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AUST الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا

رخص معهد االميركان يونيفيرستي للعلوم والتكنولوجيا بموجب المرسوم رقم 3585 تاريخ 
2000/8/7 وتحول من معهد جامعي الى الجامعة االميركية للعلوم والتكنولوجيا بموجب 

المرسوم رقم 677 تاريخ 2007/8/28.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/21871601/339302 بيروت- ال�سرفية - �سارع الفريد نقا�س
08/93089408/930894 - 08/930894البقاع - زحلة - جادة المعلقة

07/75477707/754888�سيدا - التو�ستراد ال�سرقي - بوليفار نزيه البزري
www.aust.edu.lb - info@aust.edu.lb

نظام الدراسة
اإلنكليزية  القسم  في  للتدريس  رئيسية  كلغة  اإلنكليزية  واللغة  األرصدة  نظام  الجامعة  تعتمد 

واللغة الفرنسية في القسم الفرنسي. وحضور الطالب إلزامي لكافة الدروس واألعمال التطبيقية.

الشهادات
بكالوريوس- من 105 إلى 120 وحدة وفق اإلختصاصات.

ماجستير - من 36 الى 39 وحدة وفق اإلختصاصات.

شروط اإلنتساب

بالنسبة لصف الفرشمن: اكمال صف الثاني عشر وشهادة high school diploma، واذن 	 

واجتياز  التربية،   وزارة  في  المعادالت  لجنة  من  األجنبي  المنهاج  الدراسة حسب  بمتابعة 

إمتحان sat 1 قبل انتسابهم الى صف الفرشمن وال sat 2 خالل متابعتهم الصف.

لصف ال sophomore: حيازة البكالوريا الرسمية أو ما يعادلها.	 

الخضوع إلمتحان دخول في اللغة األجنبية والرياضيات.	 

اما مرحلة الماجستير فيجب ان يكون حاصل على معدل 80/100 في مرحلة اإلجازة ويمكن 	 

75/100 ضمن شروط خاصة تحددها لجنة مختصة.  الحائزين على معدل  الطالب  قبول 

علمًا ان شهادة اإلجازة الحائز عليها الطالب يجب ان تكون مصدقة ومعادلة من قبل وزارة 

التربية في لبنان. 
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اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصالكلية / القسم

إدارة األعمال 
واإلقتصاد

اإقت�سادمحا�سبة

بكالوريو�س - ماج�ستير

اإدارة فنادقعلوم مالية

اإدارة اأعمال )تركيز ادارة الم�ست�سفيات، ادارة الموارد 

الب�سرية، ادارة اعمال دولية(

ت�سويق

اإدارة ال�سياحية وال�سفراإعالن  وت�سويق

اأنطمة المعلوماتية الإداريةاإقت�ساد

الفنون والعلوم

بكالوريو�س - ماج�ستيرالمعلوماتية وتكنولوجيا الت�سالتعلوم كومبيوتر

فن زخرفي / ت�سميم غرافي

                      Fashion Design in Graphic Design
Fine Arts  in Graphic Design

بكالوريو�س عالقات عامةاإعالن

اأعمال دوليةراديو وتلفزيون

ت�سميم داخليدرا�سات اإنكليزية

اجازة تعليميهترجمة

Communications Artsما�ستر

العلوم الصحية

علوم المختبرات العيادية 

علم الت�سوير ال�سعاعي

علوم الب�سريات وقيا�س النظر

علوم تمري�سية

علوم جنائية

علوم التغذية

بكالوريو�س

علم الحياء الجزئي

علم ال�سموم التطبيقية

البيع والت�سويق الطبي الحيوي

علوم الب�سريات وقيا�س النظر

برامج تخ�س�س

تكنولوجيا حيوية

Biotechnology 

 Track: DNA Technology / Forensic Science.

علوم ال�سموم الحيوية التحليلية

 Bio- analytical Toxicology
علوم الب�سريات وقيا�س النظر

ماج�ستير

الهندسة
هند�سة الكومبيوتر 

والإت�سالت

هند�سة التقنيات الطبية

ميكاترونيك
اإجازة وماج�ستير

األقساط الدراسية
سعر الوحدة/ القسط الفصلي/المرحلة

220 $البكالوريوس

320 $ماجستير + البرامج التخصصية

265  $ إجازة تعليمية
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