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الجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم MUBS
تأسس�ت الجامع�ة ع�ام  2000كمعه�د جامعي م�ن قب�ل األكاديمية الكندية الش�رق أوس�طية
للتكنولوجي�ا ،ورخص�ت بموجب المرس�وم  3585تاري�خ 7/8/2000م .والش�هادات معادلة
بموجب القرار  33و  34و23/18/2004م وهي ش�ريك ومنس�ق في  12مشروع حتى اآلن ضمن
برامج التامبوس مع الجامعات األوروبية باإلضافة إلى ش�راكتها في برنامج ارأسموس للعام
 2011-2012وشريكة مع عدد من الجامعتين البريطانيتين والفرنسية.
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

الدامور  -طريق �صيدا القديمة
بيروت -الحمرا  -الوردية
عاليه
ال�سمقانية
جل الديب

05/601801 - 05/601667 -5

05/601469

01/740050 - 01/745757

01/740050

05/556628 - 05/557746

05/665528

05/301801 - 05/501801

05/301801

04/719108 - 04/719109

04/719108

www.mubs.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات واللغتين اإلنكليزية والفرنسية كلغات للتدريس ،ما عدا إختصاص
العمل اإلجتماعي الذي يدرس بالعربية.

الشهادات
•الفرشمن  30 -وحدة  -سنة واحدة.
•بكالوري�وس (إدارة أعم�ال  -تربي�ة وعم�ل إجتماع�ي  -عل�وم الكمبيوت�ر)  94 -وحدة 3 -
سنوات  -ما عدا التصميم الغرافيكي  103وحدات  -العلوم الصحية ما بين  123-97وحدة.
•ماجستير  39 -وحدة  -سنتين.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية.
•إمتحان لغة لجميع اإلختصاصات.
•إمتحان رياضيات لفروع اإلدارة والكمبيوتر.
•إمتحان رسم لفرع التصميم الغرافيكي.
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اإلختصاصات
الكلية  /القسم

اإلختصاص

�إدارة �أعمال
�إدارة عامة
عالقات عامة
�إقت�صاد
�إدارة نظم المعلوماتية �إدارة موارد ب�شرية
محا�سبة
�سياحة
مالية وبنوك
ت�سويق
إدارة األعمال
�إدارة دولية
�إدارة فنادق
�إدارة م�شاريع
�إدارة فنادق
محا�سبة
ال�صحة العامة
التغذية
العلوم الصحية
علوم النظر والب�صريات
التمري�ض
ت�صميم غرافيكي
علوم الكمبيوتر
الكمبيوتر
والعلوم التطبيقية
علوم الكمبيوتر
تربية
تربية ح�ضانية
التربية والعمل
خدمات �إجتماعية
�إدارة تربوية
اإلجتماعي
تعليم
المعهد األوروبي
اللبناني

تنظيم وتطوير العالقات الدولية

الكلية البريطانية
اللبنانية

�إدارة الأعمال
معلوماتية ادارية
�إدارة الم�شاريع
ال�سياحة وال�ضيافة
تنظيم المنا�سبات

الشهادة

بكالوريو�س

ماج�ستير

بكالوريو�س
بكالوريو�س
ماج�ستير
بكالوريو�س
دبلوم
�شهادة الماج�ستير من جامعة �أميان الفرن�سية
�شهادة الت�سويق والإدارة مع جامعة �ستافورد
�شاير البريطانية �ضمن برنامج �إلى تمبو�س
بكالوريو�س
ماج�ستير

األقساط الدراسية
المرحلة

اإلجازة

الماجستير

اإلختصاص

سعر الوحدة

�إدارة �أعمال  /علوم تطبيقية  /كمبيوتر
ت�صميم غرافيكي
التربية والعمل الإجتماعي
ال�صحة
دبلوم التعليم
باقي الإخت�صا�صات

$ 170
$ 170
$ 150
$ 180
$ 180
$ 225

