
87 دليلك إلى الجامعات في لبنان 2017

NDU جامعة سيدة اللويزة
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الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

09/21895009/218771ذوق م�سبح
06/41610106/416103الكورة - ال�سمال

05/51120205/511203ال�سوف - دير القمر
www.ndu.edu.lb - admission@ndu.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات واللغة اإلنكليزية كلغة للتدريس.

الشهادات
بكالوريوس - 3 سنوات.	 
ماجستير - سنتين.	 

شروط اإلنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 

اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصالكليات / القسم

العمارة والفنون 
والتصميم

ت�سميم داخليت�سميم غرافيكي

بكالوريو�س

ت�سميم اأزياءت�سوير

مو�سيقى

فنون جميلة

فنون الديكور

مو�سيقىت�سميم

ماج�ستير

هند�سة معمارية

NDU
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الشهادةاإلختصاصالكليات / القسم

العلوم اإلدارية 
واإلقتصادية

ت�سويقمحا�سبة

بكالوريو�س

اإقت�سادبنوك ومالية

اإدارة اأعمال دوليةاإدارة اأعمال

التوزيع والإدارة 

اللوج�ستية
اإدارة �سحية

هند�سة ماليةاإدارة �سياحية وفندقية

اإدارة تنظيم 

المنا�سبات
اإدارة الماأكولت والم�سروبات

اإدارة ال�سيافة

بكالوريو�س - ماج�ستيراإدارة موارد ب�سرية

تمويلاإدارة اأعمال

ماج�ستير اإدارة الم�ساريع

اإدارة المخاطر المالية

الهندسة

هند�سة كهرباءهند�سة مدنية

بكالوريو�س هند�سة ميكانيك

هند�سة كمبيوتر واإت�سالت

هند�سة مدنية

هند�سة كهرباء وكمبيوتر

هند�سة ميكانيك

ماج�ستير

العلوم اإلنسانية

تعريبتربية

بكالوريو�س

ترجمةلغة اإنكليزية

اإعالن وت�سويقتربية بدنية

�سحافةراديو تلفزيون

علم نف�س تربوي

علم نف�س العملعلم نف�س عيادي

اإدارة مدر�سية وقيادة 

تربوية
اإدارة التلفزيون والنتاج

ماج�ستير

تكنولوجية تعليميةتربية مخت�سة

ترجمةلغة اإنكليزية واآدابها

تعريب

الإعالم اللكتروني والعالقات العامة

اعالن

NDU
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الشهادةاإلختصاصالكليات / القسم

العلوم الطبيعية 
والتطبيقية

الت�سميم في 

الكمبيوتر
فيزياء

بكالوريو�س

علوم بيئيةكيمياء

معلوماتية ادارية

تكنولوجيا المعلوماتية

جغرافية المعلوماتية

بكالوريو�س

Astrophysics
ريا�سيات مالية

الكيمياء ال�سناعية

ماج�ستير

بكالوريو�س - ماج�ستيرعلم الأحياء

علم التاأمين

بكالوريو�س - ماج�ستير علوم الكمبيوتر

ريا�سيات 

العلوم الصحية 
والتمريض

تكنولوجيا المختبرتمري�س

بكالوريو�س
تغذية وحمية

علم التغذية

�سالمة الغذاء واإدارة جودته

الحقوق والعلوم 
السياسية

علوم �سيا�سية - الدرا�سات الميركية

علوم �سيا�سية - ال�سراكة الوروبية او�سطية

علوم �سيا�سية - المنظمات غير الحكومية

الحقوق

اإجازة

العلوم ال�سيا�سية

علوم �سيا�سية - حقوق الن�سان

عالقات دولية ودبلوما�سية - قانون دولي

ماج�ستير

عالقات دولية ودبلوما�سية

العلوم الإدارية

علوم �سيا�سية - المنظمات غير الحكومية

اإجازة - ماج�ستير

األقساط الدراسية
سعر الوحدةاإلختصاصالكلية 

545000 ل.ل/الوحدة البكالوريو�س-الهندسة والعمارة

470000 ل.ل / الوحدة البكالوريو�س-باقي الكليات

 750000 ل.ل/الوحدة ماج�ستير-الهندسة

660000 ل.ل / الوحدة ماج�ستيرباقي الكليات

NDU


