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الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

06/93025006/930238الحرم الرئي�سي - البلمند - الكورة 
01/48005601/500779حرم �سن الفيل - بيروت

01/56210801/562110مجمع القدي�س جاورجيو�س الطبي – ال�سرفية
06/931972حرم بينو - عكار

05/272078حرم �سوق الغرب - عاليه
www.balamand.edu.lb - info@balamand.edu.lb

نظام الدراسة
لغة التدريس: الفرنسية أو اإلنكليزية حسب اإلختصاص. ونمط الدراسة: وحدات والحضور إلزامي.

الشهادات
بكالوريوس في العلوم / بكالوريوس في اآلداب – 3 سنوات.	 
دبلوم تعليمي – سنة واحدة بعد شهادة البكالوريوس.	 
ماجستير في العلوم / ماجستير في اآلداب – سنتين.	 
بكالوريوس في الهندسة – 5 سنوات.	 

شروط اإلنتساب
حيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها.	 
إمتحان لغة حسب اإلختصاص.	 

إمتحان ال� SAT لإلختصاصات العلمية.	 

اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصالكلية / القسم

األكاديمية اللبنانية
للفنون الجميلة

الحرم الرئيسي- 
البلمند - الكورة

بكالوريو�س  - ماج�ستريهند�سة معمارية

هند�سة داخلية وت�سميم
بكالوريو�س فنون جميلة 

ماج�ستري فنون جميلة

الت�سميم التخطيطي
بكالوريو�س فنون جميلة 

ماج�ستري فنون جميلة

التخطيط الرقمي والو�سائط التفاعلية
بكالوريو�س فنون جميلة 

ماج�ستري فنون جميلة

دبلوم تعليمتعليم الفنون اجلميلة
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الشهادةاإلختصاصالكلية / القسم

األكاديمية اللبنانية

للفنون الجميلة

 سن الفيل

لي�سان�س- ماج�ستريهند�سة معمارية

لي�سان�س- ماج�ستريهند�سة داخلية

لي�سان�س- ماج�ستريالت�سميم الإعالين والإعالن

لي�سان�س- ماج�سترير�سم الت�سويري والن�سر بالو�سائل املتعددة

لي�سان�س- ماج�سترير�سم الت�سويري– ق�س�س م�سورة

لي�سان�س- ماج�ستريفن فوتوغرايف

لي�سان�س- ماج�ستريالر�سم املتحرك الثنائي والثالثي الأبعاد

لي�سان�س- ماج�ستريالفنون الب�سرية

لي�سان�س- ماج�ستريت�سميم املنتجات ال�سناعية

الإخراج ال�سمعي الب�سري

اإخراج �سينمائي 

اإنتاج �سمعي ب�سري

املوؤثرات اخلا�سة الب�سرية وال�سمعية

لي�سان�س 

ماج�ستري

ماج�ستري

ماج�ستري

تلفزيون
بكالوريو�س فنون جميلة

ماج�ستري فنون جميلة

هند�سة املناظر الطبيعية

التنظيم املدين

تنظيم املناطق الطبيعية

لي�سان�س

 ماج�ستري

ماج�ستري

معهد القديس 
يوحنا الدمشقي 

لالهوت
الحرم الرئيسي- 
البلمند - الكورة

الالهوت

بكالوريو�س يف الالهوت

ماج�ستري يف الالهوت

ماج�ستري يف الالهوت الأرثوذك�سي 

التطبيقي 

دكتوراه يف الفل�سفة

كلية اآلداب والعلوم 
اإلجتماعية

الحرم الرئيسي- 
البلمند - الكورة

بكالوريو�س- دبلوم تعليمي – ماج�ستريعلوم تربوية

بكالوريو�س- دبلوم تعليمي – ماج�ستريتربية بدنية

بكالوريو�س– ماج�ستريعلوم �سيا�سية و�سوؤون دولية

بكالوريو�س – ماج�ستريتاريخ

بكالوريو�س – ماج�سترياإعالم وتقنيات الإت�سال

بكالوريو�س – ماج�ستريعلم نف�س

بكالوريو�س – ماج�ستريفل�سفة

بكالوريو�س- دبلوم تعليمي – ماج�ستريلغات حية وترجمة

بكالوريو�س- دبلوم تعليمي – ماج�ستريلغة عربية واآدابها

بكالوريو�س- دبلوم تعليمي – ماج�ستريلغة فرن�سية واآدابها

بكالوريو�س- دبلوم تعليمي – ماج�ستريلغة اإنكليزية واآدابها

ماج�ستريدرا�سات م�سيحية - اإ�سالمية

كلية اآلداب والعلوم 
اإلجتماعية

حرم سوق الغرب - 
عاليه

بكالوريو�سعلوم تربوية

بكالوريو�ساإعالم وتقنيات الإت�سال
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الشهادةاإلختصاصالكلية / القسم

كلية إدارة األعمال
الحرم الرئيسي- 
البلمند - الكورة

اإدارة اأعمال

حما�سبة وتدقيق

مالية وبنوك

ت�سويق

اإدارة

اإقت�ساد

بكالوريو�س- دبلوم تعليمي – ماج�ستري

بكالوريو�س - دبلوم تعليماإقت�ساد

بكالوريو�س�سياحة واإدارة فنادق

ماج�سترياملحا�سبة والتمويل

ماج�ستريالإقت�ساد املايل

ماج�سترياإدارة املوارد الب�سرية

كلية إدارة األعمال
حرم سوق الغرب - 

عاليه

اإدارة اأعمال

حما�سبة وتدقيق

مالية وبنوك

ت�سويق

اإدارة

اإقت�ساد

بكالوريو�س

كلية العلوم
الحرم الرئيسي- 
البلمند - الكورة

املعلوماتية

اأنظمة املعلومات

هند�سة الربجمة

بكالوريو�س – دبلوم تعليمي

اأنظمة املعلومات

هند�سة الربجمة

اأنظمة معلومات ال�سحة

ماج�ستري

بكالوريو�س – دبلوم تعليم – ماج�ستريريا�سيات

بكالوريو�س – دبلوم تعليم – ماج�ستريفيزياء

بكالوريو�س – دبلوم تعليم – ماج�ستريكيمياء

بكالوريو�س – دبلوم تعليم – ماج�ستريعلوم الأحياء

بكالوريو�س – ماج�ستريعلوم البيئة

ماج�ستريعلوم وتكنولوجيا الغذاء

كلية العلوم
حرم سوق الغرب - 

عاليه

املعلوماتية

اأنظمة املعلومات

هند�سة الربجمة

بكالوريو�س

بكالوريو�سعلوم الأحياء
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الشهادةاإلختصاصالكلية / القسم

كلية الهندسة
الحرم الرئيسي-
البلمند - الكورة

هند�سة مدنية

بنيوي

هند�سة الطرقات

اإدارة الإن�ساءات

الزلزل

درا�سة الرتبة

املوارد املائية

هند�سة املحيطات

الهند�سة البيئية

بكالوريو�س يف العلوم/بكالوريو�س يف 

الهند�سة

ماج�ستري

هند�سة كمبيوتر

الربجميات و الأجهزة

اأنظمة ال�سبكات

الروبوتات و امليكاترونيك

الإت�سالت ال�سلكية و الال�سلكية وال�سبكات

بكالوريو�س يف العلوم/بكالوريو�س يف 

الهند�سة

ماج�ستري

هند�سة كيميائية

هند�سة البرتول

هند�سة الغداء

ت�سنيع املواد الكيميائية

بكالوريو�س يف العلوم/بكالوريو�س يف 

الهند�سة

ماج�ستري

هند�سة كهرباء

الطبية احليوية

 الطاقة والتحكم الكهربائي 

الإت�سالت ال�سلكية والال�سلكية و �سبكات

الروبوتات و امليكاترونيك

بكالوريو�س يف العلوم/بكالوريو�س يف 

الهند�سة

ماج�ستري

هند�سة ميكانيك

احلراريات

الت�سنيع

ميكانيكيات املواد ال�سلبة

هند�سة الطريان

بكالوريو�س يف العلوم/بكالوريو�س يف 

الهند�سة

ماج�ستري

ماج�ستريهند�سة بيئية

ماج�سترياإدارة هند�سية

كلية عصام فارس 
للتكنولوجيا

الحرم الرئيسي-
البلمند - الكورة

بكالوريو�س يف التكنولوجياهند�سة �سيانة الطائرات

بكالوريو�س يف التكنولوجياهند�سة امليكاترونيك

بكالوريو�س يف التكنولوجياهند�سة  ال�سبكات والإت�سالت 

بكالوريو�س يف التكنولوجياهند�سة مدنية و ان�ساءاتها

بكالوريو�س يف التكنولوجيااإدارة املوؤ�س�سات

بكالوريو�س يف التكنولوجياهند�سة زراعية

كلية عصام فارس 
للتكنولوجيا

حرم  بينو- عكار

بكالوريو�س يف التكنولوجياهند�سة امليكاترونيك

بكالوريو�س يف التكنولوجياهند�سة الإت�سالت وال�سبكات

بكالوريو�س يف التكنولوجيااإدارة املوؤ�س�سات

بكالوريو�س يف التكنولوجياهند�سة مدنية و ان�ساءاتها

بكالوريو�س يف التكنولوجياهند�سة زراعية
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الشهادةاإلختصاصالكلية / القسم

كلية عصام فارس 
للتكنولوجيا

حرم سوق الغرب- 
عاليه

بكالوريو�س يف التكنولوجياهند�سة امليكاترونيك

بكالوريو�س يف التكنولوجياهند�سة مدنية و ان�ساءاتها

كلية الصحة العامة 
وعلومها

مجمع القديس 
جاورجيوس الطبي 

– االشرفية

بكالوريو�سمتري�س

بكالوريو�سالعلوم املخربية الطبية

بكالوريو�س�سحة عامة وعلوم التنمية

بكالوريو�ستعزيز ال�سحة

بكالوريو�سعلم التغذية وتنظيم الوجبات

ماج�ستري�سحة عامة

علوم خمربية �سريرية

ميكروبيولوجيا �سريرية

بيولوجيا جزيئية ت�سخي�سية

علم ال�سموم اجلزيئي

اإدارة املختربات

ماج�ستري

كلية الصحة العامة 
وعلومها

الحرم الرئيسي- 
البلمند - الكورة

بكالوريو�سمتري�س

بكالوريو�سالعلوم املخربية الطبية

بكالوريو�س�سحة عامة وعلوم التنمية

بكالوريو�ستعزيز ال�سحة

بكالوريو�سعلم التغذية وتنظيم الوجبات

كلية الصحة العامة 
وعلومها

حرم سوق الغرب - 
عاليه

بكالوريو�سمتري�س

بكالوريو�سالعلوم املخربية الطبية

بكالوريو�س�سحة عامة وعلوم التنمية

بكالوريو�سعلم التغذية وتنظيم الوجبات

كلية الطب 
والعلوم الطبية
مجمع القديس 

جاورجيوس الطبي 
– االشرفية

طب عام
دكتور يف الطب

كلية الطب 
والعلوم الطبية

الحرم الرئيسي- 
البلمند - الكورة

دكتور يف الطبطب عام

ماج�ستريعلوم طبّية

ماج�ستريالعالج الإدراكي الت�سريف
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الشهادةاإلختصاصالكلية / القسم

كلية القديس 
جاورجيوس 

لإلختصاصات الطبية
مجمع القديس 

جاورجيوس الطبي 
– االشرفية 

طب داخلي

باتولوجيا

جراحة عامة

طب اأطفال

جراحة ن�سائية وتوليد

ت�سخي�س �سعاعي

التخدير والإنعا�س

جراحة العظم واملفا�سل

اأمرا�س الغدد ال�سماء

طب نف�سي

جراحة الأع�ساب

اأمرا�س اجللدية

طب املختربات

اأمرا�س العني

جراحة التجميل

جراحة الأطفال

جراحة الراأ�س والعنق

جراحة القلب وال�سرايني

اأمرا�س اجلهاز اله�سمي

الأمرا�س ال�سدرية

اأمرا�س الدم والتورم 

اخلبيث

جراحة امل�سالك البولية

جراحة القلب وال�سدر

جراحة الأوعية الدموية

علم الأمرا�س الت�سريحي

اأمرا�س الكلى

طب العائلة

اأمرا�س اجلهاز الع�سبي

الإلتهابات والأمرا�س 

اجلرثومية

اإخت�سا�س

كلية علوم المكتبات 
وإدارة المعلومات

الحرم الرئيسي- البلمند 
- الكورة

علم املكتبات
بكالوريو�س  يف علم املكتبات

  ماج�ستري يف علم املكتبات

ماج�ستري يف علم املكتباتعلم املكتبات - اإدارة املعلومات واملوارد الرقمّية

علم املكتبات - املكتبة املدر�سّية واملراكز 

املتعّددة الو�سائط
ماج�ستري يف علم املكتبات

ماج�ستري يف علوم املتاحف واإدارتهاعلوم املتاحف واإدارتها

كلية علوم المكتبات 
وإدارة المعلومات

حرم سوق الغرب - عاليه
بكالوريو�س  يف علم املكتباتعلم املكتبات

األقساط الدراسية
الماجستيرالبكالوريوسالقسم
425 $/الوحدةالفر�سمن

223 $ / الوحدة230 $ / الوحدةالأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة – مجمع �سن الفيل
453 $ / الوحدة359 $ / الوحدةالأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة – مجمع البلمند

637 $ / الوحدة379 $ / الوحدةكلية الآداب والعلوم الإجتماعية
563 $ / الوحدة420 $ / الوحدةاإدارة الأعمال

627 $ / الوحدة425 $ / الوحدةالعلوم
478 $ / الوحدة470 $ / الوحدةالهند�سة

627 $ / الوحدة425 $ / الوحدةال�سحة العامة وعلومها
240 $ / الوحدةالتكنولوجيا

637 $ / الوحدة379 $ / الوحدةعلوم المكتبات واإدارة المعلومات
26,250 $ / ال�سنةالطب �سنة اأولى
25,000 $ / ال�سنةالطب �سنة ثانية
  23,750  $ / ال�سنةالطب �سنة ثالثة
22,500 $ / ال�سنةالطب �سنة رابعة
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