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الجامعة اللبنانية /كلية العلوم

أنشئت.كلية.العلوم.ونظمت.بموجب.المرسوم.رقم.2883.تاريخ.1959.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

46355605/461496 - 603313 - 05/460584الأول: الحدث - جبل لبنان -  مجمع رفيق الحريري

68155001/678003 - 681551 - 01/687002الثاني: الفنار - جبل لبنان

06/38255406/386365الثالث: القبة - طرابل�س

08/81255308/814607الرابع: زحلة - البقاع

76817307/761976 - 07/767980الخام�س: النبطية - جنوب لبنان

07/45132207/451322�سعبة بنت جبيل -  جنوب لبنان

07/34531807/345319�سعبة �سور -  جنوب لبنان

07/98563107/985631�سعبة الدبية - اإقليم الخروب

08/376356�سعبة دور�س - بعبلك

06/69017606/690176�سعبة حلبا - عكار

09/62168709/621687�سعبة عم�سيت - جبيل

www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال� LMD في الدراسة بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين. ويجري 
التدريس باللغتين الفرنسية واإلنكليزية. كما يتبع الطالب إبتداًء من السنة المنهجية الثانية مسارًا للغة 

أجنبية يتضمن ثالثة مستويات:
المستوى األول: 100 ساعة.	 
المستوى الثاني: 60 ساعة.	 
المستوى الثالث: 60 ساعة.	 

المستوى  يحدد  اللغة  في  إلختبار  اإلجازة  من  األولى  السنة  في  نجاحه  بعد  الطالب  ويخضع 
الذي يجب أن يلتحق به.

ومنذ العام الدراسي 2015-2016م إنقسمت الدراسة في السنة األولى الى قسمين:
•. CSVT: chemistry, biochemistry, life and earth sciences, petroleum geology 

ويتفرع منها شهادات اإلجازة في الكيمياء، الكيمياء الطبيعية، علوم الحياة واالرض، الجيولوجيا، 
الطب، الصيدلة، وطب االسنان.

•. MISPCE: mathematics, computer science, statistics, physics, chemistry physics, electronic
الكيمياء  الفيزياء،  اإلحصاء،  المعلوماتية،  الرياضيات،  في  اإلجازة  شهادات  منها  ويتفرع   

الفيزيائية، واإللكترونيك.
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ان طالب الكيمياء الذي يختار بوابة CSVT يستفيد من عدة مواد عامة في العلوم الطبيعية 	 
ويسمح له بالمشاركة في إمتحان الدخول الى كليات الطب وطب االسنان والصيدلة، بينما 
الرياضيات  في  عامة  مواد  عدة  من   MISPCE بوابة  يختار  الذي  الكيمياء  طالب  يستفيد 
االسنان  وطب  الطب  كليات  الى  الدخول  إمتحان  في  بالمشاركة  له  يسمح  وال  والفيزياء 
والصيدلة. وفي السنة المنهجية الثانية يختار طالب الكيمياء بين إختصاص الكيمياء العامة 

أو إختصاص الكيمياء الفيزيائية.
وتكملة 	  الشهادة  معادلة  الطبيعية  العلوم  في  اإلجازة  شهادة  على  الحائز  للطالب  يحق 

في  اإلجازة  على  حاز  لمن  يحق  كما  اللبنانية.  الجامعة  في  الزراعية  العلوم  إختصاص 
في  الهندسة  كلية  في  معادلتها  والفيزياء  اإللكترونيك،  المعلوماتية،  الفيزياء،  الرياضيات، 

الجامعة اللبنانية ضمن الشروط الخاصة بكلية الهندسة.

الشهادات
إجازة - 3 سنوات - 6 فصول - 180 رصيدًا.	 
ماجستير M1 - سنة واحدة - فصلين - 60 رصيدًا.	 
ماجستير المهني M2 - سنة واحدة - فصلين - 60 رصيدًا..	 
ماجستير بحثي 2	 

شروط اإلنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة في فرع العلوم العامة أو فرع علوم الحياة أو ما يعادلها.	 
يقبل الطالب غير اللبنانيين الحائزين على شهادات إنهاء الدروس الثانوية في بالدهم والتي 	 

تخولهم دخول الجامعة في تلك البالد شرط معادلتها بالبكالوريا اللبنانية - القسم الثاني.
اللبنانية 	  الجامعة  كليات  إحدى  في  أو  أخرى  جامعات  في  درسوا  ممن  للطالب  يمكن 

األخرى اإلنتساب إلى الكلية على مستوى اإلجازة أو الماجستير بعد تقديم طلب ُيدرس 
من قبل لجنة وفق نظام خاص للمعادالت واإلعفاءات.
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اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصالقسم

علوم الحياة 
واالرض

اإجازةعلوم طبيعية

اإجازةجيولوجيا النفط

Biology and marketingماج�ستير مهني

Applied microbiology

ماج�ستير مهني

 Behavioral and cognitive
neurosciences

 management and: Biodiversity
conservation of natural resources

molecular diagnostics Human

 Molecular diagnostic  and forensic
sciences

 Phyto-ecology :resources, security and
applications

Reproduction and development
 Stem cells, organogenesis and

regenerative medicine
Applied plant biotechnology

ماج�ستير بحثي

 Chemistry and biology of bioactive
molecules

Genomics and health

hydro sciences
immunology

Marine biology and ecology
Molecular biology

oncology

 Physiology epigenetics development
and cell differentiation
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الكيمياء 
والكيمياء الحياتية

اإجازةكيمياء

اإجازةكيمياء حياتية

Analytical sciencesماج�ستير مهني

Chemical industrial analysisماج�ستير مهني

 Expertise and treatment in
environmentماج�ستير مهني

Food :formulation and securityماج�ستير مهني

Materials and applicationsماج�ستير مهني

 Technology of perfumes , cosmetics
and dyesماج�ستير مهني

Industrial analysisماج�ستير بحثي

Molecular inorganic chemistryماج�ستير بحثي

Organic molecular chemistryماج�ستير بحثي

Physical chemistry and materialsماج�ستير بحثي

 Physical chemistry, materials and
catalysisماج�ستير بحثي

الفيزياء 
واإللكترونيك

اإجازةفيزياء

اإجازةالكترونيك

Audio –visual engineeringماج�ستير مهني

Energeticsماج�ستير مهني

Industrial electronicsماج�ستير مهني

 Medical physics and imaging
technologiesماج�ستير مهني

Condensed matter physicsماج�ستير بحثي

Laser and materialماج�ستير بحثي

Medical physics and life imagingماج�ستير بحثي

Microsystems and embedded systemsماج�ستير بحثي

microwavesماج�ستير بحثي

Nanosciences and functional materialsماج�ستير بحثي

 Signal, telecommunications, image
and speechماج�ستير بحثي

الرياضيات

اإجازةريا�سيات

Algebra and discrete mathematicsماج�ستير بحثي

 Differential geometry and geometric
controlماج�ستير بحثي

Mathematics and applicationsماج�ستير بحثي

 Partial differential equations and
numerical analysisماج�ستير بحثي
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المعلوماتية 
واإلحصاء

اإجازةمعلوماتية

اإجازةاإح�ساء

biostatistics

ماج�ستيرمهني

 Cybersecurity/game design and
development

Software engineering
statistics

Web development
 Computer science and

telecommunication
 Information and decision support

 system)information systems and data
)intelligenceماج�ستير بحثي

Information system :risk prevention
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الجامعة اللبنانية /كلية العلوم الطبية

الحقًا. وقد.صدرت. ..12/10/1983 تاريخ. .1118 رقم. المرسوم. بموجب. الطب. كلية. أنشئت.

عدة.مراسيم.نظمت.هذه.الكلية.آخرها.مرسوم.دمج.الفرعين.في.تاريخ.29/7/1966..ومهمة.

وتنظيم. والتخصصي. العام. الطب. في. السريري. والتدريب. العالي. التعليم. تأمين. الكلية. هذه.
المؤتمرات.الطبية.والعلمية.باإلضافة.إلى.إجراء.البحوث.العلمية.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

- 05/463587 05/464585 - 05/463584 الحدث - جبل لبنان -  مجمع رفيق الحريري

05/463585
www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال LMD في الدراسة بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين. ويجري 

التدريس باللغتين )اإلنكليزية، والفرنسية(.

الشهادات
شهادة دكتور في الطب العام - 7 سنوات.	 
شهادة طبيب إختصاص - من 3 إلى 7 سنوات.	 
دبلوم جامعي لألبحاث الطبية - سنة واحدة.	 
دبلوم مساعد لألبحاث السريرية - سنة واحدة.	 
دبلوم جامعي للتقنيات الصوتية في التخدير واإلنعاش - سنة واحدة.	 
 	.cardiologie دبلوم جامعي
دبلوم جامعي في علم األعصاب - سنة واحدة.	 
 	.M1 إجازة إختصاص علم األعصاب - سنة واحدة
 	.M1 سنة واحدة بعد - M2 ماجستير جامعي في علم األعصاب
 	.M2 دكتورة في علم األعصاب بالتنسيق مع المعهد العالي للدكتوراه - 3 سنوات بعد

شروط اإلنتساب
باإلضافة إلى الشروط العامة، حيازة معدل 12/20 وما فوق في السنة األولى في كلية العلوم 	 

)قسم العلوم الطبيعية أو الكيمياء(.
النجاح في مباراة الدخول بمعدل 12/20 وما فوق.	 
يقبل الطالب حسب تسلسل درجات نجاحهم في المباراة وفي حدود العدد المشار إليه في 	 

مجلس الكلية.
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يعتبر ناجحًا في المباراة من حصل على معدل 12/20 وما فوق من مجموع عالماته دون اي 	 
إستلحاق واذا لم ينجح في المباراة العدد الكافي من المرشحين يكتفى بالناجحين منهم فقط.

ُيحدد الطالب الوافدين من خارج الجامعة اللبنانية المقرر قبولهم في السنة المنهجية الثانية لكلية العلوم 	 
الطبية نسبة إضافية ال تزيد عن 10% من العدد المطلوب كل سنة وذلك بعد اجتيازهم مباراة خاصة.

اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصالقسم

جراحة

5 �سنوات جراحة عامة
5 �سنواتتوليد وجراحة ن�سائية

5 �سنواتجراحة العظم
5 �سنواتجراحة الم�سالك البولية

5 �سنواتجراحة الأطفال
7 �سنواتجراحة ال�سدر والقلب

6 �سنواتجراحة الدماغ
5 �سنواتجراحة التجميل

أمراض

اأذن وانف وحنجرة وجراحتها وجراحة الوجه 

والعنق
5 �سنوات

5�سنواتاأمرا�س العين وجراحتها
4 �سنواتتخدير واإنعا�س

3 �سنواتطب داخلي
4 �سنواتطب الأطفال
5 �سنواتالباتولوجيا

5 �سنواتالت�سخي�س بالأ�سعة
4 �سنواتالأمرا�س العقلية

4 �سنواتطب مخبري
�سنتان بعد الطب الداخلياأمرا�س القلب

�سنتان بعد الطب الداخلياأمرا�س الجهاز اله�سمي

�سنتان بعد الطب الداخلياأمرا�س الكلية

�سنتان بعد الطب الداخلياأمرا�س الروماتيزم

4 �سنوات بعد �سنة طب داخليالأمرا�س الع�سبية
�سنتان بعد الطب الداخلياأمرا�س الدم وال�سرطان

�سنتان بعد الطب الداخليالأمرا�س المعدية النتانية

�سنتان بعد الطب الداخليالغدد ال�سماء

�سنتان بعد الطب الداخليالأمرا�س ال�سدرية

3 �سنوات بعد �سنة طب داخلياأمرا�س الجلد
�سنتان بعد طب الطفالطب حديثي الولدة

3 �سنوات بعد طب الطفالاأمرا�س الدم وال�سرطان عند الطفال
�سنتان بعد الطب الداخلياأمرا�س ال�سيخوخة

�سنتان بعد الطب الداخليطب الطوارىء

الإنعا�س الطبي
�سنة بعد اإخت�سا�س اأمرا�س �سدرية اأو 

�سنتان بعد اإخت�سا�س طب داخلي
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الجامعة اللبنانية /كلية طب األسنان

1118.تاريخ.1983/10/12. أنشئت.هذه.الكلية.كفرع.من.كلية.الطب.بموجب.المرسوم.رقم.

والمراسيم.الالحقة.لتنظيم.كلية.طب.األسنان.كفرع.مستقل..وتم.دمج.الفرعين.في.1966/7/29.

وتنظيم. األسنان. نطاق.طب. في. البحوث. وإجراء. العالي. التدريس. تأمين. الكلية. هذه. ومهمة.
الدورات.التدريبية.والمؤتمرات.للعاملين.من.أطباء.األسنان.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

1605/463512 - 15 - 05/470914الحدث - جبل لبنان -  مجمع رفيق الحريري
www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال LMD في الدراسة بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين. ويجري 

التدريس باللغتين )اإلنكليزية، والفرنسية(.

الشهادات
شهادة دبلوم جراح في طب األسنان - 5 سنوات.	 
إختصاصي في طب األسنان - 3 سنوات.	 
دكتوراه في طب األسنان - 3 سنوات.	 

شروط اإلنتساب
في 	  األولى  السنة  في  فوق  وما   12/20 معدل  حيازة  العامة،  الشروط  إلى  باإلضافة 

الطبيعية(. العلوم  قسم   ( العلوم  كلية 
النجاح في مباراة الدخول بمعدل 12/20 وما فوق ودون إستلحاق وإذا لم ينجح في المباراة 	 

العدد الكافي من المرشحين ُيكتفى بالناجحين.
يقبل الطالب حسب تسلسل درجات نجاحهم في المباراة وفي حدود العدد المشار إليه في 	 

مجلس الكلية.
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اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصالقسم

دبلوم جراحطب اأ�سنانطب األسنان

إختصاص طب 
أسنان

علم الأحياء الفمي

اإخت�سا�سي في طب الأ�سنان

جراحة الفم

مبحث لب الأ�سنان

مباحث اللثة

اأمرا�س الفم وت�سخي�سها

العتناء الترميمي بالأ�سنان

البدلت باأ�سنان الأطفال والمجموعات

البدلت الم�ستركة غير المثبتة والمثبتة

مبحث اأ�سعة الفم والفك والوجه

تقويم الأ�سنان

طب الفم والأ�سنان ال�سرعي

�سحة فم المجموعات وعلومها الوبائية

دكتوراهطب اأ�سنانطب األسنان
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الجامعة اللبنانية /كلية الصيدلة

أنشئت.هذه.الكلية.بموجب.المرسوم.رقم.1118.تاريخ.1983/10/12.كفرع.من.كلية.العلوم.

وحدة. الصيدلة. كلية. أصبحت. .1993/10/13 تاريخ. .4142 رقم. المرسوم. وبموجب. الطبية.
جامعية.وتم.دمج.الفرعين.في.27/آب/1996.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

6205/463365 - 05/463375الحدث - جبل لبنان -  مجمع رفيق الحريري
www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال LMD في الدراسة بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين. ويجري 

التدريس باللغتين )اإلنكليزية، والفرنسية(.

الشهادات
دكتوراه في الصيدلة )مزاولة المهنة( - 5 سنوات.	 

شروط اإلنتساب
باإلضافة إلى الشروط العامة، حيازة معدل 12/20 وما فوق في السنة األولى في كلية العلوم 	 

- قسم العلوم الطبيعية أو الكيمياء.
النجاح في مباراة الدخول بمعدل 12/20 وما فوق ودون إستلحاق وإذا لم ينجح في المباراة 	 

العدد الكافي من المرشحين ُيكتفى بالناجحين.
يقبل الطالب حسب تسلسل درجات نجاحهم في المباراة وفي حدود العدد المشار إليه في 	 

مجلس الكلية.

اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصالقسم

دكتوراه )مزاولة مهنة(ال�سيدلةالصيدلة
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الجامعة اللبنانية / كلية العلوم اإلقتصادية وإدارة األعمال

أنشئت.بأسم.كلية.التجارة.بموجب.قانون.رقم.75/76.تاريخ.1967/12/26،.ثم.أبدلت.التسمية.

وبصدور. .,1970/04/20 تاريخ. .14304 رقم. المرسوم. بموجب. األعمال. إدارة. كلية. بأسم.

وإدارة. اإلقتصادية. العلوم. أسم. تحمل. أصبحت. .1981/11/13 تاريخ. .4520 رقم. المرسوم.
األعمال.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

05/46363005/463630الأول: الحدث - جبل لبنان -  مجمع رفيق الحريري
01/330493 5- 339466 - 328342 - 01/330493الثاني: ال�سرفية - بيروت
506/387012 - 11 - 06/387012الثالث: القبة - طرابل�س

05/55614505/556145الرابع: عاليه - جبل لبنان
07/76135707/761357الخام�س: النبطية - جنوب لبنان

www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال LMD في الدراس�ة منذ العام 2006م بحيث تتضمن الس�نة الدراسية فصلين 

دراسيين. ويجري التدريس بثالث لغات )العربية، اإلنكليزية، والفرنسية(.

الشهادات
الماجستير - سنتان )4 فصول(.	 اإلجازة - 3 سنوات )6 فصول(.	 

شروط اإلنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة في فرع العلوم العامة أو فرع علوم الحياة أو ما يعادلها.	 
النجاح في مباراة الدخول في المواد التالية: الرياضيات، اإلقتصاد، واللغة األجنبية.	 

اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصالقسم

العلوم اإلقتصادية
اإقت�ساد

اإجازة - ماج�ستير

مالية

إدارة األعمال

اإدارة اأعمال

محا�سبة

معلوماتية

ت�سويق

علوم اإقت�سادية واإدارة الأعمالمشترك
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الجامعة اللبنانية /كلية الهندسة

أنشئت.كلية.الهندسة.بموجب.المرسوم.رقم.9305.تاريخ.1974/10/21،.وبوشر.التدريس.في.
24/آذار/1980.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

406/385089 - 3 - 2 - 06/385091الأول: القبة - طرابل�س
904/872208 - 04/872208الثاني: رومية - جبل لبنان

905/463470- 7- 05/463402 - 05/463443الثالث: الحدث - جبل لبنان -  مجمع رفيق الحريري
www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال LMD في الدراسة بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين. ويجري 

التدريس بثالث لغات )العربية، اإلنكليزية، والفرنسية(.

الشهادات
دبلوم في الهندسة - 5 سنوات )10 فصول(.   	 

شروط اإلنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.	 
النج�اح في مب�اراة الدخول في الم�واد التالية: الرياضي�ات)100 نقطة(، الفيزي�اء)60 نقطة(، 	 

الكيمياء)40 نقطة(، لغة عربية)20 نقطة( ، ولغة أجنبية)20 نقطة (.
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اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصالقسم

هندسة مدنية

)Public Works(اأ�سغال عامة

دبلوم في الهند�سة

)Buildings(بناء وتنظيم المدن

)Hydolics(هيدروليك

)Geotechnical(تقنيات جغرافية

هندسة كهرباء
وإلكترونيك

)Computer Sciences(علوم الكمبيوتر

)Power and Control(طاقة وتحكم

)Telecommunication(ات�سالت

هندسة ميكانيك

)Energitics( علم  الطاقة

)Constructions(ت�سميم اإن�ساءات

 Industrial(ميكانيك �سناعي

)Mechanics
)Mechatronic(ميكاترونيك

هندسة 
كيمياء صناعية 
والبتروكيميائية

) Petrol and Gas(بترول  وغاز

)Petrochimie(بتروكيمياء

)Chemical process(عمليات كيميائية

وتمنح الماجستير والدكتوراه )بالتعاون مع معاهد عالمية (  في اإلختصاصات التالية:	 
-Renewable energies -    Industrial and control  -  Mechanical.
 -Civil / Geotechnical/Petroleum structures.   
 -Medical and industrial systems technology -  Telecommunication 
networks.
-Hydro-sciences -  Micro-waves  -  Highway Transportation and Traffic 
Engineering
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الجامعة اللبنانية /كلية الزراعة

ونظمت. ..1974/10/21 تاريخ. .9306 رقم. المرسوم. بموجب. الزراعة. كلية. أنشئت.

بداية. مع. الفعلي. التدريس. وبوشر. ..1981/11/13 تاريخ. .4521 رقم. المرسوم. بموجب.
1986.-.1985م.. العام.الدراسي.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

    01/48413201/510870  -  01/484131  -  01/484130الأول: الدكوانة - حر�س تابت

01/510867
www.ul.edu.lb

نظام الدراسة

تتبع الكلية نظام ال LMD في الدراسة بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين. ويجري 
التدريس باللغتين  الفرنسية واإلنكليزية.

الشهادات
إجازة في العلوم الزراعية - 3 سنوات.	 
إجازة في العلوم البيطرية - 3 سنوات.	 
ماجستير مهندس زراعي مهني وبحثي - سنتين بعد اإلجازة.	 
ماجستير في الطب البيطري - سنتين بعد الدبلوم.	 
دبلوم إختصاص في العلوم البيطرية - سنة بعد اإلجازة.	 

شروط اإلنتساب
حيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها.	 
النجاح في مباراة الدخول.	 
مواد مباراة الدخول لفرع علوم الحياة: بيولوجيا – رياضيات – كيمياء – فيزياء – لغة عربية 	 

-  لغة أجنبية )إنكليزية أو فرنسية(.
مواد مباراة الدخول لفرع العلوم العامة: رياضيات – كيمياء – فيزياء – لغة عربية – لغة أجنبية.	 
يخضع طالب فرع اإلجتماع واإلقتصاد وطالب البكالوريا الفنية إلمتحان الدخول بحسب 	 

منهج العلوم العامة أو علوم الحياة حسب إختيارهم.
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تستقبل.الكلية.الطالب.من.خريجي.الجامعات.األخرى.إلعداد:

1- ماجستير مهندس زراعي في فرع العلوم الزراعية، على أن يكون الطالب حائزًا على اإلجازة 

الطالب  الكلية وبعد خضوع  قِبل  المحددة من  الشروط  تعادل ضمن  الزراعية،  العلوم  في 

إلمتحان دخول.

2- تستقبل الكلية طالبًا من جامعات أخرى حملة أختصاص  علم الحياة، البيوكيمياء والكيمياء 

في السنة المنهجية الثالثة والرابعة بعد خضوعهم إلمتحان الدخول وتقييم الملف.

3- ماجستير في العلوم البيطرية ودبلوم في الطب البيطري، تعادل ضمن الشروط المحددة من 

قِبل الكلية.

اإلختصاصات

الشهادةاإلختصاصالقسم

العلوم الزراعية

انتاج نباتي

اإجازة في العلوم الزراعية

ماج�ستير مهند�س زراعي مهني

علوم وتكنولوجيا الحيوان

علوم وتكنولوجيا الغذاء

وقاية النبات

الهند�سة البيئية والموارد الطبيعية

تن�سيق الحدائق والرا�سي

الإقت�ساد الزراعي والتنمية الريفية

العلوم البيطرية

طب الحيوانات الأليفة

اإجازة في العلوم البيطرية

ماج�ستير مهني في العلوم البيطرية

دبلوم في الطب البيطري

طب حيوانات المزرعة:

- المجترات

- الدواجن

- الأح�سنة والحيوانات الأليفة والم�ستخدمة

الرقابة على الغذاء والم�سالخ
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الجامعة اللبنانية /كلية الصحة العامة

4418.تاريخ.1981/10/20..وهي.تؤمن. أنشئت.كلية.الصحة.العامة.ونظمت.بالمرسوم.رقم.
األخصائيين.في.مختلف.علوم.الصحة.العامة.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

05/46359205/463593الأول: الحدث - مجمع رفيق الحريري
01/68634401/686338الثاني: الفنار - مجمع بيار الجميل

06/41002406/410023الثالث: طرابل�س - البح�سا�س
08/93091608/930763الرابع: زحلة - الك�سارة

807/750359-07/750357الخام�س: �سيدا - الجنوب
05/50179405/501795ال�ساد�س: عين وزين - ال�سوف

www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال LMD في الدراسة بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين. ويجري 

التدريس باللغتين )اإلنكليزية أو الفرنسية(.

الشهادات
ينال الطالب شهادة اإلجازة  بعد ثالث سنوات دراسة وشهادة اإلجازة التخصصية  بعد 4 سنوات 

دراسة وشهادة الماجستير بعد 5 سنوات دراسة.

شروط اإلنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة.	 
النج�اح في مباراة الدخول ف�ي المواد التالية: الرياضيات، الفيزي�اء، الكيمياء، علوم طبيعية، 	 

وثقافة عامة في اللغتين العربية واألجنبية.

اإلختصاصات
عدد سنوات التدريسلغة التدريسالفرعاإلختصاص

العلوم التمريضية
الفرن�سية1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

3
الإنكليزية1 - 3 - 4 - 5 - 6

3الفرن�سية1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6العلوم المخبرية

العالج الفيزيائي
الفرن�سية1 - 2 - 3 - 5

4
الإنكليزية4 - 6
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عدد سنوات التدريسلغة التدريسالفرعاإلختصاص

4الفرن�سية1 - 2 - 3 - 4 - 5القبالة القانونية

اإلشراف الصحي 
اإلجتماعي

الفرن�سية1 - 2 - 3 - 4 - 5

4
الإنكليزية6

تقويم النطق
الفرن�سية2

4
الإنكليزية2

4الفرن�سية1العالج اإلنشغالي

3الفرن�سية3الصحة والبيئة

علم التغذية والحمية
الفرن�سية2 - 3

4
الإنكليزية1

علوم األشعة
الفرن�سية4 - 5

3
الإنكليزية1

التأهيل النفسي 
3الفرن�سية2الحركي

البصريات وقياس 
3الإنكليزية1مدى النظر
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الجامعة اللبنانية /كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

أنش�ئت.كلية.اآلداب.بموجب.المرس�وم.رق�م.2883.تاري�خ.1959/12/16..وأصبحت.تحمل.
أسم.كلية.اآلداب.والعلوم.اإلنسانية.بصدور.القانون.رقم.75/67.تاريخ.1967/12/26.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/31564001/315645الأول: كورني�س المزرعة - بيروت
01/87402401/874024الثاني: الفنار - جبل لبنان

06/38626106/386263الثالث: القبة - طرابل�س - ال�سمال
08/80502508/805025الرابع: الك�سارة - البقاع

07/73495107/734950الخام�س: �سيدا - الجنوب - قرب ال�سرايا
01/68908801/689088مركز اللغات والترجمة - الدورة - جبل لبنان

01/38413201/384132مركز علوم اللغة والتوا�سل
www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
الدراسية  السنة  تتضمن  بحيث  لبعض اإلختصاصات  الدراسة  في   LMD ال نظام  الكلية  تتبع 

فصلين دراسيين. ويجري التدريس باللغة العربية.

الشهادات
اإلجازة - 3 سنوات.	 
الدبلوم - سنة واحدة.	 
ماجستير مهني - سنة واحدة.	 
ماجستير بحثي - سنة واحدة.	 

شروط اإلنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة أو اإلختصاص المهني من البكالوريا الفنية الرسمية أو ما يعادلها.	 
النج�اح في مباراة الدخول إلختصاص الترجمة في المواد التالية: لغة عربية - لغة فرنس�ية - 	 

لغة إنكليزية - ترجمة.
النجاح في اختبار األهلية إلختصاص اللغات في المواد: لغة عربية، لغة فرنسية، لغة إنكليزية.	 
النجاح في مباراة  الدخول إلختصاص اللغة والتواصل. )لغة عربية، لغة فرنسية(	 
المادة في 	  12/20 وما فوق في عالمة  ال يخضع لإلختبار الطالب الذي يحوز على عالمة 

اإلمتحان الرسمي.



27 دليلك إلى الجامعات في لبنان 2017 UL الجامعة اللبنانية

اإلختصاصات                              
الشهادةاإلختصاصالقسم

لغة عربية
 وآدابها

لغة عربية واآدابها
اإجازة - دبلوم - ماج�ستير بحثي - ماج�ستير 

مهني

اأدبي

ماج�ستير بحثي

لغوي

ماج�ستير مهني التوا�سل المهني

دبلومالتوا�سل المهني في اللغة العربية واآدابها 

دبلومالتحقيق اللغوي والكتابة الإبداعية 

لغة إنكليزية 
وآدابها

لغة اإنكليزية واآدابها
اإجازة - دبلوم - ماج�ستير بحثي - ماج�ستير 

مهني

تطور اللغة وتحولها

ماج�ستير بحثي

الأدب والنقد الفكري

مهارات لغوية تطبيقية

ماج�ستير مهني

الأدب والمجتمع

التوا�سل المهني في اللغة الإنكليزية واآدابها 

دبلوم

التدقيق اللغوي والكتابة الإبداعية 

لغة فرنسية
 وآدابها

لغة فرن�سية واآدابها
اإجازة - ماج�ستير بحثي - دبلوم - ماج�ستير 

مهني

اأدب فرن�سي

ماج�ستير
ال�سنية عامة

اأدب فرنكوفوني والمقارن

الل�سنية التطبيقية

ماج�ستير مهني

التوا�سل الثقافي

دبلوم مهنيالتوا�سل المهني في اللغة الفرن�سية واآدابها 

لغة فارسية 
وآدابها

اإجازةلغة فار�سية واآدابها 

فلسفة

فل�سفة
اإجازة - ماج�ستير بحثي - دبلوم - ماج�ستير 

مهني

الفل�سفة العامة والبحث العلمي

ماج�ستير الفل�سفة والعلوم ال�سيا�سية والإجتماعية

الفل�سفة وعلم النف�س

الفل�سفة العامة التطبيقية

ماج�ستير مهني

الفل�سفة والإعالم الثقافي والتوثيق
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الشهادةاإلختصاصالقسم

فنون وآثار

فنون واآثار
اإجازة - ماج�ستير بحثي - دبلوم - ماج�ستير 

مهني

ماج�ستير بحثيالفنون والآثار الم�سيحية والإ�سالمية

ماج�ستير بحثيالفنون والآثار ما قبل التاريخ

ماج�ستير بحثيالفنون والآثار ال�سرقية

ماج�ستير بحثين�سو�س ورقم

ماج�ستيرالفنون والآثار الكال�سيكية

ماج�ستيرالفنون الجميلة

ماج�ستير مهنيالمتاحف وتقنيات الحفظ

دبلوم مهنياإدارة جرد الآثار المنقولة وغير المنقولة

علم نفس

اإجازة - ماج�ستير بحثيعلم نف�س

ماج�ستير- ماج�ستير مهنيعلم نف�س العمل

ماج�ستير - ماج�ستير مهنيعلم النف�س العيادي

ماج�ستير - ماج�ستير مهنيعلم النف�س التوافقي

ماج�ستير - ماج�ستير مهنيعلم النف�س المدر�سي

دبلوم مهنيدبلوم نف�ساني مدر�سي

تاريخ

اإجازة - ماج�ستير بحثيتاريخ

ماج�ستيرح�سارات حديثة ومعا�سرة

ماج�ستيرح�سارات و�سيطة

ماج�ستيرح�سارات قديمة

ماج�ستير مهنيال�سياحة والتاريخ

دبلوم مهنيالتاريخ في التحقيق والتحرير

جغرافيا

اإجازة - ماج�ستير بحثيجغرافيا

ماج�ستيرجغرافيا ب�سرية

ماج�ستيرجغرافيا طبيعية

ماج�ستير مهنيتاأهيل المجال الجغرافي وتنظيمه

دبلوم مهنيالتوا�سل المهني والتوثيق الجغرافي

اللغات 
والترجمة

ترجمة
اإجازة - ماج�ستير -ماج�ستير مهني - 

ماج�ستير بحثي

اإجازةلغات اأجنبية تطبيقية - ايطالي

ماج�ستيرالتوا�سل الثقافي )درا�سات لبنانية - ايطالية(

ماج�ستير مهنيالترجمة الفورية

ماج�ستير مهنيمفاو�سات تجارية دولية

ماج�ستير مهنياللغة العربية كلغة اأجنبية وتطبيقية
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الشهادةاإلختصاصالقسم

علوم اللغة 
والتواصل

اإجازةهند�سية تعلم اللغات

اإجازة - ماج�ستيرالمعالجة الآلية للغات

علوم اللغة والتوا�سل )TALA الل�سنية 

المعلوماتية(
ماج�ستير

INA ماج�ستير مهني�سناعة اللغة والتاأهيل اللغوي اللي

دبلوم مهني - ماج�ستير بحثيعلوم اللغة والتوا�سل

دبلوم مهنيت�سميم الو�سائل التربوية المتعددة الو�سائط

دبلوم مهنيالترجمة والم�سادر المتعددة الو�سائل
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الجامعة اللبنانية /كلية السياحة وإدارة الفنادق

أنشئت.هذه.الكلية.بتاريخ.1997/5/28.وقد.صدر.مرسوم.تنظيمها.في.1998/2/4.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

701/857283- 01/857286بئر ح�سن - �سارع الأمم المتحدة - بيروت
www.ul.edu.lb

نظام الدراسة

تتبع الكلية نظام ال LMD في الدراسة بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين. ويجري 
التدريس باللغتين )اإلنكليزية، والفرنسية(.

الشهادات
إجازة - 3 سنوات.	 
ماجستير )مهني أو بحثي( - سنتان.	 

شروط اإلنتساب

حيازة شهادة الثانوية العامة أو اإلختصاص المهني من البكالوريا الفنية الرسمية.	 
النجاح في مباراة الدخول )شفهي وخطي( في المواد التالية: لغة عربية - لغة أجنبية - قدرات 	 

علمية.
بالنسبة لطالب الدراسات العليا ُتقبل شهادات اإلجازة في إدارة الفنادق، السياحة والسفر، 	 

اإلرشاد السياحي، إدارة األعمال، أو ما يعادلها.

اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصالقسم

سياحة وفنادق

اإجازة اإدارة فنادق

اإجازة �سياحة و�سفر

اإجازةاإر�ساد �سياحي

ماج�ستير بحثي ومهنياإدارة ال�سياحة الدولية

ماج�ستير بحثي ومهنياإدارة الفنادق الدولية
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الجامعة اللبنانية /كلية اإلعالم 

بتاريخ.1967/10/5.صدر.مرسوم.بإنشاء.معهد.الصحافة.ونظم.بمرسوم.رقم.8329،.ثم.ُعدل.
األسم.ليصبح.كلية.اإلعالم.والتوثيق.في.24/آذار/1995.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/78542701/791059الأول: الوني�سكو
01/89982601/899826الثاني: البو�سرية

www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال LMD في الدراسة بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين. ويجري 

التدريس باللغتين )اإلنكليزية، والفرنسية(.
الشهادات

إجازة - 3 سنوات )6 فصول(.	 
ماجستير - سنتان )4 فصول(.	 
DES - لحاملي أي إجازة جامعية شرط النجاح في مباراة الدخول )للعمل في الصحافة(.	 

شروط اإلنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.	 
العربية 	  باللغة  عامة  ثقافة   - وتعريب  ترجمة  التالية:  المواد  في  الدخول  مباراة  في  النجاح 

واللغة األجنبية.
اإلختصاصات

الشهادةاإلختصاصالقسم

ال�سحافة

�سحافة مكتوبة

اإجازة - ماج�ستير بحثي

�سحافة مرئية وم�سموعة / اذاعة وتلفزيون

مجال - الإقت�ساد والتنمية

مجال - ال�سحة والبيئة

مجال - الفرنكوفوني

ماج�ستير بحثي

اإدارة المعلومات

اإدارة المعلومات والمكتبات

اإجازة - ماج�ستير

اإدارة الوثائق

العالقات العامة والإعالن

اإجازة - ماج�ستير مهنيعالقات عامة واإعالن

علوم الإعالم والتوا�سل

ات�سال الموؤ�س�سات

اإدارة المعلومات

ماج�ستير بحثي
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الجامعة اللبنانية /كلية التربية

تأسس�ت.بأس�م.دار.المعلمي�ن.العلي�ا.بموج�ب.المرس�وم.رق�م.6267.تاري�خ.1951/10/20..
وأخذت.أسم.كلية.التربية.بصدور.القانون.رقم.7576.تاريخ.1967/12/16.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/78565101/798305الأول: الوني�سكو
01/68038201/682950الثاني: نيو رو�سة

01/29298101/285130العمادة: تحويطة فرن ال�سباك
www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
ويجري التدريس باللغات الثالث وتتوزع المقررات الدراسية على فصلين.

الشهادات
إجازة تعليمية – 3 سنوات.	 
ماجستير مهني – سنتان – 4 فصول.	 
ماجستير بحثي – سنتان.	 

شروط اإلنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.	 
النجاح في مباراة الدخول: ثقافة عامة في اللغة العربية واألجنبية، وإمتحان خطي في مادة 	 

اإلختصاص.
12/20 إضافة 	  بالنسبة لشهادة الماجستير: حيازة إجازة في اإلختصاص بمعدل ال يقل عن 

الى شروط إضافية تحدد سنويًا في مجلس الوحدة.

اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصالقسم

التربية واإلعداد

تعليم اللغة العربية في المرحلة الإبتدائية

تعليم اللغة الإنكليزية في المرحلة الإبتدائية

تعليم اللغة الفرن�سية في المرحلة الإبتدائية

تعليم العلوم في المرحلة الإبتدائية

تعليم الريا�سيات في المرحلة الإبتدائية

تعليم الإجتماعيات في المرحلة الإبتدائية

تربية الطفولة المبكرة

اإجازة في التربية والإعداد

الفرع الأول والثاني
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الشهادةاإلختصاصالقسم
تربية بدنية

تربية مو�سيقية

تربية فنية

اإجازة في التربية والإعداد

العمادة

تعليم المواد 
المهنية

ماج�ستير بحثيتعليم اللغة العربية واآدابها 

ماج�ستير مهني وبحثيتعليم اللغة الإنكليزية واآدابها 

ماج�ستير بحثيتعليم اللغة الفرن�سية واآدابها 

تعليم الفيزياء

ماج�ستير مهني وبحثي

تعليم الكيمياء

تعليم علوم الحياة

تعليم الريا�سيات

تعليم الفل�سفة والح�سارات

ماج�ستير بحثي

تعليم الإقت�ساد

تعليم التربية المدنية

تعليم التاريخ

تعليم الجغرافيا

تعليم الإجتماع

التربية واإلعداد

اإ�سراف تربوي

ماج�ستير مهني وبحثي

اإدارة تربوية

اإر�ساد  مدر�سي

ماج�ستير مهني

تربية خا�سة

تكنولوجيا التربية

اإدارة ريا�سة

تعليم الفرن�سية الجامعية
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الجامعة اللبنانية /كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية

بموجب. ونظمت. ..14/2/1959 تاريخ. .2883 رقم. المرسوم. بموجب. الحقوق. كلية. أنشئت.

المرسوم. بموجب. السياسية. العلوم. قسم. وانشىء. ..14/11/1960 تاريخ. .2516 رقم. المرسوم.

.26/8/1966 تاريخ. .5342 رقم. المرسوم. بموجب. المعدل. .22/2/1960 تاريخ. .3333 رقم.

الحقوق. الفرنسي.في.كلية. القسم. إنشاء. القسم..وتم. لجهة.إضافة.أسم.“واإلدارية”.على.أسم.هذا.

بموجب.إتفاقية.التعاون.مع.جامعات.فرنكوفونية.ومنظمة.AUPELF-UREF.سنة.1996..ويتبع.

هذه.الكلية.مركز.األبحاث.والدراسات.في.المعلوماتية.القانونية..كما.تضم.هذه.الكلية.مركز.األبحاث.

واإلدارية. القانونية. اللبنانية. للدراسات. مركزًا. تضم. كما. القانونية.. المعلوماتية. في. والدراسات.
السياسية.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

05/46361505/470930 - 05/463602الأول: الحدث - مجمع رفيق الحريري
04/71205204/712054الثاني: جل الديب - جبل لبنان

06/38869106/388692الثالث: القبة - طرابل�س
08/80625008/806151الرابع: زحلة - الك�سارة - البقاع

07/72000207/734788الخام�س: �سيدا - الجنوب
01/74427101/744271مركز الدرا�سات اللبنانية القانونية والإدارية وال�سيا�سية - ال�سنائع

01/85614401/856141الفرع الفرن�سي - الجناح - بيروت
01/42313701/616786مركز الأبحاث والدرا�سات في المعلوماتية القانونية - العدلية

www.ul.edu.lb

نظام الدراسة

تتبع الكلية نظام ال LMD في الدراسة بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين. ويجري 
التدريس باللغتين )اإلنكليزية، والفرنسية(.

الشهادات
إجازة - 3 سنوات.	 
دبلوم دراسات معمقة - سنة بعد اإلجازة.	 
دبلوم دراسات متخصصة - سنة بعد اإلجازة.	 
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شروط اإلنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.	 
النجاح في مباراة الدخول بالنسبة للفرع الفرنسي.	 

اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصالقسم

اإجازةحقوقالحقوق

الفرع الفرنسي
دبلوم درا�سات معمقةحقوق

دبلوم درا�سات متخ�س�سةحقوق

اإجازةعلوم �سيا�سية واإداريةالعلوم السياسية واإلدارية
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الجامعة اللبنانية /كلية الفنون الجميلة

أنشئت.كمعهد.وُنظم.بموجب.المرسوم.رقم.3107.تاريخ.1965/11/10.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

05/46351605/463531الأول: الحدث - مجمع رفيق الحريري
38791001/389307 - 01/387911الثاني: فرن ال�سباك - جبل لبنان
06/41284006/412837الثالث: طرابل�س - القبة - ال�سمال

50582505/511002 - 05/511001الرابع: دير القمر - ال�سوف
06/448820مركز الدرا�سات العليا في الترميم - طرابل�س - �سارع المعر�س

www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال LMD في الدراسة بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين. ويجري 

التدريس باللغتين )اإلنكليزية، والفرنسية(.

الشهادات
إجازة - 3 سنوات )6 فصول(.	 
ماجستير - سنتان )4 فصول(.	 

شروط اإلنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.	 
النجاح في مباراة الدخول.	 

اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصالقسم

قسم الفنون الجميلة

هند�سة معمارية

هند�سة داخلية وفنون زخرفية

فنون الإعالن والتوا�سل الب�سري

الفنون الت�سكيلية

فنون البال�ستيك

اإجازة - ماج�ستير

قسم المسرح 
والسينما والتلفزيون

�سعبة الم�سرح

�سعبة ال�سينما
اإجازة - ماج�ستير
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الجامعة اللبنانية /معهد العلوم اإلجتماعية

أنشئ.المعهد.بموجب.المرسوم.رقم.2883.تاريخ.1595/12/16.ونظم.بموجب.المرسوم.رقم.
7367.تاريخ.1961/12/18.المعدل.بموجب.المرسوم.رقم.1608.تاريخ.1962/12/28.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/38788901/387882العمادة - الطيونة
01/80970101/809700الأول: الرو�سة - �ساقية الجنزير

04/41523004/404285 - 04/404285الثاني: الرابية - طريق بكفيا
06/38583906/385641الثالث: طرابل�س - القبة - �سارع الجي�س
08/80609408/806150الرابع: زحلة - الك�سارة - الطريق العام

07/75049307/725445الخام�س: �سيدا - دار رعاية الأيتام
www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
يجري التدريس باللغة العربية، ونظام اإلمتحان سنوي خالل دورتين.

الشهادات
إجازة - 3 سنوات.	 
جدارة - سنة بعد اإلجازة.	 
دبلوم دراسات معمقة - سنتين بعد الجدارة.	 
دكتوراه - 3 سنوات.	 
شهادة إختصاص في الديموغرافيا - سنة بعد الجدارة أو اإلجازة التعليمية )4 سنوات9(.	 
دبلوم خبرة في الديموغرافيا - سنة واحدة لحملة شهادة إختصاص في الديموغرافيا.	 

شروط اإلنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من البكالوريا الفنية )العلوم التجارية، أمانة السر، 	 

المحاسبة  االلكترونية،  الحاسبات  برمجة  اإلدارية،  السر  أمانة  التجارية،  والعالقات  البيع 
صحي،  مراقب  لألسنان،  طبية  مساعدة  التمريضية،  العناية  الفندقية،  الفنون  والمعلوماتية، 

فنون التجميل، التربية الحضانية، مرشد إجتماعي، وموسيقى(..

اإلختصاصات
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الشهادةاإلختصاصالقسم
اإجازة تعليميةعلم الإجتماع

علم اإلجتماع

ماج�ستير )2،1(تنمية اإجتماعية واإقت�سادية

ماج�ستير )2،1(علم الإجتماع ال�سيا�سي

ماج�ستير )2،1(علم اإجتماع العائلة

ماج�ستير )2،1(علم اإجتماع المعرفة والثقافة

ماج�ستير )2،1(علم اإجتماع العمل

ماج�ستير )2،1(علم النف�س الإجتماعي

دكتوراهعلم اإجتماع

هند�سة م�ساريع الإقت�ساد الإجتماعي والتعا�سدي

الإر�ساد والتوجيه النف�س - اإجتماعي

علم الإجتماع واإدارة الموارد الب�سرية

الإدارة الإقت�سادية والإجتماعية

ماج�ستير مهني

جدارة - دبلوم�سكانالديموغرافيا

جدارة - دبلوماأنثروبولوجياأنثروبولوجيا
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الجامعة اللبنانية /المعهد الجامعي للتكنولوجيا

أنشئ.المعهد.بتاريخ.1996/7/9.وساهم.بإنشائه.كل.من.الجامعة.اللبنانية،.مؤسسة.الحريري،.

وزارة.الثقافة.والتعليم.العالي.والبحث.في.فرنسا..ويتولى.شؤون.المعهد.مجلس.إدارة.وعميد.
يعاونهما.مجلس.علمي.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

8 - 207/750191 - 07/750191الأول: �سيدا - قرب دار اليتيم
05/21046205/210528الثاني: عبيه

www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
يجري التدريس باللغة الفرنسية واإلنكليزية، ويتبع المعهد نظام األرصدة ذات طابع تكنولوجي تطبيقي:

 	.)TP( وأعمال تطبيقية )TD( دروس نظرية
زيارات ميدانية لمواقع العمل.	 
عشرين اسبوعًا تدريبيًا بالتعاون مع مؤسسات العمل واإلنتاج.	 
مشروع تخرج.	 

الشهادات
اإلجازة الجامعية - licence - 3سنوات 	 

شروط اإلنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.	 
النجاح في مباراة الدخول في المواد التالية: فيزياء، رياضيات، ثقافة علمية )فرنسي(.	 

اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصالقسم

الهندسة
هند�سة �سبكات المعلوماتية والت�سال

اإجازة

هند�سة �سناعية و�سيانة

هند�سة مدنية )اأبنية واأ�سغال عامة(

المعلوماتية الإداريةمعلوماتية

وتمنح على مستوى الماجستير:
هندسة  وبيئة،  مدنية:جيوتكنيك  هندسة  المعلومات،  نظم  هندسة  اإلتصاالت،  نظم  هندسة 

ميكاترونيك وطاقة .
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الجامعة اللبنانية /المعهد العالي للعلوم التطبيقية واإلقتصادية

المعهد. بإنشاء. ساهم. وقد. .،3/7/1986 تاريخ. .1042 رقم. المرسوم. بموجب. المعهد. أنشئ.

.،ALESTE.وعمله:.الجامعة.اللبنانية،.الجمعية.اللبنانية.للتعليم.العلمي.والتقني.واإلقتصادي

والكونسرفتوار.الوطني.للفنون.والمهن.CNAM.في.باريس.–.فرنسا..ويتولى.إدارة.المعهد.

مجلس.إدارة.ومدير.ويعاونهما.مجلس.علمي..تصدر.شهادات.المعهد.عن.CNAM.بموجب.
اإلتفاق.والمراسيم.المرعية.اإلجراء.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

801/840161 - 01/840169الرئي�سي: بيروت - بئر ح�سن - مبنى دار المعلمين
05/50024405/502245بعقلين
08/37765308/377653بعلبك

06/43590006/435900طرابل�س
7 -08/84520708/845206�ستورة
604/981321 -04/981321  بكفيا 

09/8446760نهر اإبراهيم
www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
بشكل  فيها  التسجيل  ويمكن  التعليمية،  الوحدات  مبدأ  على  المعهد  في  التعليم  نظام  يعتمد 
التطبيقية وبعض مواد  المواد  إلزاميًا في  الشهادات. ويعتبر الحضور  لنيل  مستقل أو بشكل منتظم 

اللغات والتواصل فقط.

الشهادات
مرحلة.الدراسات.الجامعية.األولى:

 	.Bac+2 RNCP3 شهادات الحلقة األولى
 	.Bac+3 شهادات اإلجازة – اإلجازة
 	.Bac+4 الحلقة الثانية – Maitrise شهادات الجدارة
 	:Bac+5 شهادات
دبلوم اهلندسة مع درجة ماجستري.. 1
ماجستري يف إدارة املشاريع واألعمال.. 2
ماجستري يف التمويل.. 3
دراسة . 4 املتاحة:  )اخليارات  البيانات  وتقنية  للمخاطر،  االحصايئ  التحليل  يف  ماجستري 
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.)Big data البيانات العلمية وحتليلها
شهادات الكفاءة في بعض اإلختصاصات.	 

شروط اإلنتساب
حيازة شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو شهادة البكالوريا الفنية أو ما يعادلها.	 
 	 .Bulat واإلنكليزية DELF يخضع كافة الطالب الجدد إلمتحان تقيمي في اللغتين الفرنسية

ويستثنى من إمتحان اللغة الفرنسية الطالب حملة البكالوريا الفرنسية.
يقوم المعهد في تنظيم اإلمتحان التقيمي في مطلع كل فصل.	 

اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصالقسم

العلوم

حلقة اأولى – اإجازة – جدارة اإدارة واإقت�ساد

الكترونيك

حلقة اأولى 

 اإجازة 

 جدارة – هند�سة

كهرباء

الكتروميكانيك

تدفئة وتبريد

هند�سة مدنية

هند�سة العمليات ال�سناعية

معلوماتية

ميكانيك الإن�ساءات

�سبكات واإت�سالت

الريا�سيات التطبيقية

والإح�ساء
حلقة اأولى – اإجازة – جدارة 

اإلدارة

اإدارة الم�ساريع والأعمال

ماج�ستير

تمويل

تحليل اح�سائي للمخاطر

تقنية البيانات – درا�سة 

البيانات العلمية وتحليلها

big data 

م�ساعد

شهادة الكفاءة م�ساعد اإداري

م�ساعد محا�سب

مدير الماكينات على ال�سبكات
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الجامعة اللبنانية
المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق 

والعلوم السياسية واإلدارية
الفروع

الفاكسالهاتفالفرع
01/85615001/856144الجناح - مفرق �سفارة الإمارات

www.ul.edu.lb

الشهادات
دبلوم دراسات عليا - سنتان.	 
دكتوراه - 3 سنوات.	 

شروط اإلنتساب
حيازة اإلجازة في اإلختصاص مع معدل عام ال يقل عن 11/20 للس�نوات المنهجية األربعة 	 

بالنسبة لطالب الجامعة اللبنانية ومعدل 14/20 لطالب الجامعات األخرى.

اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصالقسم

الحقوق والعلوم 
السياسية واإلدارية

القانون الخا�س

ماج�ستير بحثي

القانون الجزائي

القانون العام

قانون الأعمال

علوم �سيا�سية وعالقات دولية

علم الإدارة ومنظمات دولية

ماج�ستير مهني

قانون الأعمال الداخلي والدبلوما�سي

دكتوراهالحقوق والعلوم ال�سيا�سية والإدارية
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الجامعة اللبنانية
المعهد العالي للدكتوراه في اآلداب 

والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية
الفروع

الفاكسالهاتفالفرع
01/48968501/489654�سن الفيل

www.ul.edu.lb

الشهادات
ماجستير بحثي 2 - سنة واحدة.	 
دكتوراه - 3 سنوات.	 

شروط اإلنتساب
مرحلة.الماجستير.البحثي.2:

حيازة الماجستير البحثي 1 في اإلختصاص.	 
النجاح بإمتحان دخول في اإلختصاص.	 
تقديم طلب مرفق بمس�تندات: 4 صور شمس�ية، نسخة مصدقة عن ش�هادات الثانوية العامة 	 

واإلجازة والماجستير 1، سيرة ذاتية للمرشح، إفادة بعالمات السنوات الجامعية في اإلجازة.
مرحلة.الدكتوراه:

حيازة دبلوم دراسات عليا بمعدل ال يقل عن 12/20.	 
النجاح بإمتحان دخول في اإلختصاص.	 
تقديم طلب مرفق بمس�تندات: 4 صور شمس�ية، نسخة مصدقة عن ش�هادات الثانوية العامة 	 

واإلجازة والماجس�تير  ونس�خة عن رس�الة الدبلوم1، س�يرة ذاتية للمرش�ح، إفادة بعالمات 
السنوات الجامعية في اإلجازة.

اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصالقسم

اآلداب والعلوم 
اإلنسانية 

علوم الت�سال والمعلومات

ماج�ستير بحثي 2 - دكتوراه

الفنون الجميلة

دكتوراهالتربية

دكتوراهالآداب والعلوم الإن�سانية
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الجامعة اللبنانية
المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا

الفروع
الفاكسالهاتفمراكز األبحاث

05/47093905/470939مجمع رفيق الحريري الجامعي - الحدث
كلية العلوم الفنار

مركز الأبحاث البيوتكنولوجيا - مركز العزم - طرابل�س

www.Edst.ul.edu.lb

نظام الدراسة
يجري التدريس باللغة الفرنسية  واإلنكليزية، والدراسة باالنتظام

الشهادات
دكت�وراه - 3 س�نوات )الم�دة المطلوبة لتحضي�ر األطروحة هي ث�الث س�نوات متتالية. ويمكن 	 

استثنائيًا تمديد هذه المدة على ان ال تزيد عن سنتين وذلك بموافقة المجلس العلمي في المعهد(.
شهادة التأهيل إلدارة األبحاث للمرشحين حملة الدكتوراه.	 

شروط اإلنتساب
المستندات.المطلوبة.لشهادة.الدكتوراه

طلب الترشيح الخاص بالشهادة.	 
صورة عن شهادة البكالوريا القسم الثاني أو ما يعادلها )مصدقة(.	 
إفادة عن عالمات اإلجازة الجامعية )مصدقة(.	 
إفادة انهاء عن اإلجازة الجامعية )مصدقة(.	 
إفادة عن عالمات الماجستير البحثي )M1 + M2( )مصدقة(.	 
إفادة انهاء عن الماجستير البحثي )مصدقة(.	 
نسخة عن رسالة البحث في الماجستير.	 
 	.)CV( سيرة ذاتية كاملة
موافقة خطية من االستاذين المشرفين )في لبنان والخارج( مؤرخة وموقعة.	 
 	.)attestation de bourse( إفادة من مصدر التمويل لتحضير األطروحة
 	.)charte de theses( وثيقة الشرف الخاصة باألطروحة موقعة من المعنيين
نسخة عن إتفاقية اإلدارة المشتركة اذا كانت األطروحة مشتركة موقعة من رؤساء الوحدات 	 

.)convention de cotutelle( المشاركة فيها
 	.)deux lettres de recommendation ( كتابي توصية
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 	.lettre de motivation كتاب من المرشح موجه الى اللجنة
صورتين شمسيتين مصدقتين.	 
إخراج قيد جديد.	 
 	.resume du sujet de these ملخص عن موضوع األطروحة

.HDR.)Habilitation.a.diriger.les.recherches.اما.المستندات.المطلوبة.للتسجيل.لشهادة
-.القدرة.على.اإلشراف.البحثي(:

سيرة ذاتية مفصلة.	 
طلب الترشيح.	 
شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها )صورة مصدقة عنها(.	 
إخراج قيد افرادي جديد )ال تتجاوز مدته 3 اشهر(.	 
اإلجازة الجامعية أو ما يعادلها )صورة مصدقة عنها(.	 
صورة شمسية مصدقة من مختار المحلة )عدد 3(.	 
 	.CD شهادة الماجستير أو ما يعادلها صورة مصدقة عنها ونسخة الكترونية عن البحث على
 	.CD شهادة الدكتوراه )صورة مصدقة عنها( مع نسخة الكترونية عن األطروحة على
تقرير يبين النشاطات البحثية للمرشح مع ذكر المنشورات العلمية )50-30 صفحة(.	 

اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصالقسم

العلوم والتكنولوجيا
علوم

تكنولوجيا
دكتوراه

دكتوراههند�سةالعلوم الهندسية

دكتوراهزراعةالعلوم الزراعية

العلوم الصحية

طب

�سحة

�سيدلة

طب ا�سنان

عالج فيزيائي

دكتوراه

دكتوراههند�سة معماريةعلوم الهندسة المعمارية
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الكلية الحربية  

أنش�ئت.المدرس�ة.الحربية.في.دمش�ق.عام.1921،.ث�م.انتقلت.إلى.حمص.ع�ام.1932،.وفي.عام.

1945.انتقلت.إلى.بعبدا.إلى.أن.أصبح.مقرها.الحالي.في.الفياضية.عام.1946،.وتحولت.الى.كلية.

حربية.عام.2011م.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

405/452403 - 3 - 2 - 05/452401وزارة الدفاع - الفيا�سية - بعبدا

نظام الدراسة
مدة الدراسة ثالث سنوات تمنح في نهايتها شهادة اإلجازة الجامعية في العلوم العسكرية.	 
السنة الدراسية 11 شهرًا.	 
تشمل مناهج التعليم العلوم العسكرية % 70 والعلوم العامة 30%.	 
تتوزع الدراسة على سنوات ثالث وتحتوي ما مجموعه: 4744 ساعة.	 
تس�تقبل الكلية الحربية تالمذة ضباط لصالح القوى المس�لحة من الجيش، امن داخلي، امن 	 

عام، امن دولة وجمارك.
 	.LMD تطبق الكلية الحربية نظام

الشهادات
تمنح الكلية خريجيها شهادة اإلجازة )البكالوريوس( في العلوم العسكرية.	 

شروط اإلنتساب
الشروط.العامة:

أن يكون الطالب لبنانيًا أكثر من عشر سنوات.	 
أن يكون عازبًا أو مطلقًا أو ارمالً دون أوالد.	 
غير محكوم بجناية أو جنحة ش�ائنة أو محاولة جنحة ش�ائنة أو بالحبس مدة تزيد عن الس�تة 	 

أشهر.
حسن السلوك والسيرة.	 
غير مقدم إلى إحدى مؤسسات وزارة الدفاع الوطني واستبعد بسبب الغش.	 
على اس�تعداد للتوقيع عل�ى عقد التطوع وللم�دة المحددة في تعليمات المؤسس�ة المتقدم 	 

لصالحها.

الكلية الحربية  
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على اس�تعداد للتعهد الخطي عند تعيينه وقبل التحاقه بالمدرس�ة الحربية فك إرتباطه وإلغاء 	 

انتس�ابه ألي حزب أو جمعية أو نقابة بإس�تثناء النقابات المهنية وبعدم حضور اإلجتماعات 

العائدة لها.

مباراة.الدخول:
إختبار نفسي، إختبار رياضي، إختبار طبي، إختبار خطي وتقدير.	 

اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصالقسم

قوى بر

م�ساة

مدرعات

مدفعية

هند�سة قتال

م�ساة لوج�ستية

دفاع جوي

اإجازة 

قوات بحريةقوى بحر

دفاع جويقوى جو

الكلية الحربية  
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المعهد الوطني العالي للموسيقى
LNHC )الكونسرفتوار(

انش�ىء.المعهد.بموجب.القان�ون.431.تاريخ.1995/5/15.والذي.يرتبط.مباش�رة.بوزير.الثقافة.

ويخض�ع.لوصايته.ضمن.أحكام.هذا.القانون.واألنظمة.التي.صدرت.اس�تنادًا.إليها،.وهو.الذي.
يقوم.بمهام.التعليم.الموسيقي.الثانوي.والعالي.في.جميع.إختصاصاته.ودرجاته.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/48953001/489530 �سن الفيل - مقابل مكتبة اأنطوان
01/980717  03/980140 - 01/980717زقاق البالط

01/21728901/652523مونو
01/82150101/821501بئر ح�سن

07/73618707/736187�سيدا
05/55609005/556090عاليه
08/80220808/802208زحلة

04/39231304/392313�سهور ال�سوير
09/63530009/635300جونيه

06/42661106/426611طرابل�س
05/433191ال�سويفات

05/300227بعقلين
06/643740البترون

04/87186804/871868بيت مري - عين �سعادة
بالإ�سافة الى مراكز جديدة قيد الإن�ساء: القبيات - النبطية - �سور - بعلبك - جديدة مرجعيون

 165488 info@conservatory.gov.lb - www.conservatory.gov.lb س.ب - ال�سرفية�

نظام الدراسة

إن مس�توى الدراسة في المعهد ثانوي وجامعي، ومدة العام الدراسي من أيلول حتى نهاية تموز 
من كل س�نة دراس�ية. تقدم الطلبات للطالب الجدد خالل ش�هر تموز، ويجري إمتحان الدخول في 
ش�هر أيلول. وتباش�ر الدراس�ة في تش�رين األول. أما بالنس�بة للطالب القدامى يبدأ التسجيل خالل 
ش�هر أيار من كل عام وتباش�ر الدراسة في ش�هر أيلول. أما اإلمتحانات فهي فصلية ونهائية، الفصل 

األول في النصف الثاني من شهر شباط والفصل الثاني يتم خالل شهر تموز.
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الشهادات
دبلوم البكالوريا في الموس�يقى - 6 س�نوات كحد أدنى - لمن ال يحوز ش�هادة البكالوريا أو 	 

ما يعادلها.
دبلوم إجازة لبنانية في الموسيقى - 4 سنوات كحد أدنى- بعد شهادة البكالوريا في الموسيقى 	 

أو اللبنانية.
دبلوم ماجستير لبنانية في الموسيقى - سنتان - بعد اإلجازة.	 
دبلوم دكتوراه لبنانية في الموسيقى - 3 سنوات - بعد الماجستير.	 

شروط اإلنتساب
ال يوجد شروط خاصة.	 

اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصالقسم

الق�سم ال�سرقي

ق�سم الآلت والورك�سترا وقيادة الورك�سترا

الناي - الريكورد »�سرقي« - العود - القانون 

- اإيقاع - دف - طبلة - كمان �سرقي - اللتو 

ال�سرقي -  ت�سللو ال�سرقي - الغناء - الغناء 

الحديث - كونتلربا�س

التاأليف

الق�سم الغربي

الورك�سترا الوطنية اللبنانية

اآلت النفخ الخ�سبية - اآلت النفخ النحا�سية 

- غيتار كال�سيك - اكورديون - بيانو - اآلت 

الإيقاع والقرع - الوتريات - الغناء الوبرالي

مو�سيقى الجاز

ق�سم الغناء الوبرالي والكورال 
الورك�سترا  الوطنية اللبنانية للمو�سيقى 

ال�سرق - عربية
هند�سة الت�سجيل ال�سوتي

الورك�سترا ال�سيمفونية الوطنية اللبنانيةق�سم الأبحاث والدرا�سات والن�سر

مختبر الكمبيوتر المو�سيقيق�سم العلوم المو�سيقية


