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USF

دليلك إلى الجامعات في لبنان 2017

جامعة العائلة المقدسة USF
تم تأس�يس الجامعة عام  2009بموجب المرس�وم  1739بتاريخ  14/4/2009بعد ان كانت منذ
العام  2000معهد ًا جامعي ًا تحت أسم “معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية”.
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

البترون  -ال�شمال

06/642250 - 06/643250

06/642250 ext 302

www.usf.edu.lb - contact@usf.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام األرصدة االميركي ،النصف سنوي.

لغة التدريس:
في كلية الصحة وكلية إدارة األعمال :فرنسي – إنكليزي.
في كلية التربية :فرنسي – إنكليزي – عربي.

الشهادات
•إجازة – بين  3سنوات إلى  4سنوات وفق كل إختصاص.
•دبلوم جامعي سنة الحقة لإلجازة.
•ماجستير :سنتان.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها.

اإلختصاصات
كلية  /القسم

كلية التربية

اإلختصاص

تربية – تركيز:
رو�ضة
�أ�سا�سي مرحلة 1
�أ�سا�سي مرحلة 2
�أ�سا�سي مرحلة3
التربية المخت�صة لذوي الحاجات الخا�صة
ا�صول التدري�س
�إدارة وتنظيم تربوي  /تخ�ص�ص لذوي الحاجات الخا�صة
(قيد �إ�صدار المر�سوم الوزاري)

الشهادة

�إجازة

دبلوم جامعي متخ�ص�ص
ماج�ستير
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كلية  /القسم

كلية الصحة

كلية
إدارة األعمال

الشهادة

اإلختصاص

علوم تمري�ضية
عالج فيزيائي
قبالة قانونية
علوم المختبرات الطبية
(قيد �إ�صدار المر�سوم الوزاري)
( الت�صوير الطبي ،التغذية ،قيا�س الب�صر)
�صحة مدر�سية
(قيد �إ�صدار المر�سوم الوزاري):
�إدارة وتنظيم ال�صحة والم�ست�شفيات
العالج الفيزيائي
العلوم المخبرية
(قيد �إ�صدار المر�سوم الوزاري) دكتوراه تخ�ص�صي في
العالج الفيزيائي
�إدارة �أعمال تركيز:
ت�سويق
ت�أمين
محا�سبة
تمويل وم�صارف
معلوماتية �إدارية
�إدارة �أعمال تركيز:
�إدارة
بنوك وتمويل
تدقيق مالي
ت�سويق
موارد ب�شرية
معلوماتية ادارية

�إجازة

ماج�ستير
دكتوراه

�إجازة

ماج�ستير

األقساط الدراسية
الكلية

سعر الرصيد  /إجازة

سعر الرصيد /
دبلوم

سعر الرصيد /
ماجستير

التربية

 - $175قسم التربية
 - $190قسم التربية المختصة لذوي
االحتياجات الخاصة

$ 125

$ 250

الصحة

 - $175اال ان عدد االرصدة يختلف
بحسب كل إختصاص:
علوم تمريضية 111 :رصيد – 3سنوات
عالج فيزيائي 144 :رصيد –  4سنوات
علوم مختبرات طبية 117 :رصيد – 3
سنوات
قبالة قانونية 144 :رصيد –  4سنوات

$ 250

إدارة األعمال

$ 175

$ 250

