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AUCE الجامعة األميركية للثقافة والتعليم

معهد  إلى  وتحول  بيروت.  المقاصد،  سنتر  في   1983 عام  تقني  كمعهد   الجامعة  تأسست 
جامعي في عام 2000م بموجب المرسوم 3585/2000. وفي 17 حزيران 2009 صدر المرسوم 

الجمهوري رقم 2292 الذي أعطى بموجبه ترخيصًا بتعديل المعهد الجامعي إلى جامعة.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/38556601/393596الفرع الرئي�سي - بدارو - م�ستديرة الطيونة
www.auce.edu.lb  - info@auce.edu.lb

05/46734605/467348الحدث -غاليري �سمعان - بوليفار كميل �سمعون
admissions.hadath@auce.edu.lb  - info@auce.edu.lb

03/77474008/379503 -08/379503بعلبك - القاع - مفرق ايعات
admissions.baalback@auce.edu.lb  - info@auce.edu.lb

05/46105305/466377الكفاءات - تقاطع الكفاءات - �سارع د. فيكتور كرم
 www.ihacademy.net  - info@ihacademy.net

05/300388 03/086030 - 05/300388بعقلين - كفرح�سيد - مقابل محكمة بعقلين
admissions.baakline@auce.edu.lb

03/77315601/689492 - 01/689492البو�سرية - �سارع مار تقال
admissions.baouchrieh@auce.edu.lb

06/95270106/952702الكورة - معهد فردي عطاهلل
admissions.koura@auce.edu.lb

07/76220007/762200النبطية –حي الجامعات 
admissions.nabatieh@auce.edu.lb

07/74182307/741823�سور – دوحة �سور – �سارع الثكنة 
admissions.tyre@auce.edu.lb

5 - 507/452444 - 07/452444بنت جبيل - �سارع �سف الهوا
admissions.bintjbeil@auce.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الفصول واللغة اإلنكليزية للتدريس. 

الشهادات
بكالوريوس - 3 سنوات - بين 100 إلى 106 وحدات لطالب البكالوريا الرسمية و130 إلى 	 

136 وحدة لطالب الفرشمن.

ماجستير - سنتين - بين 39 إلى 45 وحدة.	 
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شروط اإلنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 
 	.EEE إمتحان خطي في اللغة اإلنكليزية
 	.TOEFL نتائج
إمتحان رياضيات لبعض اإلختصاصات.	 
إمتحان SAT1،SAT2 لبرنامج المنهج األميركي.	 

اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصكلية / القسم

اإلدارة
محا�سبةاإدارة اأعمال

بكالوريو�س اإدارة 100 وحدة

ماج�ستير اإدارة 39 وحدة

موارد ب�سريةعلوم مالية

إدارة الفنادق

اإدارة الموارد الب�سرية الفندقية

اإدارة النوادي والمنتجعات ال�سياحية

اإدارة المراكز ال�سحية والم�ست�سفيات

اإدارة تنظيم المنا�سبات

اإدارة الماأكولت والم�سروبات

الت�سويق والترويج الفندقي

إدارة المؤسسات 
السياحية

اإدارة النقل وال�سحن البحري

الدللة ال�سياحية

ت�سويق وترويج الخدمات ال�سياحية

ال�سياحة الم�ستدامة)بيئية، طبية، تعليمية، 

ريا�سية، عائلية(

اإقت�ساداإلقتصاد
بكالوريو�س اإقت�ساد 100 وحدة - 

ماج�ستير 39 وحدة

تسويق وإعالن

�سينماراديو

بكالوريو�س ت�سويق واإعالن 100 وحدة

ماج�ستير ت�سويق واإعالن 39 وحدة

جرائد ومجالتتلفزيون

الهاتف المحمولانترنت

مطبوعات والبريد المبا�سر

المعلوماتية في 
إدارة األعمال

بكالوريو�س تكنولوجيا المعلومات معلوماتية اإدارية

والإت�سالت 100 وحدة

ماج�ستير تكنولوجيا المعلومات 

والإت�سالت 39 وحدة

اإدارة نظم المعلومات

الفنون

ترجمة

بكالوريو�س ترجمة ولغات 100 وحدة

لغة اإنكليزية

فنون جميلة

بكالوريو�س الفنون الجميلة 106 وحدة تجميل داخلي

ت�سميم غرافيكي
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الشهادةاإلختصاصكلية / القسم

العلوم

علوم الكمبيوتر

بكالوريو�س تكنولوجيا المعلومات 

والإت�سالت 106 وحدة

ماج�ستير تكنولوجيا المعلومات 

والإت�سالت 39 وحدة

هند�سة البرمجيات

متعدد الو�سائط

اأنظمة و�سبكات

اأنظمة وبرمجيات مفتوحة الم�سدر

علوم الكمبيوتر والإت�سالت

األقساط الدراسية
سعر الوحدةاإلختصاصالكلية 

180 $ / الوحدة بكالوريو�س - 300 $ الوحدة / ماج�ستيرالجميعالجميع
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