطبيقية

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراهعلوم الكمبيوتر

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراهفيزياءفيزياء

دبلومحماية امن الإ�سعاعكيمياء

العلوم الحيوية 
والبيئية

كيمياء حيوية

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراه

كيمياء

علم الأحياء

بيئة

بكالوريو�سالبيوتكنولوجي
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صيدلة

العلوم ال�سيدلية
بكالوريو�س - ماج�ستير )30 وحدة( - دكتوراه 

)18 وحدة(

بكالوريو�س - 182 وحداتتكنولوجيا ال�سيدلة

بكالوريو�سكيمياء �سيدلية

بكالوريو�سعلم الأدوية والعقاقير

بكالوريو�سخ�سائ�س الأدوية والنباتات الطبية

بكالوريو�س - دبلوم )30 وحدة(كيمياء تحليلية و�سبط نوعية الأدوية

بكالوريو�سال�سيدلة وعلم الأحياء المجهري

بكالوريو�س - دبلومال�سيدلة الكلينيكية

دبلوم�سيدلة الم�ست�سفيات

الطب

الت�سريح

بكالوريو�س )204 وحدت(

ماج�ستير)34 وحدات(

  دكتوراه )45 وحدة(

علم الوظائف

الكيمياء الحيوية الطبية

علم الأمرا�س

الهي�ستولوجيا

علم الأدوية

بكالوريو�س - دبلوم )30 وحدة(علم الطفيليات

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراهانف اأذن حنجرة

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراهطب العيون

بكالوريو�س - دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهطب المناطق الحارة وعلم ال�سموم

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراهجراحة عامة

بكالوريو�س - دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهطب داخلي

بكالوريو�س ماج�ستير - دكتوراهعلم الأمرا�س الإكلينيكي

بكالوريو�س - ماج�ستير - دكتوراهعلم التوليد واأمرا�س الن�سائي

بكالوريو�س - دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهالأمرا�س الجلدية والتنا�سلية

بكالوريو�س - دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهالت�سخي�س الإ�سعاعي

بكالوريو�س - دبلوم العالج الإ�سعاعي

دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهاأمرا�س ال�سدر

دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهطب عائلي

دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهطب ال�سناعات )ال�سحة المهنية(

بكالوريو�س - دبلوم - ماج�ستيرطب مجتمعي و�سحة عامة

دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهطب اأطفال

دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهالأمرا�س الع�سبية والنف�سية والعقلية

دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهاأمرا�س القلب

ماج�ستير - دكتوراهطب الطوارئ

ماج�ستير - دكتوراهالعناية الفائقة

ماج�ستير - دكتوراهالتخدير والإنعا�س

ماج�ستير - دكتوراهالفي�سيولوجيا

ماج�ستير - دكتوراهعلم البكتيريا
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طب األسنان

بكالوريو�س - 180 وحدةطب وجراحة الفم والأ�سنان

دبلوم - 60 وحدةال�ستعا�سة الثابتة والمتحركة

دبلوم - ماج�ستير) 60 وحدة( - دكتوراهجراحة الفم

دبلوم - ماج�ستير - دكتوراه )40 وحدة(طب اأ�سنان الأطفال

عالج اللثة

دبلوم

طب واأمرا�س الفم

الت�سخي�س والأ�سعة

طب الغر�سات ال�سنية

العالج التحفظي

عالج الجذور

�سحة الفم وطب الأ�سنان الوقائي

دبلوم - ماج�ستير - دكتوراهتقويم الأ�سنان

ماج�ستير - دكتوراهال�ستعا�سة في طب الأ�سنان

جراحة الفك واأمرا�س اللثة وطرق 

الت�سخي�س
ماج�ستير - دكتوراه

العالج التحفظي لالأ�سنان والتيجان 

والج�سور وعالج الج�سور
ماج�ستير

ماج�ستير - دكتوراهبيولوجيا الفم

ماج�ستير - دكتوراهالمواد الحيوية

ماج�ستير - دكتوراهطب اأ�سنان المجتمع

ماج�ستير - دكتوراهباثولوجيا الفم

صحة عامة
تغذية وحمية

بكالوريو�س - 120 وحدة

مختبرات طبية

عالج فيزيائي

تمريض

دكتور في العالج الفيزيائي

دبلوم مهني - �سنة واحدةتمري�س

تمري�س باطني وجراحي

ماج�ستير - 30 وحدة

تمري�س حالت حرجة
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األقساط الدراسية
سعر الوحدة/ القسط الفصلي/القسط السنوياإلختصاصالكلية 

لغات واإعالماآلداب
100 $/ الوحدة بكالوريو�س - 4000 $/دبلوم ترجمة -

 2400 $/دبلوم �سوؤون المراأة

اآلداب
بقية 

الإخت�سا�سات
73.3 $/ الوحدة بكالوريو�س -  7334 $/ الماج�ستير -  8134 $ الدكتوراه

الحقوق
جميع 

الإخت�سا�سات
66.6 $/ الوحدة بكالوريو�س -  7334 $/ماج�ستير - 8134 $/ دكتوراه

التجارة وإدارة 
األعمال

جميع 

الإخت�سا�سات
116.6 $/ الوحدة بكالوريو�س -  9000 $/ماج�ستير - 10534 $/ دكتوراه

الهندسة 
المعمارية

جميع 

الإخت�سا�سات
216.6 $/ الوحدة بكالوريو�س -  15500 $/ماج�ستير - 16535 $/ دكتوراه

الهندسة
جميع 

الإخت�سا�سات
233.3 $/ الوحدة بكالوريو�س - 15500 $/ماج�ستير - 16535 $/ دكتوراه

العلوم
جميع 

الإخت�سا�سات
150 $/ الوحدة بكالوريو�س - 10500 $/ماج�ستير - 11000 $/ دكتوراه

الصيدلة
جميع 

الإخت�سا�سات

266.6 $/ الوحدة بكالوريو�س -  8500 $/دبلوم -  17500 $/ ماج�ستير - 
10000 $/ طبيب - 19200 $/ دكتوراه

الطب
جميع 

الإخت�سا�سات

366.6  $/ الوحدة بكالوريو�س - 12500 $/دبلوم -  20834 $/ماج�ستير 
-  24665 $/دكتوراه

طب أسنان
جميع 

الإخت�سا�سات

333.3 $/ الوحدة بكالوريو�س - 6000 $ برنامج تدريبي متخ�س�س - 
21000  $ دبلوم - 27667 $/ ماج�ستير - 24000 $/ دكتوراه

صحة عامة
جميع 

الإخت�سا�سات
150 $/ الوحدة بكالوريو�س -  10500 $/ماج�ستير
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