
الكلّية احلربّية
 

وزارة الدفاع – الفيا�ضية بعبدا)05/452400(.العنوان
طيار – مراقب جوي – مهند�س بحري – املدفعية – الهند�ضة – م�ضاد الطائرات – النقل – امل�ضاة – املدرعات – الإ�ضارة.االخت�صا�صات

خالل �ضهري اأيلول وت�ضرين الأول.موعد تقدمي الطلبات
خالل �ضهر ت�ضرين الأول.موعد اإمتحان الدخول

يجب على الطالب اأن يكون حائزاً على 20/12 يف �ضهادة البكارلويا الق�ضم الثاين اأو ما يعادلها. وتتم مباريات الدخول على خم�س مالحظة
مراحل ) الإختبار النف�ضي، الفح�س الطبي، الإختبار اخلطي، الإختبار الريا�ضي، اإختبار الأهلية اأو املقابلة(.

اللغة العربية، اللغة الأجنبية، الرتجمة والتعريب، التاريخ، اجلغرافيا، الفيزياء، الكيمياء، العلوم الطبيعية، والريا�ضيات.املواد املطلوبة

معهد العلوم التطبيقية واالقت�صادية

1- بئر ح�ضن)01/840169(   2- بعقلني)05/500244(    3- �ضور)07/345319(   4- بعلبك)08/377653(   5- طرابل�س)06/387012( العنوان
بعد اخلام�ضة م�ضاًء : املعلوماتية الدارية - املعلوماتية ال�ضناعية - اللكرتونيك ال�ضناعي - اللكرتوتكنيك ال�ضناعي - امليكانيك االخت�صا�صات

ال�ضناعي - الدارة والقت�ضاد. و من الثامنة �ضباحاً حتى اخلام�ضة م�ضاًء فهناك : الح�ضاء يف احللقة الوىل - الطوبوغرافيا
خالل �ضهر متوز.موعد تقدمي الطلبات

خالل �ضهر اأيلول.موعد مباراة القبول
لغة اأجنبية و ريا�ضيات.املواد املطلوبة

املعهد اجلامعي للتكنولوجيا

�ضيدا )07/750191(.العنوان
هند�ضة الت�ضالت وال�ضبكات - هند�ضة �ضناعية و�ضيانة - هند�ضة مدنية: اأبنية واأ�ضغال عامة. االخت�صا�صات

خالل �ضهر حزيران.موعد تقدمي الطلبات
حتدد عادة يف الن�ضف الثاين من �ضهر متوز.موعد مباراة القبول

ثقافة علمية باللغة الفرن�ضية، ريا�ضيات، وفيزياء.املواد املطلوبة

الفرق بني اإمتحان الدخول ومباراة القبول:

1- اإمتحان الدخول: يتم اإختيار الطالب للت�ضجيل وفقاً ملعدل جناح عام ) مثاًل 20/10( مهما كان عدد الطالب الناجحني يف اإمتحان الدخول.

2- مباراة القبول: يتم اإختيار الطالب املقبولني للت�ضجيل ح�ضب نتيجة مباراة القبول، وفقاً لآلية حمددة م�ضبقاً، من حيث املعدل والعدد، فيتم اإختيار املقبولني 
وفقاً ل�ضلم الأولوية، من بني الطالب الناجحني واحلائزين على املعدل املطلوب، ابتداًء من الطالب احلائز على املعدل الأعلى حتى تكملة العدد املطلوب.

مالحظة: اإن كل من مواعيد تقدمي الطلبات واإمتجانات الدحول ومباريات الدخول هي غري ثابتة وقد تتغري تبعاً لظروف اإدارة كل كلية من كليات اجلامعة اللبنانية. 
لذا يرجى مراجعة ق�ضم �ضوؤون الطالب التابع لكل كلية بهدف التاأكد من هذه التواريخ لكي ل تخ�ضر فر�ضة الإنت�ضاب اإىل اإي من الكليات املذكورة.

كلّية االآداب والعلوم االإن�صانّية

1- الأوني�ضكو  )01/315644(       2- الفنار  )01/874026(       3- طرابل�س )06/390957(       4- ك�ضارة البقاع )08/805055(  الفروع
5- �ضيدا )07/734952(               6- مركز اللغات والرتجمة- نيو رو�ضة )01/689085(.

اللغة العربية واآدابها - اللغة الفرن�ضية واآدابها - اللغة الإنكليزية واآدابها - التاريخ - اجلغرافيا - الآثار والفنون -  الفل�ضفة  - علم االخت�صا�صات
النف�س- علوم اللغة والتوا�ضل.

يبداأ يف الن�ضف الثاين من اأيلول جلميع الإخت�ضا�ضات باإ�ضثتناء مركز اللغات والرتجمة حيث تقدم الطلبات مع بداية �ضهر متوز.موعد تقدمي الطلبات
فقط يف ق�ضم اللغة العربية، الفرن�ضية، والإنكليزية يف حال مل يكن الطالب حائزاً على 20/12 يف اإمتحانات الثانوية العامة.موعد اإمتحان الدخول

اإمتحان يف لغة الإخت�ضا�س.املواد املطلوبة
فقط يف مركز اللغات والرتجمة: حتدد عادة مواعيد اإجراء املقابلة ال�ضفهية خالل �ضهر متوز والإمتحان اخلطي خالل �ضهر اأيلول.موعد مباراة القبول

لإخت�ضا�س الرتجمة: لغة عربية- لغة فرن�ضية- لغة اإنكليزية وترجمة.املواد املطلوبة
لإخت�ضا�س اللغات الإجنبية التطبيقية- لغة اإيطالية: لغة عربية- لغة فرن�ضية- لغة اإنكليزية.

كلّية احلقوق والعلوم ال�صيا�صّية واالإدارّية

1- العمادة )01/423137(       2- احلدث )05/463604(          3- جل الديب )04/712053(         4- طرابل�س )06/388693( الفروع
 5-  زحلة )08/814847(         6-  �ضيدا )07/720002(.

احلقوق - العلوم ال�ضيا�ضية والإدارية . االخت�صا�صات
خالل �ضهر اأيلول باإ�ضثتناء اإخت�ضا�س احلقوق – الق�ضم الفرن�ضي حيث تقدم الطلبات خالل �ضهر متوز.موعد تقدمي الطلبات

فقط يف اإخت�ضا�س احلقوق – الق�ضم الفرن�ضي و حتدد عادة خالل �ضهر اأيلول.موعد مباراة القبول
ثقافة عامة باللغة الفرن�ضية.املواد املطلوبة

معهد العلوم االجتماعّية

1- الرو�ضة )01/809700(       2- الرابية )04/415230(     3 -  طرابل�س )06/385641(    4- زحلة) 08/806095(        5-  �ضيدا)07/750493(.الفروع
علوم اجتماعية – دميوغرافيا.االخت�صا�صات

 يحدد عادة يف الن�ضف الثاين من �ضهر اأيلول.موعد تقدمي الطلبات

كلّية الفنون اجلميلة والعمارة

1-  احلدث )05/463516(     2- فرن  ال�ضباك )01/389307(      3- طرابل�س)06/386287(       4-  دير القمر)05/505825(الفروع
الهند�ضة املعمارية  - الفن الزخريف اأو الهند�ضة الداخلية - التمثيل  - الر�ضم والت�ضوير. االخت�صا�صات

خالل �ضهر متوز.موعد تقدمي الطلبات
حتدد عادة يف الن�ضف الثاين من �ضهر اأيلول.موعد مباراة القبول

ثقافة عامة يف اللغة العربية- ثقافة عامة يف اللغة الإجنبية)فرن�ضي اأو اإنكليزي( - ريا�ضيات ور�ضم يف بع�س الإخت�ضا�ضات.املواد املطلوبة

كلّية االإعالم والتوثيق

1- الأوني�ضكو )01/791059(      2- الفنار)01/687622(.الفروع
ال�ضحافة ووكالت الأنباء - اإذاعة وتلفزيون- اإعالن - عالقات عامة – اإدارة مكتبات ومعلومات – اإدارة وثائق.االخت�صا�صات

خالل �ضهر متوز.موعد تقدمي الطلبات
حتدد عادة يف الن�ضف الثاين من �ضهر اأيلول.موعد مباراة القبول

الثقافة العامة باللغة العربية واللغة الأجنبية )فرن�ضي اأو اإنكليزي(، ترجمة وتعريب.املواد املطلوبة
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كلّية العلوم االإقت�صادية واإدارة االأعمال

1- احلدث)05/463630( وتتبع له �ضعبة يف النبطية )07/761357( و�ضعبة يف عاليه )553334/05( الفروع
 2- الأ�ضرفية )01/339465(                       3- طرابل�س)06/387015(.

الأول االخت�صا�صات الفرعني  الخت�ضا�ضات متوفرة يف  القت�ضادية، وهذه  العلوم   - الإدارية  املعلوماتية   - والتمويل  املحا�ضبة   - والت�ضويق  الإدارة 
والثاين ماعدا الفرع الثالث حيث يدر�س فقط اخت�ضا�ضي الإدارة والت�ضويق - املحا�ضبة والتمويل. 

حتدد عادة يف بدايات �ضهر متوز.موعد تقدمي الطلبات
حتدد عادة خالل �ضهر اآب.موعد مباراة القبول

مو�ضوع ثقافة عامة باللغة العربية، مو�ضوع ثقافة عامة باللغة الأجنبية، ريا�ضيات، واإقت�ضاد.املواد املطلوبة

كلّية ال�صياحة والفنادق

بئر ح�ضن)01/857285(.العنوان
ال�ضياحة وال�ضفر -  الإر�ضاد ال�ضياحي - اإدارة الفنادق االخت�صا�صات

حتدد عادة يف الن�ضف الثاين من �ضهر حزيران.موعد تقدمي الطلبات
حتدد عادة مواعيد اإجراء املقابلة ال�ضفهية مع بدايات �ضهر متوز والإمتحان اخلطي يف اأواخره.موعد مباراة القبول

مو�ضوع ثقايف باللغة العربية- حتليل ن�س باللغة الأجنبية ) فرن�ضي اأو اإنكليزي(- ترجمة وتعريب ) فرن�ضي اأو اإنكليزي(.املواد املطلوبة

كلّية الرتبية

العمادة: حتويطة فرن ال�ضّباك )01/292982(         1- الأوني�ضكو )01/801461(          2- نيو رو�ضة)01/682950(.الفروع
الرتبية االخت�صا�صات والريا�ضية،  البدنية  الرتبية  واإجتماعيات،  عربية،  لغة  اأجنبية،  لغة  وعلوم،  ريا�ضيات،  اإبتدائي  تعليم  مبكرة،  تربية طفولة 

الفنية )مو�ضيقى، فنون ت�ضكيلية، م�ضرح(.
خالل �ضهر متوز.موعد تقدمي الطلبات

حتدد عادة يف الن�ضف الثاين من �ضهر اأيلول.موعد مباراة القبول
ويت�ضّمن املواد التالية: ثفافة عامة باللغة العربية، ثقافة عامة باللغة الأجنبية وثقافة عامة يف العلوم والريا�ضيات ) لطالب هذا املواد املطلوبة

الخت�ضا�س (. واختبارات عملية ) لخت�ضا�ضات الرتبية البدنية والريا�ضية والرتبية الفنية ( - النجاح يف املقابلة ال�ضفهية.

املعهد الوطني العايل للمو�صيقى ) الكون�صرفاتوار(

�ضن الفيل )01/789530(–زقاق البالط )01/980717(–مونو) 01/652523(–الوني�ضكو )01/217289(–�ضيدا )07/736187(–عاليه )05/556090( الفروع
زحلة )08/802208(–�ضهور ال�ضوير)04/392313(–جونيه )09/635300(–طرابل�س)06/213437( –بيت مري)04/871868(.

الق�ضم ال�ضرقي ) ناي – عود – قانون – اإيقاع – غناء...( – الق�ضم الغربي )اآلت النفخ – غيتار – بيانو – وتريات – غناء...(  غناء االخت�صا�صات
اوبرايل – ابحاث ودرا�ضات ون�ضر – علوم مو�ضيقية.

خالل �ضهر متوز.موعد تقدمي الطلبات
خالل �ضهر اأيلول.موعد اإمتحان الدخول

حتدد بح�ضب الإخت�ضا�س وامل�ضتوى. ويخ�ضع الطالب اجلدد الراغبني بالأنت�ضاب اإىل املعهد اإىل مقابلة �ضفيهة.املواد املطلوبة

كلّية العلوم

1- احلدث)05/460584(     2-  الفنار)01/680248(    3- طرابل�س)06/386356(    4- زحلة)08/812553(     5- النبطية )07/761980(.الفروع
علوم طبيعية االخت�صا�صات العامة-  الكيمياء   - احلياتية  الكيمياء  الإلكرتونيك-  العامة-  الفيزياء   - الإح�ضـاء  املعلوماتية-  البحتة-  الريا�ضيات 

وي�ضتمل على الخت�ضا�ضات:  علم احليوان - علم النبات - علم الأر�س.
يحدد عادة يف الن�ضف الثاين من �ضهر اأيلول. موعد تقدمي الطلبات

مالحظة: مينع على الطالب الت�ضجيل يف اأكرث من فرع جامعي للكلية.

كلّية الهند�صة

1- طرابل�س)06/385090( / 2- رومية)04/872206( / 3- احلدث)9-7-05/463402(.الفروع
هند�ضة الكهرباء والإلكرتونيك )املعلوماتية( - هند�ضة امليكانيك )طاقة، تركيب اآليات، اأتوماتيك( االخت�صا�صات

حتدد عادة يف بدايات �ضهر حزيران.موعد تقدمي الطلبات
حتدد عادة يف بدايات �ضهر متوز.موعد مباراة القبول

لغة عربية، لغة فرن�ضية اأواإنكليزية، ريا�ضيات، فيزياء، كيمياء املواد املطلوبة

كلّية الهند�صة الزراعية و الطب البيطري

الدكوانة )01/484130- 01/484131- 01/484132(.الفروع
ت�ضنيع غذائي- اإنتاج حيواين- اإنتاج نباتي- وقاية النبات- تن�ضيق حدائق- الإقت�ضاد الزراعي – طّب بيطري.االخت�صا�صات

خالل �ضهر متوز.موعد تقدمي الطلبات
خالل �ضهر اأيلول. موعد مباراة القبول

 ريا�ضيات، كيمياء، فيزياء، لغة عربية، لغة فرن�ضية اإ�ضافة اإىل مادة العلوم الطبيعية لطالب علوم احلياة.املواد املطلوبة

كلّية ال�صّحة العامة

1-  احلدث)05/463593(   2- الفنار)01/686344(    3- طرابل�س)06/436741(    4-  زحلة)08/930916(    5- �ضيدا )07/750357(.الفروع
العلوم التمري�ضية، العلوم املخربية، الإ�ضراف ال�ضحي الجتماعي، العالج الفيزيائي، القبالة القانونية، تقومي النطق، تاأهيل املعاقنياالخت�صا�صات

خالل �ضهر متوز.موعد تقدمي الطلبات
خالل �ضهر اأيلول. موعد مباراة القبول

كيمياء، فيزياء، لغة عربية، علوم طبيعية اأو ريا�ضيات، ومو�ضوع ثقافة عامة باللغة العربية والإجنبية. بال�ضافة اإىل اإمتحان كفاءة املواد املطلوبة
ج�ضدي واآخر نف�ضي.

كلّية العلوم الطبّية

احلدث )05/463581 - 05/467048(.العنوان
ال�ضدر االخت�صا�صات جراحة   - الأطفال  جراحة   - البولية  امل�ضالك  جراحة   - والتوليد  الن�ضائية  اجلراحة   - العظم   جراحة   - العامة  اجلراحة 

والقلب - جراحة الدماغ والأع�ضاب - اجلراحة التجميلية والرتميمية - جراحة الأنف والأذن واحلنجرة - جراحة العني، التخدير 
والنعا�س - طب الأطفال -  طب الأن�ضجة والباتولوجيا - الأ�ضعة والت�ضوير - الطب النف�ضي )الأمرا�س العقلية( - الطب الداخلي. 

خالل �ضهر متوز.موعد تقدمي الطلبات
خالل �ضهر اأيلول. موعد مباراة القبول

كل مقررات العلوم الطبيعية املدرجة يف منهاج ال�ضنة الأوىل يف كلية العلوم.املواد املطلوبة

كلّية طب االأ�صنان

احلدث) 16-15-05/470914(.العنوان
علم الحياء الفمــي- جراحة الفم -  العتناء بال�ضنان الرتميمي )الت�ضحيحي( -  العتناء باأ�ضنان الطفال واملجموعات -  مبحث لب االخت�صا�صات

ال�ضنان -  مبحث اللثة )حول ال�ضن( -  اأمرا�س الفم وت�ضخي�ضها -  البدلت امل�ضرتكة غري املثبتة واملثبتة - اأ�ضعة الفم والفك والوجه. 
خالل �ضهر متوز.موعد تقدمي الطلبات

خالل �ضهر اأيلول.موعد مباراة القبول
كل مقررات العلوم الطبيعية املدرجة يف منهاج ال�ضنة الأوىل يف كلية العلوم.املواد املطلوبة

كلّية ال�صيدلة

احلدث) 05/463375 - 05/463367(.العنوان
العلوم ال�ضيدلنيةاالخت�صا�صات

خالل �ضهر متوز.موعد تقدمي الطلبات
خالل �ضهر اأيلول.موعد مباراة القبول

كل مقررات العلوم الطبيعية املدرجة يف منهاج ال�ضنة الأوىل يف كلية العلوم.املواد املطلوبة

مالحظة: ي�ضرتط بالطالب متابعة مقررات ال�ضنة الأوىل يف كلية العلوم )العلوم الطبيعية( اجلامعة اللبنانية واحل�ضول على معدل 20/12 يف العلوم الطبيعية 
لكي ي�ضتطيع التقدم ملباراة القبول يف كلية العلوم الطبية وطب الأ�ضنان و20/10 يف العلوم الطبيعية لكي ي�ضتطيع التقدم ملباراة القبول يف كلية ال�ضيدلية


