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المقدمة
يوفر اإلصدار السادس عشر من كتاب “دليلك الى الجامعات في لبنان” المعلومات
األساسية التي يحتاجها الطالب الثانوي في عملية إختيار اإلختصاص والجامعة المناسبين،
إضافة الى معلومات إضافية تتعلق بالشهادات المعادلة ولغات التدريس واالقساط
الدراسية .ويعتبر هذا اإلصدار من اهم اإلصدارات التوجيهية التي توفرها جمعية المركز
اإلسالمي للتوجيه والتعليم العالي لكل طالب وباحث ومهتم بشؤون التعليم العالي وعالم
اإلختصاصات والمهن ،لما يتضمنه من تحديث دائم لكافة المعطيات التي تحتويه.
نأمل ان يقدم هذا الدليل كل استفسار حول عالم اإلختصاصات والجامعات ،ونحن
جاهزون لكل استفسار جديد ال يوفره من خالل التواصل مع الجمعية للتعرف واالستفادة
من الخدمات التوجيهية األخرى المتوفرة من:
توجيه تربوي ومهني (طالب – مدارس).
اختبارات الميول والقدرات.
دورات تدريبية للموجهين والمرشدين.
التدريب والتأهيل لسوق العمل.
تنمية المهارات التربوية والتعليمية الذاتية لدى الطالب.
إصدارات متعددة حول المهن واإلختصاصات.
صفحة الكترونية متخصصة.
معارض توجيهية سنوية.
نسأل اهلل تعالى ان يوفقنا على خدمتكم

لبنان  -بيروت  -جادة اإلمام الخميني  -سنتر اسكندراني سابق ًا  -طابق 5
تليفاكس01/457774 - 01/457775 :
mail: info@orientation94.orgـwww.orientation94.org - E
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الجامعة اللبنانية /كلية العلوم
أنشئت كلية العلوم ونظمت بموجب المرسوم رقم  2883تاريخ .1959
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

الأول :الحدث  -جبل لبنان  -مجمع رفيق الحريري
الثاني :الفنار  -جبل لبنان
الثالث :القبة  -طرابل�س
الرابع :زحلة  -البقاع
الخام�س :النبطية  -جنوب لبنان
�شعبة بنت جبيل  -جنوب لبنان
�شعبة �صور  -جنوب لبنان
�شعبة الدبية � -إقليم الخروب
�شعبة دور�س  -بعبلك
�شعبة حلبا  -عكار
�شعبة عم�شيت  -جبيل

05/460584 - 603313 - 463556

05/461496

01/687002 - 681551 - 681550

01/678003

06/382554

06/386365

08/812553

08/814607

07/767980 - 768173

07/761976

07/451322

07/451322

07/345318

07/345319

07/985631

07/985631

08/376356
06/690176

06/690176

09/621687

09/621687

www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام الـ  LMDفي الدراسة بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين .ويجري
إبتداء من السنة المنهجية الثانية مسار ًا للغة
التدريس باللغتين الفرنسية واإلنكليزية .كما يتبع الطالب
ً
أجنبية يتضمن ثالثة مستويات:
•المستوى األول 100 :ساعة.
•المستوى الثاني 60 :ساعة.
•المستوى الثالث 60 :ساعة.
ويخضع الطالب بعد نجاحه في السنة األولى من اإلجازة إلختبار في اللغة يحدد المستوى
الذي يجب أن يلتحق به.
ومنذ العام الدراسي 2016-2015م 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
ويتفرع منها شهادات اإلجازة في الرياضيات ،المعلوماتية ،اإلحصاء ،الفيزياء ،الكيمياء
الفيزيائية ،واإللكترونيك.
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•ان طالب الكيمياء الذي يختار بوابة  CSVTيستفيد من عدة مواد عامة في العلوم الطبيعية
ويسمح له بالمشاركة في إمتحان الدخول الى كليات الطب وطب االسنان والصيدلة ،بينما
يستفيد طالب الكيمياء الذي يختار بوابة  MISPCEمن عدة مواد عامة في الرياضيات
والفيزياء وال يسمح له بالمشاركة في إمتحان الدخول الى كليات الطب وطب االسنان
والصيدلة .وفي السنة المنهجية الثانية يختار طالب الكيمياء بين إختصاص الكيمياء العامة
أو إختصاص الكيمياء الفيزيائية.
•يحق للطالب الحائز على شهادة اإلجازة في العلوم الطبيعية معادلة الشهادة وتكملة
إختصاص العلوم الزراعية في الجامعة اللبنانية .كما يحق لمن حاز على اإلجازة في
الرياضيات ،الفيزياء ،المعلوماتية ،اإللكترونيك ،والفيزياء معادلتها في كلية الهندسة في
الجامعة اللبنانية ضمن الشروط الخاصة بكلية الهندسة.

الشهادات
•إجازة  3 -سنوات  6 -فصول  180 -رصيد ًا.
•ماجستير  - M1سنة واحدة  -فصلين  60 -رصيد ًا.
•ماجستير المهني  - M2سنة واحدة  -فصلين  60 -رصيد ًا..
•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.
•يمكن للطالب ممن درسوا في جامعات أخرى أو في إحدى كليات الجامعة اللبنانية
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
الشهادة

اإلختصاص

�إجازة

علوم طبيعية

�إجازة

Petroluem Geology
Geoscience

M1,M2

applied animal science
plant biology and environment
cellular and molecular biology
environment and life science
cellular and molecular biology
environmental and life sciences
geology-biodiversity
managemet and conservation of natural resources

Master 2
Research

oncology
immunology
molecular biology
genomics and health
applied plant biotechnology
marine biology and ecoclogy
reproduction and development
stem cells
organogenesis and regenerative medicine
formulation and security
behavioral and cognitive neurosciences
human molecular diagnostics
molecular diagnostic and forensic sciences
cell biology and physiology

القسم

Biology
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�إجازة

كيمياء

�إجازة

كيمياء حياتية

professional
master 1& 2
M1,M2

physical chemistry and chemistry of materials
molecular chemistry
analytical sciences
refining and hydrocarbon technologies
expertise and treatment in environment
analytical sciences
chemical industrial analysis
materials and applications
technology of perfumes
cosmetics and dyes-food:
chemistry and biology of bioactive molecules
hydrosciences
molecular inorganic chemistry
organic molecular chemistry
industrial analysis
physical chemistry of materials-physical chemistry
materials and catalysis
environmental science

professional
master 1& 2
M1,M2

biology and marketing
nutrition
healthcare management and quality

�إجازة
�إجازة

فيزياء
الكترونيك

M1,M2

- image and speech
- microwave
-microsystems and
embedded systems
- subatomic physics
- condensed matter
- laser and material
- nanosciences and
functional materials
- telecom

- enrgetics
- fundemental physics
- high energy physics
- hydrodynamics
- electronicsinstrumentation
- industrial automation

M1 biomedical physics
M2 promedical physics and imagining physics
M2R Medical physics and life imaging

14
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PHYSICS
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�إجازة

M1,M2

M1

ريا�ضيات
معلوماتية
�إح�صاء
norms and technology management
mathematics for finance and acturial sciences
telecommunication systems & computer networks
laser and radiations lonizing:safety and protection
biostatistics
game design and development
cyber security
biostatistics
statistics
WEB development
software engineering
security and applications
differential geometry and geometric control
algebra and discrete mathematics
mathematics and applications
partial differential equations and numerical analysis
information and decission support systems
computer science and telecommunication
computer science and risk management-signal
telecommunications

Mathmatics
and
informatics

Geosciences-geo resources
Geosciences:environmental Geosciences

M1,M2

petroleum Geosciences
environmentalGeosciences

M2

M2 pro Geosciences

M2R

Geosciences

Geosciences
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الجامعة اللبنانية /كلية العلوم الطبية
أنشئت كلية الطب بموجب المرسوم رقم  1118تاريخ  .12/10/1983وقد صدرت الحق ًا
عدة مراسيم نظمت هذه الكلية آخرها مرسوم دمج الفرعين في تاريخ  .29/7/1966ومهمة
هذه الكلية تأمين التعليم العالي والتدريب السريري في الطب العام والتخصصي وتنظيم
المؤتمرات الطبية والعلمية باإلضافة إلى إجراء البحوث العلمية.
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

الحدث  -جبل لبنان  -مجمع رفيق الحريري

05/463584 - 05/464585

 05/46358705/463585

www.ul.edu.lb

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

الشهادات
•شهادة دكتور في الطب العام  7 -سنوات.
•شهادة طبيب إختصاص  -من  3إلى  7سنوات.
•دبلوم جامعي لألبحاث الطبية  -سنة واحدة.
•دبلوم مساعد لألبحاث السريرية  -سنة واحدة.
•دبلوم جامعي للتقنيات الصوتية في التخدير واإلنعاش  -سنة واحدة.
•دبلوم جامعي .cardiologie
•دبلوم جامعي في علم األعصاب  -سنة واحدة.
•إجازة إختصاص علم األعصاب  -سنة واحدة .M1
•ماجستير جامعي في علم األعصاب  - M2سنة واحدة بعد .M1
•دكتورة في علم األعصاب بالتنسيق مع المعهد العالي للدكتوراه  3 -سنوات بعد .M2

شروط اإلنتساب
•باإلضافة إلى الشروط العامة ،حيازة معدل  12/20وما فوق في السنة األولى في كلية العلوم
(قسم العلوم الطبيعية أو الكيمياء).
•النجاح في مباراة الدخول بمعدل  12/20وما فوق.
•يقبل الطالب حسب تسلسل درجات نجاحهم في المباراة وفي حدود العدد المشار إليه في
مجلس الكلية.

الجامعة اللبنانية UL
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•يعتبر ناجح ًا في المباراة من حصل على معدل  12/20وما 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  %10من العدد المطلوب كل سنة وذلك بعد اجتيازهم مباراة خاصة.

اإلختصاصات
القسم

جراحة

أمراض

اإلختصاص

جراحة عامة
توليد وجراحة ن�سائية
جراحة العظم
جراحة الم�سالك البولية
جراحة الأطفال
جراحة ال�صدر والقلب
جراحة الدماغ
جراحة التجميل
�أذن وانف وحنجرة وجراحتها وجراحة الوجه
والعنق
�أمرا�ض العين وجراحتها
تخدير و�إنعا�ش
طب داخلي
طب الأطفال
الباتولوجيا
الت�شخي�ص بالأ�شعة
الأمرا�ض العقلية
طب مخبري
�أمرا�ض القلب
�أمرا�ض الجهاز اله�ضمي
�أمرا�ض الكلية
�أمرا�ض الروماتيزم
الأمرا�ض الع�صبية
�أمرا�ض الدم وال�سرطان
الأمرا�ض المعدية االنتانية
الغدد ال�صماء
الأمرا�ض ال�صدرية
�أمرا�ض الجلد
طب حديثي الوالدة
�أمرا�ض الدم وال�سرطان عند االطفال
�أمرا�ض ال�شيخوخة
طب الطوارىء
الإنعا�ش الطبي

الشهادة
� 5سنوات
� 5سنوات
� 5سنوات
� 5سنوات
� 5سنوات
� 7سنوات
� 6سنوات
� 5سنوات

� 5سنوات
�5سنوات
� 4سنوات
� 3سنوات
� 4سنوات
� 5سنوات
� 5سنوات
� 4سنوات
� 4سنوات
�سنتان بعد الطب الداخلي
�سنتان بعد الطب الداخلي
�سنتان بعد الطب الداخلي
�سنتان بعد الطب الداخلي
� 4سنوات بعد �سنة طب داخلي
�سنتان بعد الطب الداخلي
�سنتان بعد الطب الداخلي
�سنتان بعد الطب الداخلي
�سنتان بعد الطب الداخلي
� 3سنوات بعد �سنة طب داخلي
�سنتان بعد طب االطفال
� 3سنوات بعد طب االطفال
�سنتان بعد الطب الداخلي
�سنتان بعد الطب الداخلي
�سنة بعد �إخت�صا�ص �أمرا�ض �صدرية �أو
�سنتان بعد �إخت�صا�ص طب داخلي

18

الجامعة اللبنانية UL

ديللك إىل اجلامعات يف بلنان 2019

الجامعة اللبنانية /كلية طب األسنان
أنشئت هذه الكلية كفرع من كلية الطب بموجب المرسوم رقم  1118تاريخ 1983/10/12
والمراسيم الالحقة لتنظيم كلية طب األسنان كفرع مستقل .وتم دمج الفرعين في 1966/7/29
ومهمة هذه الكلية تأمين التدريس العالي وإجراء البحوث في نطاق طب األسنان وتنظيم

الدورات التدريبية والمؤتمرات للعاملين من أطباء األسنان.
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

الحدث  -جبل لبنان  -مجمع رفيق الحريري

05/470914 - 15 - 16

05/463512

www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال  LMDفي 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
•باإلضافة إلى الشروط العامة ،حيازة معدل
كلية العلوم ( قسم العلوم الطبيعية).

12 / 20

وما فوق في السنة األولى في

•النجاح في مباراة الدخول بمعدل  12/20وما 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.

الجامعة اللبنانية UL
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اإلختصاصات
القسم

اإلختصاص

الشهادة

طب األسنان

طب �أ�سنان
علم الأحياء الفمي
جراحة الفم
مبحث لب الأ�سنان
مباحث اللثة
�أمرا�ض الفم وت�شخي�صها
االعتناء الترميمي بالأ�سنان
البدالت ب�أ�سنان الأطفال والمجموعات
البدالت الم�شتركة غير المثبتة والمثبتة
مبحث �أ�شعة الفم والفك والوجه
تقويم الأ�سنان
طب الفم والأ�سنان ال�شرعي
�صحة فم المجموعات وعلومها الوبائية
طب �أ�سنان

دبلوم جراح

إختصاص طب
أسنان

طب األسنان

�إخت�صا�صي في طب الأ�سنان

دكتوراه
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الجامعة اللبنانية /كلية الصيدلة
أنشئت هذه الكلية بموجب المرسوم رقم  1118تاريخ  1983/10/12كفرع من كلية العلوم

الطبية وبموجب المرسوم رقم

4142

تاريخ  1993/10/13أصبحت كلية الصيدلة وحدة

جامعية وتم دمج الفرعين في /27آب.1996/
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

الحدث  -جبل لبنان  -مجمع رفيق الحريري

05/463375 - 62

05/463365

www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال  LMDفي 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  12/20وما فوق في السنة األولى في كلية العلوم
 -قسم العلوم الطبيعية أو الكيمياء.

•النجاح في مباراة الدخول بمعدل  12/20وما 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
القسم

اإلختصاص

الشهادة

الصيدلة

ال�صيدلة

دكتوراه (مزاولة مهنة)

الجامعة اللبنانية UL
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الجامعة اللبنانية  /كلية العلوم اإلقتصادية وإدارة األعمال
أنشئت بأسم كلية التجارة بموجب قانون رقم  75/76تاريخ  ،1967/12/26ثم أبدلت التسمية
بأسم كلية إدارة األعمال بموجب المرسوم رقم  14304تاريخ  ,1970/04/20وبصدور
المرسوم رقم  4520تاريخ  1981/11/13أصبحت تحمل أسم العلوم اإلقتصادية وإدارة
األعمال.
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

الأول :الحدث  -جبل لبنان  -مجمع رفيق الحريري
الثاني :اال�شرفية  -بيروت
الثالث :القبة  -طرابل�س
الرابع :عاليه  -جبل لبنان
الخام�س :النبطية  -جنوب لبنان

05/463630

05/463630

01/330493 - 328342 - 339466 -5

01/330493

06/387012 - 11 - 5

06/387012

05/556145

05/556145

07/761357

07/761357

www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال  LMDفي الدراسة منذ العام 2006م بحيث تتضمن السنة الدراسية فصلين
دراسيين .ويجري التدريس بثالث لغات (العربية ،اإلنكليزية ،والفرنسية).

الشهادات
•اإلجازة  3 -سنوات ( 6فصول).

•الماجستير  -سنتان ( 4فصول).

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
القسم
العلوم اإلقتصادية
إدارة األعمال

اإلختصاص

�إقت�صاد
المالية والم�ؤ�س�سات
محا�سبة وتدقيق
�إدارة الأعمال
ت�سويق
معلوماتية �إدارية
الإقت�صاد والمالية الدولية
�إقت�صاد مالي وبنوك

الشهادة

�إجازة
ما�ستر

22
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الجامعة اللبنانية /كلية الهندسة
أنشئت كلية الهندسة بموجب المرسوم رقم  9305تاريخ  ،1974/10/21وبوشر التدريس في

/24آذار.1980/
الفروع

الهاتف

الفرع

الأول :القبة  -طرابل�س
الثاني :رومية  -جبل لبنان
04/872208 - 9
الثالث :الحدث  -جبل لبنان  -مجمع رفيق الحريري
05/463443 - 05/463402 -7 -9
www.ul.edu.lb
06/385091 - 2 - 3 - 4

الفاكس
06/385089
04/872208
05/463470

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

التدريس بثالث لغات (العربية ،اإلنكليزية ،والفرنسية).

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

شروط اإلنتساب
•حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

•النجاح في مباراة الدخول في المواد التالية :الرياضيات( 100نقطة) ،الفيزياء( 60نقطة)،
الكيمياء( 40نقطة) ،لغة عربية( 20نقطة)  ،ولغة أجنبية( 20نقطة ).

23

2019 ديللك إىل اجلامعات يف بلنان

UL الجامعة اللبنانية

اإلختصاصات
الشهادة

اإلختصاص

القسم

)Public Works(�أ�شغال عامة
)Buildings(بناء وتنظيم المدن
)Hydrolics(هيدروليك

هندسة مدنية

)Geotechnical(تقنيات جغرافية
)Computer Sciences(علوم الكمبيوتر
)Power and Control(طاقة وتحكم
دبلوم في الهند�سة

هندسة كهرباء
وإلكترونيك

)Telecommunication(ات�صاالت
)Energitics( علم الطاقة
)Constructions(ت�صميم �إن�شاءات
Industrial(ميكانيك �صناعي
)Mechanics

هندسة ميكانيك

)Mechatronic(ميكاترونيك
) Petrol and Gas(بترول وغاز
)Petrochimie(بتروكيمياء
)Chemical process(عمليات كيميائية

هندسة
كيمياء صناعية
والبتروكيميائية

:•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

24
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الجامعة اللبنانية /كلية الزراعة
أنشئت كلية الزراعة بموجب المرسوم رقم

بموجب المرسوم رقم

4521

العام الدراسي 1985 - 1986م.

9306

تاريخ  .1974/10/21ونظمت

تاريخ  .1981/11/13وبوشر التدريس الفعلي مع بداية

الفروع
الفرع

الأول :الدكوانة  -حر�ش تابت

الهاتف

- 01/484131 - 01/484132

الفاكس
01/484130

01/510870
01/510867

www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال  LMDفي 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.

الجامعة اللبنانية UL

ديللك إىل اجلامعات يف بلنان 2019

25

تستقبل الكلية الطالب من خريجي الجامعات األخرى إلعداد:
 -1ماجستير مهندس زراعي في فرع العلوم الزراعية ،على أن يكون الطالب حائز ًا على اإلجازة
في العلوم الزراعية ،تعادل ضمن الشروط المحددة من قِبل الكلية وبعد خضوع الطالب
إلمتحان دخول.

 -2تستقبل الكلية طالب ًا من جامعات أخرى حملة أختصاص علم الحياة ،البيوكيمياء والكيمياء
في السنة المنهجية الثالثة والرابعة بعد خضوعهم إلمتحان الدخول وتقييم الملف.

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

اإلختصاصات
القسم

العلوم الزراعية

اإلختصاص

انتاج نباتي
علوم وتكنولوجيا الحيوان
علوم وتكنولوجيا الغذاء
وقاية النبات
الهند�سة البيئية والموارد الطبيعية
تن�سيق الحدائق واالرا�ضي
الإقت�صاد الزراعي والتنمية الريفية
طب الحيوانات الأليفة
طب حيوانات المزرعة:

العلوم البيطرية

 المجترات الدواجن الأح�صنة والحيوانات الأليفة والم�ستخدمةالرقابة على الغذاء والم�سالخ

الشهادة

�إجازة في العلوم الزراعية
ماج�ستير مهند�س زراعي مهني

�إجازة في العلوم البيطرية
ماج�ستير مهني في العلوم البيطرية
دبلوم في الطب البيطري
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الجامعة اللبنانية /كلية الصحة العامة
أنشئت كلية الصحة العامة ونظمت بالمرسوم رقم  4418تاريخ  .1981/10/20وهي تؤمن
األخصائيين في مختلف علوم الصحة العامة.
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

الأول :الحدث  -مجمع رفيق الحريري
الثاني :الفنار  -مجمع بيار الجميل
الثالث :طرابل�س  -البح�صا�ص
الرابع :زحلة  -الك�سارة
الخام�س� :صيدا  -الجنوب
ال�ساد�س :عين وزين  -ال�شوف

05/463592

05/463593

01/686344

01/686338

06/410024

06/410023

08/930916

08/930763

07/750357-8

07/750359

05/501794

05/501795

www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال  LMDفي 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  4سنوات
دراسة وشهادة الماجستير بعد سنة أو سنتين دراسة.

شروط اإلنتساب
•حيازة شهادة الثانوية العامة.
•النجاح في مباراة الدخول في المواد التالية :الرياضيات ،الفيزياء ،الكيمياء ،علوم طبيعية،
وثقافة عامة في اللغتين العربية واألجنبية.

اإلختصاصات
اإلختصاص
العلوم التمريضية
العلوم المخبرية
العالج الفيزيائي

الفرع
6-5-4-3-2-1
6-5-4-3-1
6-5-4-3-2-1
5-3-2-1
6-4

لغة التدريس عدد سنوات التدريس

الفرن�سية
الإنكليزية
الفرن�سية
الفرن�سية
الإنكليزية

3
3
4
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لغة التدريس عدد سنوات التدريس
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الفرع

اإلختصاص

الفرن�سية
الفرن�سية
الإنكليزية
الفرن�سية
الإنكليزية
الفرن�سية
الفرن�سية
الفرن�سية
الإنكليزية
الفرن�سية
الإنكليزية

5-4-3-2-1

القبالة القانونية

5-4-3-2-1

العمل الصحي
اإلجتماعي

4

الفرن�سية

2

التأهيل النفسي
الحركي

4

الإنكليزية

1

البصريات وقياس
مدى النظر

4
4
4
4
3
3
3

6
2

تقويم النطق

2
1

العالج اإلنشغالي

3

الصحة والبيئة

3-2
1

علم التغذية والحمية

5-4
1

علوم األشعة

Proffesional Master (MP)
public health(epidemiology and biostatistics,health education and promotion)
physical therapy(physical therapy,osteopathic manual therapy)
pshyco-physical follow-up
social-work
microbiology
quality and food safety
chemical and microbiological analysis of water and food
nutrition and dietetics
medical biology
clinical biology
hospital risk management
gerontology
psychosomatic support

Research Master2 (M2R)
epidemiology and bio-statistics
health and environment
medical microbiology
food microbiology
handicap, motor system and rehabilitation
applied biotechnology
host infectious angent interactions
diplom”doctor in physical therapy”
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الجامعة اللبنانية /كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
أنشئت كلية اآلداب بموجب المرسوم رقم  2883تاريخ  .1959/12/16وأصبحت تحمل
أسم كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصدور القانون رقم  75/67تاريخ .1967/12/26
الفروع

الفرع

الهاتف

الأول :كورني�ش المزرعة  -بيروت
الثاني :الفنار  -جبل لبنان
01/874024
الثالث :القبة  -طرابل�س  -ال�شمال
06/386261
الرابع :الك�سارة  -البقاع
08/805025
ال�سرايا
قرب
الخام�س� :صيدا  -الجنوب -
07/734951
مركز اللغات والترجمة  -الدورة  -جبل لبنان
01/689088
مركز علوم اللغة والتوا�صل
01/384132
العمادة � -سن الفيل  -حر�ش تابت
01/489683 - 4
www.ul.edu.lb
01/315640

الفاكس
01/315645
01/874024
06/386263
08/805025
07/734950
01/689088
01/384132
01/489320

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال  LMDفي الدراسة لبعض اإلختصاصات بحيث تتضمن السنة الدراسية

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.
•النجاح في مباراة الدخول إلختصاص الترجمة في المواد التالية :لغة عربية  -لغة فرنسية -
لغة إنكليزية  -ترجمة.
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•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)

•ال يخضع لإلختبار الطالب الذي يحوز على عالمة  12/20وما فوق في عالمة المادة في
اإلمتحان الرسمي.

اإلختصاصات
القسم

لغة عربية
وآدابها

اإلختصاص

الشهادة

لغة عربية و�آدابها

�إجازة  -دبلوم  -ماج�ستير بحثي  -ماج�ستير
مهني

�أدبي
لغوي
التوا�صل المهني
التوا�صل المهني في اللغة العربية و�آدابها
التحقيق اللغوي والكتابة الإبداعية
لغة �إنكليزية و�آدابها

لغة إنكليزية
وآدابها

تطور اللغة وتحولها
الأدب والنقد الفكري
مهارات لغوية تطبيقية
الأدب والمجتمع
التوا�صل المهني في اللغة الإنكليزية و�آدابها
التدقيق اللغوي والكتابة الإبداعية
لغة فرن�سية و�آدابها

لغة فرنسية
وآدابها

لغة فارسية
وآدابها

فلسفة

ماج�ستير بحثي
ماج�ستير مهني
دبلوم
دبلوم
�إجازة  -دبلوم  -ماج�ستير بحثي  -ماج�ستير
مهني
ماج�ستير بحثي
ماج�ستير مهني
دبلوم
�إجازة  -ماج�ستير بحثي  -دبلوم  -ماج�ستير
مهني

�أدب فرن�سي
ال�سنية عامة
�أدب فرنكوفوني والمقارن
االل�سنية التطبيقية
التوا�صل الثقافي
التوا�صل المهني في اللغة الفرن�سية و�آدابها

دبلوم مهني

لغة فار�سية و�آدابها

�إجازة

فل�سفة

�إجازة  -ماج�ستير بحثي  -دبلوم  -ماج�ستير
مهني

الفل�سفة العامة والبحث العلمي
الفل�سفة والعلوم ال�سيا�سية والإجتماعية
الفل�سفة وعلم النف�س
الفل�سفة العامة التطبيقية
الفل�سفة والإعالم الثقافي والتوثيق

ماج�ستير
ماج�ستير مهني

ماج�ستير
ماج�ستير مهني
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اإلختصاص

فنون و�آثار

فنون وآثار

علم نفس

تاريخ

جغرافيا

الفنون والآثار الم�سيحية والإ�سالمية
الفنون والآثار ما قبل التاريخ
الفنون والآثار ال�شرقية
ن�صو�ص ورقم
الفنون والآثار الكال�سيكية
الفنون الجميلة
المتاحف وتقنيات الحفظ
�إدارة جرد الآثار المنقولة وغير المنقولة
علم نف�س
علم نف�س العمل
علم النف�س العيادي علم النف�س التوافقي
علم النف�س المدر�سي
دبلوم نف�ساني مدر�سي
تاريخ
ح�ضارات حديثة ومعا�صرة
ح�ضارات قديمة
ح�ضارات و�سيطة
ال�سياحة والتاريخ
التاريخ في التحقيق والتحرير
جغرافيا
جغرافيا طبيعية
جغرافيا ب�شرية
ت�أهيل المجال الجغرافي وتنظيمه
التوا�صل المهني والتوثيق الجغرافي
ترجمة

اللغات
والترجمة

علوم اللغة
والتواصل

لغات �أجنبية تطبيقية  -ايطالي

التوا�صل الثقافي (درا�سات لبنانية  -ايطالية)

الترجمة الفورية
مفاو�ضات تجارية دولية
اللغة العربية كلغة �أجنبية وتطبيقية
هند�سية تعلم اللغات
المعالجة الآلية للغات
علوم اللغة والتوا�صل ( TALAاالل�سنية
المعلوماتية)
�صناعة اللغة والت�أهيل اللغوي االلي INA
علوم اللغة والتوا�صل
ت�صميم الو�سائل التربوية المتعددة الو�سائط
الترجمة والم�صادر المتعددة الو�سائل

الشهادة

�إجازة  -ماج�ستير بحثي  -دبلوم  -ماج�ستير
مهني
ماج�ستير بحثي
ماج�ستير بحثي
ماج�ستير بحثي
ماج�ستير بحثي
ماج�ستير
ماج�ستير
ماج�ستير مهني
دبلوم مهني
�إجازة  -ماج�ستير بحثي
ماج�ستير -ماج�ستير مهني
ماج�ستير  -ماج�ستير مهني
دبلوم مهني
�إجازة  -ماج�ستير بحثي
ماج�ستير
ماج�ستير
ماج�ستير مهني
دبلوم مهني
�إجازة  -ماج�ستير بحثي
ماج�ستير
ماج�ستير مهني
دبلوم مهني
�إجازة  -ماج�ستير -ماج�ستير مهني -
ماج�ستير بحثي
�إجازة
ماج�ستير
ماج�ستير مهني
ماج�ستير مهني
ماج�ستير مهني
�إجازة
�إجازة  -ماج�ستير
ماج�ستير
ماج�ستير مهني
دبلوم مهني  -ماج�ستير بحثي
دبلوم مهني
دبلوم مهني
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الجامعة اللبنانية /كلية السياحة وإدارة الفنادق
أنشئت هذه الكلية بتاريخ  1997/5/28وقد صدر مرسوم تنظيمها في .1998/2/4
الفروع
الفرع

الهاتف

بئر ح�سن � -شارع الأمم المتحدة  -بيروت
�شعبة �صور
�شعبة جبيل ـ ـ م�ستيتا

01/857286 -7

الفاكس
01/857283

www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال  LMDفي 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
القسم

اإلختصاص

الشهادة

سياحة وفنادق

�إدارة فنادق
�سياحة و�سفر
�إر�شاد �سياحي
�إدارة ال�سياحة الدولية
�إدارة الفنادق الدولية

�إجازة
�إجازة
�إجازة
ماج�ستير بحثي ومهني
ماج�ستير بحثي ومهني
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الجامعة اللبنانية /كلية اإلعالم
بتاريخ  1967/10/5صدر مرسوم بإنشاء معهد الصحافة ونظم بمرسوم رقم  ،8329ثم ُعدل
األسم ليصبح كلية اإلعالم والتوثيق في /24آذار.1995/
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

الأول :االوني�سكو
الثاني :البو�شرية

01/785427

01/791059

01/899826

01/899826

www.ul.edu.lb

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

الشهادات

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

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

اإلختصاصات
القسم

ال�صحافة

�إدارة المعلومات
العالقات العامة والإعالن

اإلختصاص

�صحافة مكتوبة
�صحافة مرئية وم�سموعة  /اذاعة وتلفزيون
مجال  -الإقت�صاد والتنمية
مجال  -ال�صحة والبيئة
مجال  -الفرنكوفوني
�إدارة المعلومات والمكتبات
�إدارة الوثائق
عالقات عامة و�إعالن
علوم الإعالم والتوا�صل
ات�صال الم�ؤ�س�سات
�إدارة المعلومات

الشهادة

�إجازة  -ماج�ستير بحثي
ماج�ستير بحثي
�إجازة  -ماج�ستير
�إجازة  -ماج�ستير مهني
ماج�ستير بحثي
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الجامعة اللبنانية /كلية التربية
تأسست بأسم دار المعلمين العليا بموجب المرسوم رقم  6267تاريخ .1951/10/20
وأخذت أسم كلية التربية بصدور القانون رقم  7576تاريخ .1967/12/16
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

الأول :االوني�سكو
الثاني :نيو رو�ضة
العمادة :تحويطة فرن ال�شباك

01/785651

01/798305

01/680382

01/682950

01/292981

01/285130

www.ul.edu.lb

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

الشهادات
•إجازة تعليمية –  3سنوات.
•ماجستير مهني – سنتان –  4فصول.
•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.
•بالنسبة لشهادة الماجستير :حيازة إجازة في اإلختصاص بمعدل ال يقل عن  12/20إضافة
الى شروط إضافية تحدد سنوي ًا في مجلس الوحدة.

اإلختصاصات
القسم

اإلختصاص

الشهادة

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�ضيات في المرحلة الإبتدائية
تعليم الإجتماعيات في المرحلة الإبتدائية
تربية الطفولة المبكرة

�إجازة في التربية والإعداد
الفرع الأول والثاني
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القسم

تعليم المواد
المهنية

التربية واإلعداد

اإلختصاص

تربية بدنية
تربية مو�سيقية
تربية فنية
تعليم اللغة العربية و�آدابها
تعليم اللغة الإنكليزية و�آدابها
تعليم اللغة الفرن�سية و�آدابها
تعليم الفيزياء
تعليم الكيمياء
تعليم علوم الحياة
تعليم الريا�ضيات
تعليم الفل�سفة والح�ضارات
تعليم الإقت�صاد
تعليم التربية المدنية
تعليم التاريخ
تعليم الجغرافيا
تعليم الإجتماع
�إ�شراف تربوي
�إدارة تربوية
�إر�شاد مدر�سي
تربية خا�صة
تكنولوجيا التربية
�إدارة ريا�ضة
تعليم الفرن�سية الجامعية

الشهادة

�إجازة في التربية والإعداد
العمادة
ماج�ستير بحثي
ماج�ستير مهني وبحثي
ماج�ستير بحثي
ماج�ستير مهني وبحثي

ماج�ستير بحثي

ماج�ستير مهني وبحثي

ماج�ستير مهني
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الجامعة اللبنانية /كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية
أنشئت كلية الحقوق بموجب المرسوم رقم  2883تاريخ  .14/2/1959ونظمت بموجب

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

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

لجهة إضافة أسم “واإلدارية” على أسم هذا القسم .وتم إنشاء القسم الفرنسي في كلية الحقوق
بموجب إتفاقية التعاون مع جامعات فرنكوفونية ومنظمة  AUPELF-UREFسنة  .1996ويتبع
هذه الكلية مركز األبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية .كما تضم هذه الكلية مركز األبحاث

والدراسات في المعلوماتية القانونية .كما تضم مركز ًا للدراسات اللبنانية القانونية واإلدارية
السياسية.

الفروع
الهاتف

الفاكس

الفرع

05/463602 - 05/463615

05/470930

04/712052

04/712054

06/388691

06/388692

08/806250

08/806151

07/720002

07/734788

01/744271

01/744271

01/856144

01/856141

01/423137

01/616786

الأول :الحدث  -مجمع رفيق الحريري
الثاني :جل الديب  -جبل لبنان
الثالث :القبة  -طرابل�س
الرابع :زحلة  -الك�سارة  -البقاع
الخام�س� :صيدا  -الجنوب
مركز الدرا�سات اللبنانية القانونية والإدارية وال�سيا�سية  -ال�صنائع
الفرع الفرن�سي  -الجناح  -بيروت
مركز الأبحاث والدرا�سات في المعلوماتية القانونية  -العدلية
www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
تتبع الكلية نظام ال  LMDفي 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
القسم

اإلختصاص

الشهادة

الحقوق

حقوق
حقوق
حقوق
علوم �سيا�سية و�إدارية

�إجازة
دبلوم درا�سات معمقة
دبلوم درا�سات متخ�ص�صة
�إجازة

الفرع الفرنسي
العلوم السياسية واإلدارية

ماسترات كلية الحقوق والعلوم السياسية واالدارية
القسم

الحقوق

العلوم السياسية

اإلختصاص

قانون خا�ص
قانون عام
قانون جزائي
قانون الأعمال
قانون داخلي ودولي للأعمال
المنازعات والتحكيم والطرق البديلة لحل النزاعات
المهن القانونية والدبلوما�سية _ م�سار قانون عام
المهن القانونية والدبلوما�سية _ م�سار قانون خا�ص
عالقات دولية
علوم �سيا�سية وادارية
تخطيط وادارة عامة
منظمات دول ّية

الشهادة

ما�ستر بحثي

ما�ستر مهني
ما�ستر بحثي
ما�ستر مهني
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الجامعة اللبنانية /كلية الفنون الجميلة
أنشئت كمعهد ونُظم بموجب المرسوم رقم  3107تاريخ .1965/11/10
الفروع
الهاتف

الفرع

الأول :الحدث  -مجمع رفيق الحريري
05/463516
الثاني :فرن ال�شباك  -جبل لبنان
01/387911 - 387910
الثالث :طرابل�س  -القبة  -ال�شمال
06/412840
الرابع :دير القمر  -ال�شوف
05/511001 - 505825
مركز الدرا�سات العليا في الترميم  -طرابل�س � -شارع المعر�ض
06/448820
www.ul.edu.lb

الفاكس
05/463531
01/389307
06/412837
05/511002

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

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

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

اإلختصاصات
القسم

قسم الفنون الجميلة

قسم المسرح
والسينما والتلفزيون

اإلختصاص

فنون الإعالن والتوا�صل الب�صري
هند�سة معمارية
الفنون الت�شكيلية
هند�سة داخلية وفنون زخرفية
تن�سيق حدائق
تخطيط عمراني
تن�سيق حدائق
العمارة
الفن وعلوم الفنن
دبلوم متطور في الترميم
�شعبة الم�سرح
�شعبة ال�سينما
�سينوغرافيا

الشهادة

�إجازة
ما�ستر تخ�ص�صي
ما�ستر بحثي
دبلوم
�إجازة
ما�ستر تخ�ص�صي
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الجامعة اللبنانية /معهد العلوم اإلجتماعية
أنشئ المعهد بموجب المرسوم رقم  2883تاريخ  1595/12/16ونظم بموجب المرسوم رقم
 7367تاريخ  1961/12/18المعدل بموجب المرسوم رقم  1608تاريخ .1962/12/28
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

العمادة  -الطيونة
الأول :الرو�شة � -ساقية الجنزير
الثاني :الرابية  -طريق بكفيا
الثالث :طرابل�س  -القبة � -شارع الجي�ش
الرابع :زحلة  -الك�سارة  -الطريق العام
الخام�س� :صيدا  -دار رعاية الأيتام

01/387889

01/387882

01/809701

01/809700

04/404285 - 04/415230

04/404285

06/385839

06/385641

08/806095

08/806150

07/725409

07/725445

www.ul.edu.lb

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

التدريس باللغات الثالثة (العربية ،األنكليزية ،والفرنسية).

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

شروط اإلنتساب
•حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من البكالوريا الفنية (العلوم التجارية ،أمانة السر،
البيع والعالقات التجارية ،أمانة السر اإلدارية ،برمجة الحاسبات االلكترونية ،المحاسبة
والمعلوماتية ،الفنون الفندقية ،العناية التمريضية ،مساعدة طبية لألسنان ،مراقب صحي،
فنون التجميل ،التربية الحضانية ،مرشد إجتماعي ،وموسيقى)..

الجامعة اللبنانية UL
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اإلختصاصات
القسم

العلوم
اإلجتماعية

اإلختصاص

الشهادة

علم الإجتماع
علم الإجتماع ال�سيا�سة
علم �إجتماع العائلة
علم اجتماع التربية
علم �إجتماع المعرفة والثقافة
علم �إجتماع العمل
الأنتروبولوجيا
التنمية االقت�صادية واالجتماعية
علم ال�سكان
ال�سيا�سات االجتماعية
علم النف�س االجتماعي
علم االجتماع وادارة الموارد الب�شرية.
االدارة االقت�صادية واالجتماعية.
االر�شاد والتوجيه النف�س اجتماعي.
هند�سة م�شاريع االقت�صاد االجتماعي والتعا�ضدي.
�سو�سيو �أنثروبولوجيا المدينة.
التنمية الم�ستدامة والم�س�ؤولية االجتماعية والبيئية
للمنظمات.

�إجازة تعليمية

ماج�ستير بحثي

ماج�ستير مهني

الشهادة التخصصية في العلوم االجتماعية
•مدتها فصلين.
	•شروط التسجيل ،حيازة شهادة االجازة من الكليات واالختصاصات اآلتية :كلية اآلداب
والعلوم االنسانية (تاريخ ،جغرافيا ،علم نفس) ،كلية الحقوق والعلوم السياسية واالدارية،
كلية التربية ،كلية الفنون الجميلة والعمارة ،كلية الصحة العامة (الخدمة االجتماعية
والصحية) ،كلية االعالم ،كلية العلوم (االحصاء ،المعلوماتية) من الجامعة اللبنانية أو من
جامعات أخرى معترف بها على أن يتم معادلة شهاداتها وفق ًا لألصول.
مالحظة :للتوسع في نظام المعهد ،برامجه ،تعريف دقيق لكل ماستر ،وسوق العمل المتاح لخريجيه
• االطالع على نظام معهد العلوم االجتماعية ،مركز األبحاث ،برامج اإلجازة ،،الماستر
البحثي والمهني والمتوفر على الموقع االلكتروني لمركز االبحاث في معهد العلوم
االجتماعية Crss-ul.com
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الجامعة اللبنانية  /كلية التكنولوجيا
أنشئت الكلية بتاريخ  ،1996/7/9ويتولى شؤون الكلية مجلس إدارة وعميد يعاونهما
مجلس علمي.
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

الأول� :صيدا  -قرب دار اليتيم
الثاني :عبيه

07/750191 - 2

07/750191 - 8

05/210462

05/210528

www.ul.edu.lb

نظام الدراسة
يجري التدريس باللغة الفرنسية واإلنكليزية ،وتتبع الكلية نظام األرصدة ذات طابع تكنولوجي تطبيقي:
•دروس نظرية ( )TDوأعمال تطبيقية (.)TP
•زيارات ميدانية لمواقع العمل.
•عشرين اسبوع ًا تدريبي ًا بالتعاون مع مؤسسات العمل واإلنتاج.
•مشروع تخرج.

الشهادات
•اإلجازة الجامعية 3 - licence -سنوات

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

اإلختصاصات
القسم
الهندسة
معلوماتية

اإلختصاص

الشهادة

هند�سة �شبكات المعلوماتية واالت�صال
هند�سة �صناعية و�صيانة
هند�سة مدنية (�أبنية و�أ�شغال عامة)
المعلوماتية الإدارية

�إجازة

وتمنح على مستوى الماجستير:
هندسة نظم اإلتصاالت ،هندسة نظم المعلومات ،هندسة مدنية:جيوتكنيك وبيئة ،هندسة
ميكاترونيك وطاقة .
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الجامعة اللبنانية /المعهد العالي للعلوم التطبيقية واإلقتصادية
أنشئ المعهد بموجب المرسوم رقم  1042تاريخ  ،3/7/1986وقد ساهم بإنشاء المعهد
وعمله :الجامعة اللبنانية ،الجمعية اللبنانية للتعليم العلمي والتقني واإلقتصادي ،ALESTE
والكونسرفتوار الوطني للفنون والمهن  CNAMفي باريس – فرنسا .ويتولى إدارة المعهد
مجلس إدارة ومدير ويعاونهما مجلس علمي .تصدر شهادات المعهد عن  CNAMبموجب
اإلتفاق والمراسيم المرعية اإلجراء.
الفروع
الفرع

الرئي�سي :بيروت  -بئر ح�سن  -مبنى دار المعلمين
بعقلين
بعلبك
طرابل�س
�شتورة
بكفيا
نهر �إبراهيم
www.ul.edu.lb

الهاتف

الفاكس

01/840169 - 8

01/840161

05/500244

05/502245

08/377653

08/377653

06/435900

06/435900

08/845207

08/845206- 7

04/981321- 6

04/981321

09/8446760

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

الشهادات
مرحلة الدراسات الجامعية األولى:

•شهادات الحلقة األولى .Bac+2 RNCP3
•شهادات اإلجازة – اإلجازة .Bac+3
•شهادات الجدارة  – Maitriseالحلقة الثانية .Bac+4
•شهادات :Bac+5

1 .1دبلوم اهلندسة مع درجة ماجستري.

2 .2ماجستري يف إدارة املشاريع واألعمال.
3 .3ماجستري يف التمويل.

4 .4ماجستري يف التحليل االحصايئ للمخاطر ،وتقنية البيانات (اخليارات املتاحة :دراسة
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البيانات العلمية وحتليلها .)Big data
•شهادات الكفاءة في بعض اإلختصاصات.

شروط اإلنتساب
•حيازة شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو شهادة البكالوريا الفنية أو ما يعادلها.
•يخضع كافة الطالب الجدد إلمتحان تقيمي في اللغتين الفرنسية  DELFواإلنكليزية .Bulat
ويستثنى من إمتحان اللغة الفرنسية الطالب حملة البكالوريا الفرنسية.
•يقوم المعهد في تنظيم اإلمتحان التقيمي في مطلع كل فصل.

اإلختصاصات
القسم

العلوم

اإلدارة

اإلختصاص

�إدارة و�إقت�صاد
الكترونيك
كهرباء
الكتروميكانيك
تدفئة وتبريد
هند�سة مدنية
هند�سة العمليات ال�صناعية
معلوماتية
ميكانيك الإن�شاءات
�شبكات و�إت�صاالت
الريا�ضيات التطبيقية
والإح�صاء
�إدارة الم�شاريع والأعمال
تمويل
تحليل اح�صائي للمخاطر
تقنية البيانات – درا�سة
البيانات العلمية وتحليلها

الشهادة

حلقة �أولى – �إجازة – جدارة

حلقة �أولى
�إجازة
جدارة – هند�سة

حلقة �أولى – �إجازة – جدارة

ماج�ستير

big data

م�صاعد
م�ساعد �إداري
م�ساعد محا�سب
مدير الماكينات على ال�شبكات

شهادة الكفاءة
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المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق
والعلوم السياسية واإلدارية واالقتصادية
•	 المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية واالقتصادية واحد من
معاهد الدكتوراه الثالثة التي أنشئت في الجامعة اللبنانية عام .2007وقد تأسست هذه المعاهد
انطالق ًا من الحاجة إلى تكوين الخبرات البحثية في المجاالت العلمية ،وتطوير الكفاءات
في إدارة البحث العلمي لتلبية احتياجات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الرسمية

والخاصة في المجتمع اللبناني.

الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

�سن الفيل   -مبنى نعمان �أبو �سليمان
(مقابل فندق هيلتون حبتور)

01/496817 - 01/487918

01/486961

www.ul.edu.lb

الشهادات

يمنح المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية واالقتصادية:
شهادة الدكتوراه اللبنانية وشهادة التأهيل في إدارة األبحاث ( )HDRفي االختصاصات اآلتية:
الحقوق  -العلوم السياسية واإلدارية  -العلوم االقتصادية  -إدارة األعمال  -السياحة.
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المعهد العالي للدكتوراه في اآلداب
والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية
تأسس املعهد العايل للدكتوراه يف اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية عام  2007من ضمن
معاهد الدكتوراه الثالثة اليت نشأت يف اجلامعة اللبنانية .يعمل املعهد عىل تدريب الباحثني اجلامعيني
وتأهيلهم إلدارة مشاريع البحث العلمي واإلرشاف عىل األطروحات .ويسهر املعهد عىل تنظيم

ورش علمية وأيام ًا دكتورالية وندوات ومؤمترات علمية يف سعي منه إىل توفري الرشوط املناسبة اليت

تعمق الوعي بمستلزمات البحث العلمي لدى طالب الدكتوراه .وقد أنشأ هلذا الغرض  14فريق ًا
بحثي ًا لتغطية خمتلف االختصاصات اليت يضمها املعهد.

الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

�سن الفيل  -حر�ش تابت

01/489684 - 01/489683

01/489320

www.ul.edu.lb

الشهادات
يمنح املعهد شهادة الدكتوراه اللبنانية وشهادة التأهيل إلدارة البحث العلمي( )HDRيف
االختصاصات اآلتية:

الصحافة وعلوم االتصال واملعلومات  -الفنون اجلميلة بكافة اختصاصاتها (ما عدا اهلندسة املعمارية)
 -العلوم االجتماعية – الرتبية  -اآلداب والعلوم اإلنسانية بكافة اختصاصاتها.

رشوط الرتشح إلعداد أطروحة الدكتوراه
 -1طالب اجلامعة اللبنانية:

أ -أن يكون الطالب حائز ًا عىل شهادة املاسرت البحثية أو دبلوم الدراسات املعمقة ( )DEAمن اجلامعة
اللبنانية يف اإلختصاصات اليت يشملها املعهد.

ب -أن يكون الطالب حائز ًا عىل شهادة املاسرت املهنية من اجلامعة اللبنانية ،عىل أن ُيلزم جملس املعهد
كملة من املاسرت البحيث بناء عىل رأي الفرقة البحثية املعنية
الطالب بعد تسجيله بتحصيل مقررات ُم ِّ

بموضوعه.

الجامعة اللبنانية UL
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 -2الطالب من غري اجلامعة اللبنانية:

يمكن للطالب حامل شهادة املاسرت أو ما ُيعادهلا من غري اجلامعة اللبنانية أن يتقدم بطلبه إلعداد

ومعلنة تلحظ
شهادة الدكتوراه ،عىل أن يقوم جملس املعهد بالبت برتشحه إنطالق ًا من معايري رصحية ُ
املستوى األكاديمي لشهادته:

 من حيث ُمالءمتها ملعايري تنظيم اإلعداد لشهادة الدكتوراه يف املعهد. ومن حيث ِصيغ التشارك واإلتفاقات واملعاهدات اليت تعقدها اجلامعة اللبنانية مع اجلامعة اليت
صدرت عنها هذه الشهادة.مع األخذ بعني االعتبار قدرة املعهد عىل اإلستيعاب بما حيفظ أحقية

طالب اجلامعة اللبنانية.
املادة السادسة عرشة  :القبول إلعداد أطروحة الدكتوراه
يتم قبول الطالب من قِبل األستاذ املرشف ورئيس الفرقة البحثية املعنية بعد تقييم مؤهالته من خالل
سجل
مقابلته ودراسة ملفه مع األساتذة من أعضاء الفرقة البحثية املعنيني باملوضوع الذي اختارهُ ،
وي َّ

بعد مصادقة جملس املعهد عىل قبوله بقرار من العميد ،عىل أن يتضمن امللف سرية الطالب الذاتية
تبي دوافعه وأسباب إختياره ملوضوع األطروحة واملستنندات
ورسالة ال تتجاوز العرش صفحات نّ

املطلوبة وفق ًا لألنظمة املعتمدة يف املعهد.
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المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا
تأسس املعهد العايل للدكتوراه يف العلوم والتكنولوجيا كوحدة جامعية مستقلة عام  2007وكواحد

من معاهد الدكتوراه الثالثة اليت نشأت يف اجلامعة اللبنانية.

يتوىل املعهد إعداد الطالب لتحضري شهادة الدكتوراه اللبنانية يف العلوم والتكنولوجيا ،وهيتم بتدريب

الباحثني اجلامعيني وتأهيلهم إلدارة البحث العلمي واإلرشاف عىل املشاريع واألطروحات.
وقد أنشأ هلذا اهلدف ثالثة مراكز بحثية هي :
 مركز العزم لألبحاث البيوتكنولوجية وتطبيقاتها؛ مركز األبحاث والتحاليل يف علوم املياه والبيئة؛ مركز األبحاث يف العلوم النانوتكنولوجية وتطبيقاتها.كما أنشأ ثالثة خمتربات بحثية هي :
 خمترب الرياضيات؛ خمترب النمذجة يف اهلندسة املدنية؛ -خمترب املعلوماتية األساسية والتطبيقية

الفروع
مراكز األبحاث

مجمع رفيق الحريري الجامعي  -الحدث
كلية العلوم الفنار
مركز الأبحاث البيوتكنولوجيا  -مركز العزم  -طرابل�س
www.Edst.ul.edu.lb

الهاتف

الفاكس

05/470939

05/470939

نظام الدراسة
يجري التدريس باللغة الفرنسية واإلنكليزية ،والدراسة باالنتظام

الشهادات
يمنح املعهد العايل للدكتوراه يف العلوم والتكنولوجيا الشهادات التالية:
•شهادة الدكتوراه اللبنانية ودبلوم التأهيل في إدارة األبحاث في االختصاصات اآلتية :

•العلوم والتكنولوجيا  -العلوم الزراعية والهندسية  -الهندسة المعمارية  -العلوم الصحية
(طب ،صحة ،صيدلة ،طب أسنان).

الكلية الحربية
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الكلية الحربية
أنشئت المدرسة الحربية في دمشق عام  ،1921ثم انتقلت إلى حمص عام  ،1932وفي عام

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

حربية عام 2011م.
الفروع

الفرع

الهاتف

الفاكس

وزارة الدفاع  -الفيا�ضية  -بعبدا

05/452401 - 2 - 3 - 4

05/452403

نظام الدراسة
•مدة الدراسة ثالث سنوات تمنح في نهايتها شهادة اإلجازة الجامعية في العلوم العسكرية.
•السنة الدراسية  11شهر ًا.
•تشمل مناهج التعليم العلوم العسكرية  70 %والعلوم العامة .30%
•تتوزع الدراسة على سنوات ثالث وتحتوي ما مجموعه 4744 :ساعة.
•تستقبل الكلية الحربية تالمذة ضباط لصالح القوى المسلحة من الجيش ،امن داخلي ،امن
عام ،امن دولة وجمارك.
•تطبق الكلية الحربية نظام .LMD

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

شروط اإلنتساب
الشروط العامة:

•أن يكون الطالب لبناني ًا أكثر من عشر سنوات.
•أن يكون عازب ًا أو مطلق ًا أو ارمالً دون أوالد.
•غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة أو بالحبس مدة تزيد عن الستة
أشهر.
•حسن السلوك والسيرة.
•غير مقدم إلى إحدى مؤسسات وزارة الدفاع الوطني واستبعد بسبب الغش.
•على استعداد للتوقيع على عقد التطوع وللمدة المحددة في تعليمات المؤسسة المتقدم
لصالحها.
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•على استعداد للتعهد الخطي عند تعيينه وقبل التحاقه بالمدرسة الحربية فك إرتباطه وإلغاء
انتسابه ألي حزب أو جمعية أو نقابة بإستثناء النقابات المهنية وبعدم حضور اإلجتماعات
العائدة لها.

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

اإلختصاصات
القسم

اإلختصاص

قوى بر

م�شاة
مدرعات
مدفعية
هند�سة قتال
م�شاة لوج�ستية
دفاع جوي

قوى بحر

قوات بحرية

قوى جو

دفاع جوي

الشهادة

�إجازة

ديللك إىل اجلامعات يف بلنان 2019
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المعهد الوطني العالي للموسيقى
(الكونسرفتوار) LNHC
انشىء المعهد بموجب القانون  431تاريخ  1995/5/15والذي يرتبط مباشرة بوزير الثقافة
ويخضع لوصايته ضمن أحكام هذا القانون واألنظمة التي صدرت استناد ًا إليها ،وهو الذي

يقوم بمهام التعليم الموسيقي الثانوي والعالي في جميع إختصاصاته ودرجاته.
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

�سن الفيل  -مقابل مكتبة �أنطوان
زقاق البالط
01/980717
01/980717 - 03/980140
مونو
01/652523
01/217289
ح�سن
بئر
01/821501
01/821501
�صيدا
07/736187
07/736187
عاليه
05/556090
05/556090
زحلة
08/802208
08/802208
�ضهور ال�شوير
04/392313
04/392313
جونيه
09/635300
09/635300
طرابل�س
06/426611
06/426611
ال�شويفات
05/433191
بعقلين
05/300227
البترون
06/643740
بيت مري  -عين �سعادة
04/871868
04/871868
بالإ�ضافة الى مراكز جديدة قيد الإن�شاء :القبيات  -النبطية � -صور  -بعلبك  -جديدة مرجعيون
�ص.ب  -اال�شرفية 165488 info@conservatory.gov.lb - www.conservatory.gov.lb
01/489530

01/489530

نظام الدراسة
إن مستوى الدراسة في المعهد ثانوي وجامعي ،ومدة العام الدراسي من أيلول حتى نهاية تموز
من كل سنة دراسية .تقدم الطلبات للطالب الجدد خالل شهر تموز ،ويجري إمتحان الدخول في
شهر أيلول .وتباشر الدراسة في تشرين األول .أما بالنسبة للطالب القدامى يبدأ التسجيل خالل
شهر أيار من كل عام وتباشر الدراسة في شهر 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 الموسيقى  6 -سنوات كحد أدنى  -لمن ال يحوز شهادة 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
القسم

الق�سم ال�شرقي
ق�سم الآالت واالورك�سترا وقيادة االورك�سترا
الق�سم الغربي
االورك�سترا الوطنية اللبنانية
ق�سم الغناء االوبرالي والكورال
ق�سم الأبحاث والدرا�سات والن�شر
ق�سم العلوم المو�سيقية

اإلختصاص

الناي  -الريكورد «�شرقي»  -العود  -القانون
 �إيقاع  -دف  -طبلة  -كمان �شرقي  -االلتوال�شرقي  -ت�شللو ال�شرقي  -الغناء  -الغناء
الحديث  -كونتلربا�ص
�آالت النفخ الخ�شبية � -آالت النفخ النحا�سية
 غيتار كال�سيك  -اكورديون  -بيانو � -آالتالإيقاع والقرع  -الوتريات  -الغناء االوبرالي
االورك�سترا الوطنية اللبنانية للمو�سيقى
ال�شرق  -عربية
االورك�سترا ال�سيمفونية الوطنية اللبنانية
مختبر الكمبيوتر المو�سيقي

الشهادة

الت�أليف
مو�سيقى الجاز
هند�سة الت�سجيل ال�صوتي

م��ؤس��س��ات
ال��ت��ع��ل��ي��ـ��م
ال��ع��ال��ـ��ـ��ي
ال��خ��اص��ـ��ـ��ة
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الجامعة األميركية في بيروت AUB
تأسست الجامعة األميركية في بيروت سنة  1866من قبل المجلس األميركي لإلرساليات
األجنبية ونظمت بموجب قانون تنظيم التعليم العالي الخاص تاريخ  .1961/12/26وتم
استحداث برامج جديدة بموجب المرسوم رقم  2165تاريخ .1991/1/25
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

الحمرا � -شارع بلي�س  -بيروت

01/340460 - 350000

01/363234

ص.ب  11-0236 -بيروت ،لبنان - www.aub.edu.lb -

registrar@aub.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة التنظيم والمنهج العلمي المتبع في أميركا ،وتقسم السنة الدراسية إلى  3فصول

(خريف ،شتاء ،وصيف) بمعدل  4أشهر للفصلين األول والثاني وشهرين للفصل الثالث .وتعتمد
نظام الوحدات كنظام تعليمي واللغة اإلنكليزية كلغة رئيسية في التدريس.

الشهادات
•بكالوريوس في الهندسة المعمارية .BAR
•بكالوريوس في اآلداب .BA

•بكالوريوس في إدارة األعمال .BBA
•بكالوريوس في الهندسة .BE

•بكالوريوس في الفنون الجميلة .BFA
•بكالوريوس في العلوم .BS

•دبلوم في االتصال اإلعالمي .DIPL-MCOM
•دبلوم في التعليم – .TD

•ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال .EMBA
•ماجستير في اآلداب .MA

•ماجستير في إدارة األعمال .MBA

•ماجستير تنفيذية في إدارة األعمال .EMBA

•ماجستير في إدارة الموارد البشرية .MHRM
•ماجستير في العلوم المالية .MF
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•ماجستير في الهندسة .ME

•ماجستير في الهندسة اإلدارية .MEM
•ماجستير في الصحة العامة .MPH
•ماجستير في العلوم .MS

•ماجستير في التخطيط المدني .MUDS

•ماجستير في سياسات والتخطيط المدني .MUPP
•طبيب معالج .MD

•دكتوراه في الفلسفة .PhD

•ما بعد البكالوريوس في اآلداب .Post-BA

شروط اإلنتساب
النجاح بإمتحان التقييم في مستوى اللغة اإلنكليزية  EEEوإمتحان  SAT 1في التحليل الرياضي

واللغوي أو  .TOEFLعلى أن ينال الطالب عالمة  575لالنتساب إلى السنة األولى و 600لالنتساب

إلى مرحلة الدراسات العليا .أما حملة الشهادات الخارجية فيجب دراسة سنة تحضيرية  -الفرشمن.

اإلختصاصات
الكلية  /القسم

كلية
الزراعة والعلوم
الغذائية

اإلختصاص

علم الغذاء و�إدارته
العلوم الزراعية
التغذية والتنظيم الغذائي
�إدارة الأعمال الزراعية
علم البيطرة
ت�صميم الم�ساحات الخ�ضراء
علم الحيوان
�إنتاج المحا�صيل
الإقت�صاد الزراعي
تكنولوجيا الغذاء
علم الدواجن
علم النبات
الري
تغذية
مكننة
تغذية وتنظيم غذائي
وقاية النبات
�إدارة النظم البيئية
التنمية الريفية

الشهادة
BS
MS
MS

MSES
MS

AUB
الكلية /
القسم

كلية
اآلداب
والعلوم
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اإلختصاص

الشهادة

لغة عربية و�آدابها

BA - MA

فل�سفة
لغة �إنكليزية
علم نف�س
�أدب �إنكليزي
�إقت�صاد
علم الآثار
علم النف�س العيادي
علم �إجتماع وانثروبولوجيا
الإقت�صاد المالي
علم �إجتماع
الفنون الجميلة
تاريخ الفنون
التعليم االبتدائي
تربية
تعليم  /تربية مخت�صة � /إدارة وقيادة تربوية
تاريخ
التاريخ العربي وتاريخ ال�شرق االو�سط
التوا�صل الإعالمي
الدرا�سات الإعالمية
االنثروبولوجيا
درا�سات ال�شرق الأو�سط
�إدارة عامة
درا�سات �سيا�سية
الدرا�سات االميركية العبر دولية
العربية ولغات ال�شرق الأدنى
ريا�ضيات  -الإح�صاء
كيمياء
علوم طبيعية
الفيزياء
جيولوجيا
البيولوجيا الخلوية والجزيئية
فيزياء نظرية
علوم الكمبيوتر
العلوم الح�سابية
تخطيط ال�سيا�سة البيئية
الريا�ضيات التطبيقية
درا�سات الإعالم والإت�صاالت
ال�سيا�سة العامة وال�ش�ؤون الدولية
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BA - MA
BA - MA
BA - MA
MA
BA
MA
BA
BA
MA
Post-BA
BA - MA
PhD
DIPL-MCOM
MA
MA
BA - MA
MA
PhD

�إح�صاء (الماج�ستير مجمدة حاليا)
BA - BS - MA - MS
BS - MS
BS - MS
PhD
BS - MS
MS
MSES
BS
BA
MA

الكلية  /القسم

اإلختصاص

الشهادة

مدرسة
سليمان عليان
لإلدارة

�إدارة الأعمال
�إدارة موارد ب�شرية
علوم مالية
ماج�ستير تنفيذية في �إدارة الأعمال

BBA - MBA
MHRM
MF
EMBA
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الكلية /
القسم

كلية
الهندسة
والعمارة

الكلية  /القسم

كلية
العلوم الصحية

اإلختصاص

هند�سة معمارية
هند�سة ان�شائية
هند�سة كيميائية
هند�سة ميكانيكية
هند�سة مدنية
هند�سة الكهرباء والكمبيوتر
الهند�سة ال�صناعية
هند�سة الكمبيوتر والإت�صاالت
ت�صميم تخطيطي
طاقة تطبيقية
الإدارة الهند�سية
هند�سة البيئة والموارد المائية
تكنولوجيا بيئية
الت�صميم العمراني
التخطيط المدني وال�سيا�سة المدينية
تقنية البيئة
درا�سات الطاقة

الشهادة
BAR
BS
BE - ME - PhD
BE - ME - PhD
BE
BE
BFA
ME
MEM
ME - PhD
MSES
MUD
MUP
MSES
MS

اإلختصاص

الشهادة

علوم ال�سمعيات الطبية
علوم الت�صوير ال�شعاعي
�صحة بيئية
علوم المختبرات الطبية
علم الوبائيات واالح�صائيات الحيوية
ال�صحة ال�سكانية

BS

�صحة عامة:
الإدارة وال�سيا�سة ال�صحية
التربية وال�سلوك ال�صحي
علم الوبائية والإح�صاءات الحيوية
�سالمة البيئة

BS
BS - MS
BS
MS

MPH
MSES
BS

كلية التمريض

تمري�ض

MS
Phd

AUB
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الكلية  /القسم

اإلختصاص

الشهادة

كلية
الطب

طبيب معالج
كيمياء حياتية
علم البيئة الب�شرية
العلوم الحياتية المجهرية والمناعة
علم المعالجة ومفعول الأدوية
الفيزيولوجيا
علم الجهاز الع�صبي
العلوم البيولوجية الطبية

MD
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MS

Ph.D.

دراسة الطب يف اجلامعات ذات النظام االمريكي(:)Balamand/AUB/LAU
 - 1يدرس الطالب مواد ال  medical-Preخالل دراسته البكالوريوس و هي الزامية لكل من يريد املشاركة
يف مباراة الدخول لدراسة الطب( )MCATو جيب تكون عالمتها اكرث من  ، 80%ويشرتط ان يكون معدله
من املتقدمني يف مرحلة البكالوريوس.
 - 2خيضع الطالب ألمتحان ال MCATوهو امتحان دويل للدخول اىل كليات الطب ذات النظام االمريكي
يف املواد التالية English -Chemistry -Psycology-Biology:
 - 3بعد النجاح يف ال  MCATيتم اختيار الطالب املسموح هلم بأجراء مرحلة املقابلة
مالحظة :مدة الدراسة يف كلية الطب أربع سنوات بعد نيله شهادة البكالوريوس وينال الطالب شهادة دكتور
يف الطب العام .

األقساط الدراسية
القسم

فصلي الخريف والربيع /
الفصل الواحد $

فصل الصيف /الرصيد
الواحد $

الفرشمن

10035

669

إنسانيات

9750

650

العلوم

10320

688

زراعة وعلوم غذائية

10500

700

هندسة ومعماري

11655

777

علوم صحية

10845

723

إدارة أعمال

11265

751

تمريض

8340

556

لغة إنكليزية مكثفة

7804

برامج تحضيرية

6024
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USJ

جامعة القديس يوسف USJ
تأسست الجامعة عام 1875م من قبل الرهبنة اليسوعية ونظمت بموجب قانون تنظيم التعليم
العالي الخاص بتاريخ 1961/12/26م.
الفروع
الفرع

حرم العلوم الطبية والتمري�ضية -بيروت -طريق ال�شام
حرم العلوم الإجتماعية  -بيروت � -شارع هوفالن
حرم العلوم الإن�سانية  -بيروت  -طريق ال�شام
حرم العلوم والتكنولوجيا بيروت  -المكل�س
حرم االبتكار والريا�ضة  -طريق ال�شام
مركز �صيدا للدرو�س الجامعية � -صيدا  -البرامية
مركز طرابل�س للدرو�س الجامعية  -طرابل�س
مركز زحلة للدرو�س الجامعية  -زحلة  -حزرتا
مركز زحلة للدرو�س الجامعية  -زحلة  -تعنايل
مركز دولة الإمارات العربية المتحدة  -كلية الحقوق  -فرع دبي
مكتب االرتباط في فرن�سا  -باري�س
www.usj.edu.lb

الهاتف

الفاكس

01/421200

01/421200

01/421000

01/421405

01/421000

01/421501

01/421000

01/421302

01/421000

01/421000

07/731284

07/720269

06/400820-1-2

06/400820

08/803325

08/812206

08/543121

+ 97144380630
+ 3314591211

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الفصول واللغة الفرنسية كلغة تدريس رئيسية.

الشهادات
•إجازة  6 -فصول.
•دبلوم  8 -فصول.
•ماجستير  4 -فصول بعد اإلجازة.
•الدكتوراه  -بعد دبلوم الدراسات المعمقة  -من  6إلى  8فصول.
•شهادة دكتور  14 -فصل.
•شهادة جامعية  -يختلف عدد فصولها تبع ًا لإلختصاص.
•شهادة إختصاص  8 -فصول.
•شهادة كفاءة  -يختلف عدد فصولها تبع ًا لإلختصاص.
•دبلوم دراسات معمقة  -فصالن بعد الكفاءة.
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شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية.
•اجتياز إمتحان فرنسي خاص بالجامعة اليسوعية.
•اجتياز إمتحان دخول تختلف مواده تبع ًا للكليات:
1 .1رياضيات – فيزياء – كيمياء – علم األحياء – ثقافة عامة بالنسبة للطب والصيدلة والتغذية
وطب األسنان.
2 .2رياضيات – علم األحياء بالنسبة للعالج الفيزيائي.
3 .3دراسة ملف و مقابلة أو مباراة إمالء وصياغة نص باللغتين العربية والفرنسية – معاينة طبية
بالنسبة لتقويم النطق.
4 .4دراسة ملف أو مباراة علم األحياء – كيمياء بالنسبة للعلوم المخبرية.
5 .5مقابلة – ثقافة عامة واختبار نفسي بالنسبة للتمريض والقبالة.
6 .6دراسة ملف أو مباراة رياضيات – فيزياء – كيمياء – ثقافة عامة بالنسبة للهندسة.
7 .7دراسة ملف أو مباراة شفهية وخطية لغات عربي وفرنسي وإنكليزي بالنسبة للترجمة.
8 .8مقابلة – تقديم عمل فني – استبيان بالنسبة للعلوم المسرحية.
9 .9إمتحان لغات فرنسية وإنكليزية بالنسبة للمعهد اللبناني للمربين.
1010نص عربي ونص أجنبي – اختبار حساب ومنطق بالنسبة للعلوم المصرفية.
* الحصول على درجة جيد جدا في البكالوريا اللبنانية أو ما يعلدلها (لبعض اإلختصاصات)

اإلختصاصات
الكلية  /القسم

اإلختصاص

الشهادة

كلية الطب

العلوم الطبية
دكتور
الأخالقيات الطبية
جراحة مجهرية
الطب ال�شرعي
طب العمل
جراحة بوا�سطة المنظار
التثقيف الطبي
المقاربات الم�سلكية والإدراكية للأمرا�ض العقلية
الجراحة العامة
التخدير والإنعا�ش
جراحة ال�شرايين
جراحة القلب وال�صدر
جراحة الم�سالك البولية
جراحة العظم
�أمرا�ض العين وجراحتها
جراحة الأطفال
الجراحة الن�سائية والتوليد
جراحة الأع�صاب والدماغ
�أمرا�ض الأذن والأنف والحنجرة
جراحة الترميم والفك والوجه

�إجازة  180وحدة
�شهادة دكتور  420 -وحدة
�شهادة جامعية
يختلف عدد الف�صول تبع ًا للإخت�صا�ص

�شهادة �إخت�صا�ص في الجراحة
بعد �شهادة الدكتور في الطب
من � 1إلى � 5سنوات
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الكلية  /القسم

اإلختصاص

الشهادة

�شهادة �إخت�صا�ص في الطب
بعد �شهادة الدكتور في الطب
من � 3إلى � 5سنوات

كلية الطب

الطب العائلي
الطب الداخلي
�أمرا�ض القلب وال�شرايين �أمرا�ض الغدد ال�صماء
�أمرا�ض الجهاز اله�ضمي
الأمرا�ض ال�صدرية
الأمرا�ض المعدية
�أمرا�ض الكلية
الأمرا�ض الجلدية
�أمرا�ض الروماتيزم
طب �أطفال
الباتولوجيا
الت�شخي�ص ال�شعاعي
العلوم المخبرية ال�سريرية
الأمرا�ض الع�صبية
الأمرا�ض العقلية والنف�سية
�أمرا�ض الدم والتورم الخبيث
العلوم الحيوية والطبية
علوم الأع�صاب والبيوتكنولوجيا
ال�صحة
البيولوجيا
الطب
العالج الفيزيائي

معهد العالج
الفيزيائي

في العالج الحركي اليدوي للأن�سجة والمفا�صل
في ت�أهيل �أمرا�ض الأع�صاب والدماغ والعمود الفقري
في العالج الفيزيائي للن�شاطات والإ�صابات البدنية
والريا�ضية
في العالج ال�صيني بالوخز بالإبر

المعهد العالي
لتقويم النطق

تقويم النطق

معهد التأهيل
النفسي
والحركي

الت�أهيل النف�سي والحركي

�شهادة الكفاءة في العلوم الحيوية
والطبية
(مجموعة من � 3شهادات متخ�ص�صة
ف�ض ًال عن النجاح في � 4سنوات درا�سية
في الطب �أو ال�صيدلة �أو طب الأ�سنان)
ماج�ستير
دبلوم درا�سات معمقة
� 3سنوات
الدكتوراه  180وحدة
دبلوم –  240وحدة
دكتوراه – ثالث �سنوات
ماج�ستير  60 -وحدة
 17وحدة
دبلوم  240 -وحدة
ماج�ستير تخ�ص�صي
ماج�ستير في مجال البحث
�إجازة  180 -وحدة
ماج�ستير  120 -وحدة
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الكلية  /القسم

اإلختصاص

كلية الصيدلة

�صيدلة

علم التغذية والحمية
تغذية ريا�ضية
تغذية ب�شرية
التغذية والفيزيولوجيا الريا�ضية والتكنولوجيا الغذائية
ال�صيدلة ال�سريرية
علم ال�سموم
الأدوية ال�سريرية
التداوي التجان�سي
علم التغذية وتنظيم الغذاء ال�سريري والعالجي

العلوم المخبرية ال�سريرية
علم الأدوية المجهرية
الكيمياء الحيوية ال�سريرية
علم ال�سموم
علم الأدوية ال�سريرية
�ضبط �سالمة الأدوية وم�ستح�ضرات التجميل والأغذية
من الناحية الميكروبيولوجية
الت�سويق ال�صيدالني
مدرسة
التحضير المخبري
الطبي

الشهادة
�إجازة  180 -وحدة

ماج�ستير في مجال البحث
 120وحدة
دبلوم جامعي  -ف�صالن
دبلوم جامعي  4 -ف�صول
دبلوم جامعي  3 -ف�صول
دكتوراه ممار�سة المهنة  300 -وحدة
دبلوم درا�سات معمقة  -ف�صالن بعد
الح�صول على الكفاءة في العلوم
الحيوية والطبية
�شهادة دكتور � 3سنوات
�شهادة تخ�ص�ص  8 -ف�صول
ماج�ستير في مجال البحث بعد
الح�صول على متريز في العلوم
الحيوية والطبية  -ف�صالن
ماج�ستير  120 -وحدة

العلوم المخبرية الطبية

�إجازة  180 -وحدة

التقنيات البيولوجية
جراحة الفم وطب الأ�سنان
طب الأ�سنان التجميلي والتعوي�ضات
العالجات اللبية
طب �أمرا�ض الفم
جراحة الفم
�أمرا�ض ما حول ال�سنية وجراحتها
تقويم الأ�سنان

ماج�ستير  120 -وحدة
�شهادة دكتور  300 -وحدة
�شهادة درا�سات مخت�صة
من � 4إلى  6ف�صول تبع ًا للإخت�صا�ص
بعد �شهادة دكتور في جراحة الفم وطب
الأ�سنان
من � 35إلى  57لوحدة
ماج�ستير في العلوم البيولوجية ومواد
الفم:
ـ �شعبة العلوم البيولوجية
ـ �شعبة مواد الفم
 120وحدة

العلوم البيولوجية ومواد الفم
كلية طب األسنان
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طب الأ�سنان التجميلي والتعوي�ضات
العالجات اللبية
طب �أمرا�ض الفم
طب �أ�سنان الأطفال
�أمرا�ض ما حول ال�سنية وجراحتها
تقويم الأ�سنان
دكتوراه في العلوم البيولوجية ومواد الفم
طب �أمرا�ض الفم
علم الأطباق
عالجات ترميمية وتجميلية
زرع الأ�سنان

ماج�ستير �إخت�صا�ص
 120وحدة
دكتوراه –  180وحدة
دبلوم جامعي
من  12حتى  15وحدة الأ�سنان
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الكلية  /القسم

كلية
العلوم
التمريضية

مدرسة القبالة

المدرسة
اللبنانية
للتدريب
اإلجتماعي

المعهد العالي
للصحة العامة

كلية
الحقوق
والعلوم
السياسية

اإلختصاص

الشهادة

تمري�ض

�إجازة و دبلوم الدولة الفرن�سية  180 -وحدة
ماج�ستير في مجال البحث 120 -
وحدة

�إدارة الأق�سام التمري�ضية
�إدارة مخاطر االلتهابات اال�ست�شفائية
العناية الفائقة
العناية بالطفل
غرفة العمليات
ال�صحة المجتمعية
الأمرا�ض ال�سرطانية والأورام الخبيثة
ال�صحة العقلية
النظافة اال�ست�شفائية
الدبلوم في ال ِقبالة
الجامعي في �آل ّية التوليد وتقن ّياته
الدبلوم
ّ
الماج�ستير في الممار�سة المتط ّورة للتوليد
الن�سائي
ال�صوتي
الجامعي في الت�صوير
الدبلوم
ّ
ّ
ّ
الجامعي في الر�ضاعة الطبيع ّية
الدبلوم
ّ
الجامعي في �إعادة ت�أهيل العجان
الدبلوم
ّ
خدمة �إجتماعية
تن�شيط �إجتماعي
التربية المخت�صة
اال�ست�شارة الإجتماعية التربوية
الهند�سة الإجتماعية والثقافية لل�شبيبة وللمواطنة
هند�سة التنيمة المجتمعية
الخبرة في التدخل والو�ساطة العائلية
العمل الإجتماعي
وقاية القا�صر المخالف للقانون و�إعادة ت�أهيله
وقاية المدمنين على المخدرات و�إعادة ت�أهيلهم
ال�صحة الإجتماعية
ال�صحة العامة
ترميز المعلومات ال�صحية
جودة الم�ؤ�س�سات ال�صحية واعتمادها
حقوق
القانون العام
القانون الخا�ص ال�شامل
قانون التحكيم
القانون الم�صرفي والمالي
قانون الأعمال

ماج�ستير  120 -وحدة
ال�شهادة الجامعية في التمري�ض
ف�صالن بعد الإجازة
دبلوم  20 -وحدة
 240وحدة
 20وحدة
 62وحدة بعد الإجازة
 14وحدة
 17وحدة
 18وحدة
�إجازة  180 -وحدة
الماج�ستير في العمل الإجتماعي
 120ر�صيد
دكتوراه  180وحدة
دبلوم 9 -وحدة
ماج�ستير  120وحدة
دبلوم جامعي في المهن الطبية
ف�صالن بعد الإجازة
الإجازة اللبنانية  240 -وحدة
دكتوراه � 3 -سنوات بعد دبلوم
الدرا�سات المعمقة
دبلوم الدرا�سات المعمقة � 12شهر بعد
الإجازة
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اإلختصاص

العلوم الإدارية وال�سيا�سية
معهد العلوم
السياسية

كلية
العلوم
اإلقتصادية

العلوم ال�سيا�سية  -العالم العربي
الدرا�سات ال�سيا�سية العربية
الدرا�سات ال�سيا�سية :ال�سيا�سة الخارجية والتعاون
الدولي� ،سيا�سة المقارنة ،العالم العربي� ،إت�صاالت
وت�سويق �سيا�سي ،حقوق الإن�سان والديمقراطية
العلوم الإقت�صادية
ال�سيا�سة الإقت�صادية
الم�صارف والأ�سواق المالية
�إقت�صاد التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والتوا�صل
�إدارة الأعمال والعلم الإداري

كلية
إدارة األعمال
والعلم اإلداري

العلوم المالية
�إدارة الأعمال
ت�سويق الخدمات االلكترونية الدولية
�إدارة الأ�صول المالية
التوزيع
المحا�سبة والتدقيق
الم�صارف
والمراقبة
ال�شركات والمن�ش�آت والتكنولوجيا الحديثة للمعلومات
�إدارة الم�ؤ�س�سات
�إدارة الم�ؤ�س�سات المالية الإدارة في قطاع ال�صحة
ماج�ستير تنفيذي في �إدارة الأعمال
�إدارة الأعمال

المعهد العالي
لعلوم الضمان

علوم ال�ضمان

مركز الدراسات
المصرفية

الدرا�سات الم�صرفية (فرن�سي� ،إنكليزي)

63

الشهادة

�إجازة  180 -وحدة
ماج�ستير  60 -وحدة
دكتوراه  180 -وحدة
ماج�ستير  60وحدة
ماج�ستير  120وحدة
ماج�ستير بحثي  120 -وحدة
ماج�ستير  60 -وحدة
�إجازة  180 -وحدة
ماج�ستير في مجال البحث  120 -وحدة
�إجازة  180 -وحدة  -ماج�ستير في
مجال البحث  120وحدة
دكتوراه
ماج�ستير في مجال البحث  120 -وحدة
ماج�ستير 120 -وحدة

ماج�ستير  120 -وحدة
دكتوراه
�إجازة  180 -وحدة
ماج�ستير  120 -وحدة
�إجازة  180 -وحدة
ماج�ستير  120 -وحدة

64

ديللك إىل اجلامعات يف بلنان 2019

USJ

الكلية  /القسم

اإلختصاص

كلية اآلداب
والعلوم
اإلنسانية

اللغة العربية و�آدابها
اللغة الفرن�سية و�آدابها
الفل�سفة
التاريخ (العالقات الدولية)
الجغرافيا (علم البيئة وتنظيم الإقليم  -التنظيم
ال�سياحي والثقافي)
علم الإجتماع واالنثروبولوجيا (علم �إجتماع الم�ؤ�س�سات
 العالقات العامة  -علم �إجتماع وانثروبولوجيا)علم النف�س (علم النف�س العيادي والمر�ضي  -علم
نف�س العمل والم�ؤ�س�سات  -علم نف�س التربية والتن�شئة)
اللغة الفرن�سية و�آدابها
الفل�سفة
التاريخ (العالقات)
الجغرافيا
(علم البيئة وتنظيم الإقليم  -التنظيم ال�سياحي
والثقافي)
علم الإجتماع
االنثروبولوجيا
علم النف�س
(علم النف�س العيادي والمر�ضي  -العالج المعرفي)
�إدارة الموارد الب�شرية
الإعالم والتوا�صل
علم النف�س العيادي والمر�ضي
علم نف�س التربية والتن�شئة
التاريخ (العالقات الدولية)
الآداب الفرن�سية (مهن الكتب ،النقد الفني)
التنظيم ال�سياحي والثقافي
علوم البيئة و�إدارتها
تنظيم الم�شاريع ال�سياحية والثقافية
اللغة الفرن�سية و�آدابها
الفل�سفة
التاريخ
الجغرافيا(علم البيئة وتنظيم الإقليم ال�سياحي
والثقافي)
علم الإجتماع
االنتثروبولوجيا
علم النف�س

كلية اللغات
ّ

اللغات

الشهادة

�إجازة  180 -وحدة

ماج�ستير في مجال البحث
 120وحدة

ماج�ستير
 120وحدة

دكتوراه في الآداب
 180وحدة
دكتوراه في العلوم الإن�سانية
 180وحدة
�إجازة  180 -وحدة
ماج�ستير  120 -وحدة
دكتوراه  180 -وحدة
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معهد اللغات
والترجمة
مدرسة
الترجمة -
بيروت
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اإلختصاص

الشهادة

الترجمة

�إجازة  180 -وحدة
ماج�ستير في البحث  120 -وحدة
دكتوراه  180 -وحدة

درا�سات الترجمة
مترجم م�ؤتمرات
مترجم محرر
مترجم فوري
مترجم في مجال الم�صارف والأعمال التجارية
اللغة العربية و�آدابها
فل�سفة وح�ضارات
اللغة العربية و�آدابها
التاريخ العريق الإ�سالمي
الفل�سفة العربية والإ�سالميات
الإ�سالميات
�شعبة الم�سرح
�شعبة ال�سمعي والمرئي
م�سرح
�سينما
�شعبة الإخراج
�شعبة الدراماتورجيا
�شعبة الكتابة
�شعبة الإخراج
�شعبة ال�صورة
�شعبة ال�صوت
الدرا�سات الم�سرحية

دكتوراه  180وحدة

المركز المهني
للوساطة

الممار�سات المهنية للو�ساطة

�شهادة  12وحدة

CHAIRE DE
MANAGEMENT
DE LA SECURITE
ROUTIERE

�إدارة ال�سالمة المرورية

ماج�ستير  90 -وحدة

علوم الأديان

�إجازة  180 -وحدة
ماج�ستير في مجال البحث  120-وحدة
دكتوراه  180 -وحدة
�إجازة  180 -وحدة
 120وحدة

معهد اآلداب
الشرقية

معهد العلوم
المسرحية
والسمعية
المرئية
والسينمائية

كلية العلوم
الدينية

المعهد العالي
للعلوم الدينية

العلوم الدينية
العلوم الدينية
الإدارة والتدبير الرعوي
الرعوية ال�صحية
مرافقة روحية
العالقات الإ�سالمية والم�سيحية

ماج�ستير  180وحدة
�إجازة جامعية 180 -وحدة
�إجازة تعليمية  40 -وحدة
ماج�ستير  120 -وحدة
دكتوراه  180وحدة
الإجازة في فنون اال�ستعرا�ض
 180وحدة
الماج�ستير في مجال بالحث
 120وحدة
الماج�ستير في الم�سرح
 120وحدة
الماج�ستير في ال�سينما
 4ف�صول بعد الإجازة

ف�صالن
�إجازة 180 -وحدة

66

USJ

ديللك إىل اجلامعات يف بلنان 2019

الكلية  /القسم

اإلختصاص

الدرا�سات الإ�سالمية والم�سيحية
الحوار الإ�سالمي والم�سيحي
معهد الدراسات
العالقات الإ�سالمية الم�سيحية
اإلسالمية
والمسيحية

المواد التي يت�ضمنها برنامج �شهادة الثانوية العامة
اللبنانية
�إدارة تربوية
الإر�شاد التربوي وتن�سيق المواد
العلوم التربوية

كلية العلوم
التربوية

التعليم الجامعي  -النهج التعليمية المبتكرة
التربية الح�ضانية واالبتدائية
التربية التقويمية

المعهد
اللبناني إلعداد
المربين

الإ�شراف والتن�سيق التربوي

الشهادة

دبلوم جامعي  -ف�صالن
�إفادة كفاءة  -ف�صل واحد
ماج�ستير  4ف�صول
�إجازة تعليمية  40 -وحدة
�شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي 80 -
وحدة
ماج�ستير  120وحدة
ماج�ستير في مجال البحث  120 -وحدة
دكتوراه  180 -وحدة
 17ر�صيد لأ�ساتذة الجامعات
�إجازة في العلوم التربوية  180 -وحدة
�إجازة تعليمية  30 -وحدة
ماج�ستير في مجال البحث  120 -وحدة
ماج�ستير  120 -وحدة
ماج�ستير  120وحدة

م�شرف على التدريب

�سنة � -سنتان

كلية الهندسة
معهد الهندسة
العالي في
بيروت

الأ�شغال العامة
المباني و�إدارة الم�شاريع
المياه والبيئة
هند�سة الكهرباء :الكتروميكانيك �أو هند�سة �صناعية
المعلوماتية والإت�صاالت
تقنيات الهند�سة الطبية
الإن�شاءات وميكانيك التربة
علوم المياه
بترول وغاز
هند�سة الكهرباء
�شبكات الإت�صاالت و�أمن المعلومات
الطاقة المتجدّدة
حماية الأنظمة وال�شبكات

�شهادة هند�سة مدنية وبيئية 300

ماج�ستير  120 -وحدة

معهد الهندسة
الزراعية العالي
لدول البحر
المتوسط

هند�سة زراعية
هند�سة �صناعات زراعية وغذائية

�شهادة مهند�س  300وحدة

�إت�صاالت

�إجازة 180وحدة
ماج�ستير  120-وحدة

االنظمة والت�شبك المعلوماتي :حماية المعلوماتية

ماج�ستير  120وحدة

المعهد
الوطني
لإلتصاالت
والمعلوماتية

وحدة
دكتوراه  180وحدة
�شهادة الهند�سة في الكهرباء
والميكانيك  300وحدة
دكتوراه  180وحدة
ماج�ستير في مجال البحث
 120وحدة

USJ
الكلية  /القسم

كلية العلوم

معهد ادارة
األعمال
معهد العالج
اإلنشغالي

ديللك إىل اجلامعات يف بلنان 2019

اإلختصاص

الشهادة

الريا�ضيات� :شعبة المعلوماتية
علوم الحياة والأر�ض -كيمياء حياتية
كيمياء
ريا�ضيات
فيزياء
التكنولوجيا ال�صناعية
التحليل واالحتماالت لمعادالت الم�شتقّات الجزئ ّية
العلوم االكتوارية والمالية
البيولوجيا وتقنيات الت�سويق
علوم البيئة و�إدارتها
الفيزياء الفلكية
الكيمياء الغذائية
الريا�ضيات الرقمية
وظيفة الجينات البروتينات
المعلوماتية وتطبيقها في الم�ؤ�س�سات
�إدارة الفنادق وفنون الطهي
الن�سويق واالعالن

�إجازة 180وحدة
ماج�ستير  120-وحدة

العالج الإن�شغالي

�إجازة  240وحدة

�إجازة  180وحدة
ماج�ستير  120وحدة
دكتوراه  180وحدة

ماج�ستير  120وحدة

ماج�ستير في مجال البحث
 120وحدة

مركز صيدا للدروس الجامعية

كلية �إدارة الأعمال والعلم الإداري
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
كل ّية العلوم (�إجازة في علوم الحياة والبيوكيمياء)
مركز طرابلس للدروس الجامعية

كلية �إدارة الأعمال والعلم الإداري
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية (�إجازة في الأدب الفرن�سي)
المدر�سة اللبنانية للتدريب الإجتماعي
المعهد اللبناني لإعداد المربين
كل ّية العلوم (�إجازة في الريا�ضيات ،المعلوماتية التطبيقية و علوم الحياة والبيوكيمياء)
مركز الو�ساطة المهنية
مركز زحلة للدروس الجامعية

معهد الهند�سة الزراعية العالي لدول البحر المتو�سط
معهد هند�سة الزراعة وال�صناعات الغذائية العالي
كلية الهند�سة معهد الهند�سة العالي في بيروت (الدورة التح�ضيرية – �أول �سنتان)
كلية �إدارة الأعمال والعلم الإداري
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية (علم النف�س العيادي والمر�ضي)
�إجازة في علوم الحياة -البيوكيمياء
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األقساط الدراسية
اإلختصاص

الكلية

سعر الوحدة /القسط
الفصلي/القسط السنوي

�إجازة في علوم الأديان – �إجازة في العلوم الدينية – دبلوم جامعي في
الدرا�سات الإ�سالمية والم�سيحية� -إجازة تعليمية في اللغة العربية

 / $ 78الوحدة

�إجازة في :علوم التربية –تعليم مواد البكالوريا –الآداب –العمل
الإجتماعي – اللغات الحية – الحقوق – العلوم الإدارية وال�سيا�سية
– العلوم الإقت�صادية – �إدارة الأعمال – الهند�سة الزراعية – العلوم
المخبرية – التغذية – العالج الفيزيائي -العالج الإن�شغالي الحركي
– تقويم النطق – الت�أهيل النف�سي الحركي

 / $ 168الوحدة

دكتور في الطب  -ال�صيدلة

 / $ 294الوحدة

جراحة الفم وطب الأ�سنان

 / $ 337الوحدة

الهند�سة  -الإت�صاالت

 / $ 245الوحدة

العلوم
القبالة – التمري�ض

 / $ 184الوحدة

علوم ال�ضمان

 / $ 168الوحدة

فنون اال�ستعرا�ض

$ 211

اللغة العربية وادابها ،التاريخ العربي والإ�سالمي ،الفل�سفة العربية
والإ�سالمية ،الإ�سالميات ،التربية

 / $ 84الوحدة
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جامعة بيروت العربية BAU
تأسست الجامعة عام  1960بمعية جمعية وقف البر واإلحسان اللبنانية ،ونظمت بموجب
قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان تاريخ ،1961/12/26والجدير ذكره إن الجامعة حاصلة
على اعتمادات دولية لمختلف إختصاصاتها الجامعية.
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

بيروت  -طريق الجديدة � -شارع عمر فروخ
الدبية
طرابل�س  -كورني�ش الميناء
البقاع

01/300110

01/818402

07/985858

07/985070

06/218400

06/222800

08/542051

08/544051

www.bau.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة النظام األمركي (ساعات معتمدة) واللغة اإلنكليزية للتدريس في الكليات
العملية واللغة العربية ألقسام كلية العلوم اإلنسانية وكلية الحقوق والعلوم السياسية.

الشهادات
•بكالوريوس  6 -3 :سنوات.
•دبلوم :من سنة  3 -سنوات.
•ماجستير :سنة  -سنتين على األقل.
•دكتوراه  4 - 3 :سنوات.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية.
•إجتياز مباراة دخول (تجري المبارايات في شهري آذار وتموز) في المواد التالية:
 .1كلية العلوم اإلنسانية  -قسم اللغات :إمتحان قدرات القراءة واالستيعاب والفهم والكتابة
وقواعد اللغة .قسم اإلعالم :اجتياز إمتحان تحريري وشفهي ومقابلة شخصية بعد االنتهاء من
السنة األولى.
 .2كلية إدارة األعمال وكلية العلوم :لغة إنكليزية .
 .3كلية العمارة :لغة إنكليزية  -مقابلة شخصية  -قدرات معمارية.
 .4كليات :الصيدلة ،الطب والعلوم الصحية :لغة إنكليزية  -علم األحياء  -الفيزياء  -الكيمياء  -مقابلة.
 .5كلية الهندسة :لغة إنكليزية  -رياضيات -الفيزياء  -التفكير المنطقي
 .6كلية طب األسنان :لغة إنكليزية  -علم األحياء  -فيزياء  -كيمياء  -إمتحان عملي  -مقابلة شخصية.
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 .7برامج التصميم :إمتحان شفهي ( +تقديم  )Portfolioلغة إنكليزية .
•يتم اختيار الطالب المقبولين الحاصلين على أعلى مجموع درجات بالمفاضلة وفق ًا للعدد
المحدد لكل كلية.

اإلختصاصات
كلية العلوم اإلنسانية
القسم

اإلختصاص

العلوم اإلنسانية

لغة عربية و�آدابها
لغة �إنكليزية و�آدابها
الإعالم
علم النف�س
تعليم اللغة العربية كلغة �أجنبية
تعليم اللغة الإنكليزية كلغة �أجنبية
تعليم اللغة الفرن�سية كلغة �أجنبية
دبلوم درا�سات ذوي الإحتياجات الخا�صة
دبلوم مهني في ال�صحافة
دبلوم مهني في الترجمة
دبلوم التعليم
درا�سات المر�أة
تخ�ص�ص علم النف�س العيادي
اللغة العربية و�آدابها ،اللغة الإنكليزية
و�آدابها ،اللغة الفرن�سية و�آدابها ،التاريخ،
علم االجتماع ،علم النف�س ،الإعالم� ،إدارة
المكتبات وعلوم المعلومات.
اللغة العربية و�آدابها ،اللغة الإنكليزية
و�آدابها ،اللغة الفرن�سية و�آدابها ،التاريخ،
علم االجتماع ،علم النف�س ،الإعالم� ،إدارة
المكتبات وعلوم المعلومات.

الشهادة

بكالوريو�س ( 99وحدة)

دبلوم تخ�ص�صي
دبلوم مهني
�سنة واحدة ( 24 – 28 - 30وحدة).

ماج�ستير
علم النف�س العيادي ( 30وحدة) �أما باقي
التخ�ص�صات ( 36وحدة).
دكتوراه
ثالث �سنوات ( 40وحدة)

كلية الحقوق والعلوم السياسية

حقوق
دبلوم القانون الطبي ،دبلوم قانون البناء،
دبلوم القانون االجرائي

حقوق

القانون العام ،القانون الخا�ص ،العالقات
الدولية والدبلوما�سية ،التجارة الدولية،
القوانين الإدارية والمالية ،الو�سائل البديلة
لحل المنازعات ،الملكية الفكرية ،العلوم
الجنائية ،القانون الإجرائي ،العلوم ال�سيا�سية،
التجارة الدولية.
القانون الدولي العام ،القانون الدولي الخا�ص،
القانون الد�ستوري ،القانون الإداري ،القانون
التجاري ،القانون الجزائي ،القانون الجنائي
الدولي ،القانون المدني� ،أ�صول المحاكمات
المدنية ،الملكية الفكرية ،التحكيم.

بكالوريو�س ( 138وحدة)
دبلوم تخ�ص�صي
�سنة واحدة ( 24وحدة)
ماج�ستير
�سنتين ( 38وحدة)

الدكتوراه
� 3سنوات ( 60وحدة)

BAU

ديللك إىل اجلامعات يف بلنان 2019

71

كلية إدارة األعمال

إدارة األعمال

محا�سبة ،اقت�صاد� ،إدارة ،ت�سويق،
بنوك وتمويل� ،إدارة المن�ش�آت ال�سياحية
والفندقية ،نظم المعلومات الإدارية.
دبلوم المحا�سبة والتمويل.
المحا�سبة� ،إدارة الأعمال ،االقت�صاد.
المحا�سبة� ،إدارة الأعمال ،االقت�صاد

بكالوريو�س � 3سنوات ( 100وحدة).
دبلوم تخ�ص�صي� :سنة واحدة ( 24وحدة).
ماج�ستير� :سنتين ( 36وحدة)
�سنتين ( 42وحدة)  -ماج�ستير تخ�ص�صي
دكتوراه � 3سنوات ( 48وحدة)
� 3سنوات ( 54وحدة)  -دكتوراه تخ�ص�صي

كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية
ّ

العمارة ،الت�صميم الداخلي ،لت�صميم
الغرافيكي ،ت�صميم الأزياء
العمارة – الأبداع الم�ستدام – الت�صميم
العمارة والتصميم
والت�صنيع الرقمي
والبيئة العمرانية العمارة ،تراث العمارة العربية الإ�سالمية،
الت�صميم الح�ضري والتخطيط.
العمارة ،الت�صميم الح�ضري والتخطيط

بكالوريو�س :العمارة � 5سنوات،
�أما باقي التخ�ص�صات � 3سنوات.

ماج�ستير� :سنة واحدة ( 28وحدة)
�سنتين ( 30وحدة)
دكتوراه� 3 :سنوات ( 40وحدة)

كلية الهندسة

الهندسة

هند�سة مدنية ،هند�سة القوى الكهربية
والآالت ،هند�سة الحا�سب الآلي ،هند�سة
االت�صاالت والإلكترونيات ،الهند�سة
الطبية الحيوية ،هند�سة ميكانيك ،هند�سة
�صناعية ،هند�سة بترول ،هند�سة كيمائية
رنامج هند�سة االت�صاالت وااللكترونيات،
برنامج هند�سة القوى الكهربية والآالت،
برنامج هند�سة الحا�سب الآلي ،الهند�سة
االن�شائية والجيوتقنية ،هند�سة الأ�شغال
العامة ،هند�سة م�صادر المياه والبيئة،
هند�سة الت�صميم والنظام الديناميكي،
الهند�سة الحرارية ،هند�سة الموانع ،هند�سة
االحتراق وال�سيارات� ،إدارة الم�شاريع،
الهند�سة الإدارية ،تخطيط ال�صيانة ،نظم
الإنتاج والخدمات ،ال�سالمة المرورية

بكالوريو�س � 5سنوات ( 150وحدة)
ماج�ستير ( 30وحدة)

دكتوراه
(ثالث �سنوات  40وحدة)

كلية العلوم

العلوم

ريا�ضيات ،علوم الحا�سب الآلي ،الكيمياء،
الفيزياء ،البيولوجي ،الكيمياء الحيوية
ريا�ضيات ،علوم الحا�سب الآلي ،الكيمياء،
الفيزياء ،البيولوجي ،الكيمياء الحيوية،
الوقاية من الإ�شعاع ،تحليل و�سالمة الغذاء،
الفيزياء الطبية
ريا�ضيات ،علوم الحا�سب الآلي ،الكيمياء،
الفيزياء ،البيولوجي ،الكيمياء الحيوية

بكالوريو�س � 3سنوات ( 97وحدة)
الحا�سب الآلي ( 100وحدة)
ماج�ستير (�سنتين  36وحدة)
دكتوراه
�سنوات ( 40وحدة)
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ال�صيدلة
صيدلة

الكيمياء التحليلية والرقابة الدوائية،
الكيمياء ال�صيدلية ،العقاقير والنباتات
الطبية،
ال�صيدالنيات والتكنولوجيا
ال�صيدلية ،علم الأدوية وال�سموم،
الميكروبيولوجيا ال�صيدلية
الطب والجراحة

الطب

طب األسنان

العلوم الصحية

بكالوريو�س � 5سنوات ( 180وحدة)
دكتور في ال�صيدلة � Pharm Dسنة واحدة
( 30وحدة)
ماج�ستير (�سنة واحدة � /سنتين  36وحدة)
الدكتوراه (ثالث �سنوات  40وحدة)
بكالوريو�س
� 6سنوات ( 204وحدة) � +سنة تدريب

الأمرا�ض الجلدية والتنا�سلية و�أمرا�ض
الذكورة الطبية ،الطب ال�شرعي وال�سموم،
طب الأطفال� ،أمرا�ض الجهاز اله�ضمي،
ماج�ستير :تخ�ص�ص علم وظائف الأع�ضاء (60
�أمرا�ض القلب وال�شرايين� ،أمرا�ض الن�ساء
وحدة) �أما باقي التخ�ص�صات ( 40وحدة)
والتوليد ،الأ�شعة الت�شخي�صية ،الجراحة
العامة ،الفارماكولوجي االكلينيكية ،جراحة
العظام ،طب وجراحة العين
الدكتوراه� 3 :سنوات ( 54وحدة)
طب وجراحة الفم والأ�سنان
بكالوريو�س � 5سنوات ( 180وحدة)
زراعة الأ�سنان
دبلوم �سنة واحدة ( 16وحدة)
عالج اللثة ،العالجات اللبية ،جراحة الفم،
طب الأ�سنان الترميمي والتجميلي ،طب
دبلوم �سنتين ( 40وحدة)
�أ�سنان الأطفال
تقويم اال�سنان ،اال�ستعا�ضة
دبلوم ثالث �سنوات ( 60وحدة)
أما
�
اال�ستعا�ضة
قويم اال�سنان وتخ�ص�ص
ماج�ستير
باقي التخ�ص�صات ثالث �سنوات (46
�أربع �سنوات ( 66وحدة)
وحدة)
عالج اللثة ،العالجات اللبية ،جراحة
الفم ،طب الأ�سنان الترميمي والتجميلي،
طب �أ�سنان الأطفال
عالج اللثة ،العالجات اللبية ،جراحة
الفم ،طب الأ�سنان الترميمي والتجميلي،
طب �أ�سنان الأطفال ،المواد الحيوية
للأ�سنان
التغذية وتنظيم الغذاء
التمري�ض).
تكنولوجيا المختبرات الطبية.
العالج الفيزيائي � 4سنوات ( 130وحدة).
دكتور في العالج الفيزيائي
تمري�ض باطني وجراحي ،تمري�ض حاالت
حرجة ،مكافحة العدوى والتحكم بها.

ماج�ستير ثالث �سنوات ( 46وحدة)
دكتوراه � 3سنوات ( 50وحدة)
بكالوريو�س
� 3سنوات
� DPTسنتين ( 38وحدة)
ماج�ستير� :سنتين ( 36وحدة)
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األقساط الدراسية
الكلية

العلوم اإلنسانية

اإلختصاص

سعر الوحدة /القسط الفصلي/القسط السنوي

�إعالم

 / $170الوحدة بكالوريوس –  / $200الوحدة دبلوم ترجمة
–  / $140الوحدة دبلوم شؤون املرأة ،دبلوم دراسات ذوي االحتياجات
اخلاصة

بقية
الإخت�صا�صات

/ $160الوحدة بكالوريوس –  /$11334املاجستري –  /$11000الدكتوراه

الحقوق والعلوم
السياسية

حقوق

 / $160الوحدة بكالوريوس – /$200الوحدة دبلوم /$11334ماجستري
/$10133-ماجستري جتارة دولية – /$11734دكتوراه

ادارة األعمال

جميع
الإخت�صا�صات

العمارة –
التصميم والبيئة
العمرانية

 / $210الوحدة بكالوريوس – /$200الوحدة دبلوم – /$300الوحدة
/$13000 MBAماجستري /$20160 – DBA /$24000-دكتوراه

عمارة

 / $320الوحدة بكالوريوس – /$19000ماجستري -
/$350الوحدة /$19067 – MArchدكتوراه

الهندسة

برامج
الت�صميم
جميع
الإخت�صا�صات
جميع
الإخت�صا�صات

الصيدلة

�صيدلة

 / $387الوحدة بكالوريوس –  /$15600ماجستري
–  /$400الوحدة دكتور يف الصيدلة /$22334 – PharmDدكتوراه

الطب

طب

 / $525الوحدة بكالوريوس – /$26134ماجستري

طب أسنان

طب ا�سنان

 / $492الوحدة بكالوريوس –  /$7000دورة تدريبية متقدمة يف طب األسنان -
 /$8000دبلوم سنة –  / $20000دبلوم سنتني–  / $30000دبلوم  3سنوات
 / $28000ماجستري  3سنوات –  / $38000ماجستري  4سنوات -
– /$29334دكتوراه

التمري�ض

 / $210الوحدة بكالوريوس

جميع
الإخت�صا�صات

 / $227الوحدة بكالوريوس – /$14167ماجستري
/$10833ماجستري مكافحة العدوى والتحكم هبا – /$333الوحدةدكتوريف العالج الفزييايئ

العلوم

العلوم الصحية

الفرشمن

 / $250الوحدة بكالوريوس
 / $320الوحدة بكالوريوس – /$11000ماجستري – /$19067دكتوراه
 / $223الوحدة بكالوريوس – /$14167ماجستري/$13934 -دكتوراه

/$24000-ماجستري علم وظائف األعضاء – /$32750دكتوراه

$233
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جامعة المعارف MU

جامعة المعارف MU
تأسست الجامعة بموجب مرسوم رقم  7265تاريخ 2011/12/22م.

ورخصت ك ّليتي الهندسة
ُ

والعلوم بموجب مرسوم رقم  826تاريخ .2017/06/02

الفروع
الفرع

الفاكس

الهاتف

بيروت  -طريق المطار
01/850062-3
www.mu.edu.lb - info@mu.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الفصول والوحدات الدراسية .وتعتمد اللغتين العربية واإلنكليزية في التدريس.

الشهادات
كليات :العلوم  -إدارة األعمال  -األديان والعلوم اإلنسانية  -اإلعالم
•إجازة  3 -سنوات في ّ
والفنون.
خول الطالب
كلية الهندسة ،والتي ُت ّ
•إجازة  5سنوات (أو  4سنوات  3 +فصل صيف) في ّ
اإلنتساب إلى نقابة المهندسين.

شروط اإلنتساب
•حيازة الثانوية العامة أو ما يعادلها رسمي ًا.
•امتحان اللغة اإلنكليزية الخاص بالجامعة أو ما يعادله ( )TOEFLبمعدل  72وما فوق ،أو
 IELTSبمعدل  5.5وما فوق.
•امتحانات تحديد المستوى تحدد حسب اإلختصاص.

اإلختصاصات
كلية /
القسم

اإلختصاص

الشهادة

الهندسة

الهند�سة المدنية
هند�سة الكهرباء والإلكترونيك
هند�سة الحا�سوب وتكنولوجيا الحا�سوب
الميكانيك

�إجازة
 149ر�صيد ًا

جامعة المعارف MU
كلية /
القسم
العلوم

إدارة األعمال

االديان
والعلوم
اإلنسانية
اإلعالم
والفنون

1

التربية
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اإلختصاص

علوم الحا�سوب
الإح�صاء التطبيقي
الكيمياء
الريا�ضيات
علم الأحياء
الفيزياء
�إدارة الموارد الب�شرية
الإدارة
الم�صارف والأموال
المحا�سبة
نظم المعلومات والأعمال
�إدارة الأعمال الدولية
الت�سويق
الفل�سفة وعلم الكالم
الترجمة واللغات
التاريخ والح�ضارة المقارنة
العلوم الإ�سالمية
االديان المقارنة
علوم القر�آن والحديث
العالقات العامة والإعالن
الإذاعة والتلفزيون
علوم الإعالم واالت�صال
ال�صحافة مكتوبة والكترونية
تعليم الطفولة المبكرة
تعليم اللغة العربية ،تعليم اللغة الإنكليزية،
تعليم العلوم والريا�ضيات
تعليم التربية البدنية وال�صحية
التربية والإر�شاد الديني
�إجازة
 99ر�صيد ًا
الكفاءة التعليمية
الكفاءة في التعليم الجامعي

الشهادة

�إجازة
 97ر�صيد ًا

�إجازة
 99ر�صيد ًا

�إجازة
�إجازة
 99ر�صيد ًا

�إجازة
 99ر�صيد ًا

دبلوم

األقساط الدراسية
الكلية

الوحدة$ /

الهندسة

200

العلوم

150

االديان والعلوم اإلنسانية

80 -35

قسم الترجمة

150

إدارة األعمال

150

اإلعالم والفنون

150

 -1تقدمت الجامعة بطلب الترخي�ص ،على �أن يبد�أ التدري�س في الكل ّية فور �صدور مر�سوم الترخي�ص و�إذن مبا�شرة التّدري�س.
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LIU

الجامعة اللبنانية الدولية LIU
تأسست الجامعة عام 2001م بأسم «جامعة البقاع» ،ونظمت بموجب المرسوم رقم
بناء على توصية
اللبنانية
تاريخ  .2001/4/9وجرى تحويل االسم إلى “الجامعة
الدولية” ً
ّ
ّ
مجلس التعليم العالي رقم  2002/5تاريخ .2002/8/31

5294

الفروع
الفرع

بيروت – الم�صيطبة – �شارع مي�شال �أبي �شهال
البقاع الغربي -الخيارة
البقاع  -رياق  -اتو�ستراد زحلة  -بعلبك
الجنوب � -صيدا  -حي الدكرمان  -قرب مركز لبيب ابو ظهر الطبي
حي الجامعات :متفرع من جادة الرئي�س نبيه بري
الجنوب  -النبطيةّ -
الجنوب � -صور  -مفرق العبا�سية  -جانب مجمع القائم

الهاتف

الفاكس

01/706881 - 2 -3- 4

01/306044

08/640930 - 1 - 2

08/640871

08/901666 - 08/901656

08/902666

07/750550 - 07/751550

07/752550

07/767603

07/767601

07/351420 – 07/351410
70/1194310

351410/07

جبل لبنان  -ال�صالومي
ال�شمال – طرابل�س – الكوره – �ضهر العين – الطريق العام
06/416333
ال�شمال  -عكار  -حلبا
06/695488
�إ�ضافة �إلى الفروع في اليمن (�صنعاء ،عدن ،وتعز) ،موريتانيا ،ال�سنغال ،والمغرب.
www.liu.edu.lb - info@liu.edu.lb
01/490543

01/490543
06/417333
06/695584

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الفصول والوحدات الدراسية وفق المنهج المعمول به في الواليات المتحدة

األميركية .تعتمد اللغة اإلنكليزية كلغة تدريس وتواصل ،كما تعتمد المستويات الثالث للدراسة:
الفرشمن ،البكالوريوس ،والدراسات العليا ،في ثالثة فصول دراسية :خريف ،ربيع ،وصيف.

الشهادات
•بكالوريوس  3 -إلى  5سنوات  -ما بين  99إلى  179وحدات وفق اإلختصاص.
•دبلوم -سنة واحدة  24 -وحدة
•ماجستير  -سنتين  -ما بين  36إلى  52وحدة وفق اإلختصاص.
•دكتور صيدلي :سنة واحدة  30 -وحدة.

شروط اإلنتساب
الرسمية ( )BT - BAC2للطالب اللبنانيين أو ما يعادلها للطالب االجانب.
الثانوية العامة
•حيازة
ّ
ّ
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•إمتحان اللغة اإلنكليزية الخاص بالجامعة ،أو ما يعادله مثل INTERNATIONAL TOEFL
بمعدل  76وما فوق ،أو معدل  5.5وما فوق في امتحان الـ .IELTS

•بالنسبة لطالب الفرشمن ،مطلوب بيان عالمات للصفوف

12-11-10

مرفقة بموافقة

وزارة التربية والتعليم العالي على متابعة الدراسة وفق المنهاج االجنبي ،وإمتحان SAT1,
 SAT2بمعدل  2150لـ  FRESHMAN ARTSأو بمعدل  2300لـ FRESHMAN

.ENGINEERING & SCIENCES

•حسب إختيار الطالب لإلختصاص يتم تحديد باقي إمتحانات تحديد المستوى.

اإلختصاصات
الكلية  /القسم

صيدلة

إدارة األعمال

اإلختصاص

الشهادة

فر�شمن
�صيدلة
دكتور �صيدلي
�إدارة الأعمال الدول ّية
الإدارة الفندق ّية وال�سياح ّية
الإقت�صاد
العلوم المال ّية والم�صرف ّية
�إدارة �أعمال
انظمة المعلوماتية الإدارية
انظمة المعلوماتية في المحا�سبة
الت�سويق

�سنة واحدة  34 -وحدة
بكالوريو�س (� 5سنوات) 179وحدة
دكتور �( -سنة واحدة)  30وحدة

�إدارة الموارد الب�شرية
الإقت�صاد المالي

الهندسة

التربية

هند�سة الإت�صاالت هند�سة الإلكترونيك
هند�سة الكهرباء
هند�سة الكمبيوتر
هند�سة الإلكترونيك  /الهند�سة الطب ّية
هند�سة الم�ساحة
هند�سة الميكانيك
هند�سة �صناعية
ريا�ض الأطفال
التعليم الأ�سا�سي (كيمياء وعلم الأحياء)
التعليم الأ�سا�سي (فيزياء وريا�ضيات)
ترجمة
تعليم اللغة الإنكليز ّية كلغة ثانية
دبلوم التربية في التعليم
الإدارة التربو ّية

بكالوريو�س (� 3سنوات 99 -وحدة)

بكالوريو�س (� 3سنوات 99 -وحدة)
ماج�ستير (�سنتان  39 -وحدة)
ماج�ستير (�سنتان  39 -وحدة)

بكالوريو�س (� 3سنوات  108 -وحدة)
ماج�ستير (�سنتان  52 -وحدة)

بكالوريو�س (� 3سنوات  99 -وحدة)
بكالوريو�س (� 3سنوات  108 -وحدة)
بكالوريو�س(� 3سنوات  99 -وحدة)
ماج�ستير(�سنتان  39 -وحدة)
دبلوم(�سنة واحدة  24 -وحدة)
ماج�ستير(�سنتان  39 -وحدة)
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الكلية  /القسم

العلوم والفنون

اإلختصاص

الشهادة

ريا�ضيات
علم وتكنولوجيا الغذاء
التغذية وتنظيم الوجبات
علوم الكيمياء الحيو ّية
فيزياء
كيمياء
علم الأحياء
فنون زخرافية
ت�صميم داخلي
تكنولوجيا المعلومات

بكالوريو�س (� 3سنوات  99 -وحدة)
ماج�ستير (�سنتان –  36وحدة)

علوم الكمبيوتر
علوم ال�صحة الحيو ّية
عالقات عامة
راديو وتلفزيون
�إعالن
�صحافة

بكالوريو�س (� 3سنوات  99 -وحدة)

بكالوريوس ( 3سنوات  100 -وحدة)

بكالوريو�س (� 3سنوات  100 -وحدة)
ماج�ستير (�سنتان –  36وحدة)
بكالوريوس ( 3سنوات  105 -وحدة)
بكالوريوس ( 3سنوات  108 -وحدة)

األقساط الدراسية
الكلية

سعر الوحدة /القسط الفصلي/القسط السنوي

الفرشمن

 $ 149الوحدة
 / $ 270البكالوريو�س  $ 16,900 -لل�سنة الكاملة  /دكتور �صيدلي
 / $159البكالوريو�س
 / $ 195البكالوريو�س
 / $ 159البكالوريو�س –  / $ 180الماج�ستير
 / $ 159البكالوريو�س –  / $ 230ماج�ستير
 / $ 149البكالوريو�س –  / $ 180الماج�ستير والدبلوم
 / $ 165البكالوريو�س –  / $ 210الماج�ستير

الصيدلة
العلوم والفنون
تكنولوجيا المعلومات
الرياضيات
علم وتكنولوجيا الغذاء
التربية
إدارة األعمال
الهندسة  /علوم
الكمبيوتر

 / $ 195البكالوريو�س –  / $ 270الماج�ستير
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الدولية في بيروت
الجامعة
ّ

)The International University of Beirut (BIU
بناء
تأسست الجامعة عام  ،2012ون ّظمت بموجب المرسوم رقم  9595تاريخ ً 21/12/2012
على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم  8/2012تاريخ  ،22/8/2011قرار رقم 2
ورقم  11/2012تاريخ .2/10/2012
الفروع
الفرع

بيروت – الم�صيطبة – �شارع مي�شال �أبي �شهال

الهاتف

الفاكس

01-706883

01/306 044 - 01/307 933

نظام الدراسة
الدراسية وفق المنهج المعمول به في الواليات
تعتمد الجامعة نظام الفصول والوحدات
ّ
المتحدة األميركية ،كما تعتمد اللغة االنكليزية كلغة تدريس وتواصل ،والمستويات الثالث
دراسية :خريف ،ربيع ،وصيف.
للدراسة :الفرشمن ،البكالوريوس ،والدبلوم في ثالثة فصول
ّ

الشهادات
•بكالوريوس 3 :سنوات – ما بين  99إلى  108وحدة وفق اإلختصاص.
•بكالوريوس هندسة 4 :سنوات –  146وحدة.
•دبلوم :سنة واحدة –  24وحدة.

شروط اإلنتساب  /امتحانات الدخول
الرسمية ( )BACC II or BTللطالب اللبنانيين أو ما يعادلها للطالب
الثانوية العامة
•حيازة
ّ
ّ
األجانب.

اإلنكليزية الخاص بالجامعة ،أو ما يعادله كالـ INTERNATIONAL
•امتحان اللغة
ّ
 TOEFLبمعدل  76وما فوق ،أو معدل  5.5وما فوق في امتحان الـ .IELTS

•بالنسبة لطالب الفرشمن ،مطلوب بيان عالمات للصفوف -10-11و ،12مرفقة بموافقة
وزارة التربية والتعليم العالي على متابعة الدراسة وفق المنهاج األجنبي ،وامتحان Sat Iو

 Sat IIبمعدل  2150للـ FRESHMAN ARTSأو بمعدل  2300لـ FRESHMAN

.SCIENCES

•حسب اختيار الطالب لإلختصاص يتم تحديد باقي إمتحانات تحديد المستوى.
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اإلختصاصات
كلية /
القسم

اإلختصاص

الفنون  /اآلداب
والعلوم

فر�شمن

إدارة األعمال

الهندسة

التربية

اآلداب
والعلوم

الفنون

الشهادة
فر�شمن ( �سنة واحدة – 35 -34

وحدة)

الإدارة الفندق ّية وال�سياحية
�إدارة الأعمال الدول ّية
الت�سويق
الإقت�صاد
المعلومات ّية الإدار ّية
�إدارة الأعمال
العلوم المال ّية
هند�سة الكهرباء
هند�سة الكمبيوتر
هند�سة ميكانيك
واالت�صاالت
هند�سة الم�ساحة
إلكترونيك
هند�سة ال
الهند�سة ال�صناع ّية
هند�سة الإلكترونيك  /الهند�سة الطبية الحيوية
ريا�ض الأطفال
اللغة الإنكليزية
التربية �إخت�صا�ص الكيمياء وعلم الأحياء
التربية �إخت�صا�ص الريا�ضيات والفيزياء
دبلوم في التعليم
الفيزياء
الريا�ضيات
اللغة الإنجليزية و�آدابها
تكنولوجيا المعلومات
علوم الكمبيوتر
الترجمة
فنون التوا�صل في العالقات العامة
فنون التوا�صل في ال�صحافة
الراديو والتلفزيون
غرافيك ديزاين (الت�صميم الغرافيكي)
الإعالن
ت�صميم داخلي

بكالوريو�س (� 3سنوات 99 -وحدة)

بكالوريو�س (� 5سنوات 146 -

وحدة)

بكالوريو�س (� 3سنوات  99 -وحدة)
دبلوم (�سنة واحدة  24 -وحدة)
بكالوريو�س
(� 3سنوات –  108-99وحدة)

بكالوريو�س
(� 3سنوات –  108-99وحدة)

األقساط الدراسية
الكلية  /اإلختصاص

الفر�شمن
�إدارة الأعمال
الهند�سة
التربية
الآداب والعلوم
الفنون
تكنولوجيا المعلومات
وعلوم الكمبيوتر

سعر الوحدة
$149

 / 165$البكالوريو�س
 / 195$البكالوريو�س
 / 149$البكالوريو�س –  180$الدبلوم
 / 159$البكالوريو�س
 / 159$البكالوريو�س
 / 195$البكالوريو�س

LAU
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الجامعة اللبنانية األميركية LAU
تأسست الجامعة في العام  1924وتضم سبع كليات مرخصة.
الفروع
الفرع

الهاتف

بيروت  -قريطم  -را�س بيروت
01/786456 - 64
www.lau.edu.lb - admissions.beirut@lau.edu.lb
جبيل
09/547254 - 263
admissions.byblos@lau.edu.lb
 212-2034333نيويورك

الفاكس
01/786454
09/546560

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الفصول واللغة اإلنكليزية كلغة تدريس.

الشهادات
•بكالوريوس/علوم – ثالث الى اربع سنوات.

•بكالوريوس هندسة – اربع الى خمسة سنوات.
•ماجستير – سنتين.

•دبلوم تعليم – سنة واحدة.
•دكتوراه في الصيدلة.
•طب – اربع سنوات.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية أو  high school diplomaالمعادلة من وزارة التربية.
•اجتياز اإلمتحانات المعتمدة وفق اإلختصاصات ACT :أو . SAT
•اجتياز إمتحانات  ,TOEFL, EEEأو  IELTSكبديل لـ Sat Writing
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اإلختصاصات
كلية  /القسم

اإلختصاص

م�سرح
�صحافة الو�سائط المتعددة
العمل الإجتماعي
تلفزيون و�سينما
فل�سفة
الفنون التمثلية
علم نف�س
التوا�صل
ريا�ضيات
تاريخ
تربية ابتدائية
تربية ح�ضانية
�أدب �إنكليزي
لغة �إنكليزية
عالقات دولية
علوم �سيا�سية
كيمياء
علم الأحياء
اآلداب والعلوم
علوم التغذية وتنظيم الوجبات
فيزياء وات�صاالت
انظمة المعلوماتية الحياتية
ريا�ضيات
علوم الكمبيوتر
تربية
الأدب المقارن
دبلوم تعليم
تعليم
علم الأحياء الجزئي
�ش�ؤون دولية
درا�سات المر�أة والنوع الإجتماعي
درا�سات الهجرة
عمارة داخلية
هند�سة معمارية
ت�صميم غرافي
فنون جميلة
�إعالن
ت�صميم داخلي
العمارة والتصميم
ت�صميم االزياء
ت�صاميم الكمبيوتر
الفن والعمارة الإ�سالمي
ال�سرد الب�صري
بنوك ومالية
محا�سبة
�إدارة الم�ؤ�س�سات العائلية
�إقت�صاد
�إدارة دولية
�إدارة �سياحية
�إدارة نظم المعلوماتية
�إدارة
ت�سويق
�إدارة ومالية البلديات
اإلدارة
�إدارة الأعمال
القانون التجاري
�إدارة تنفيذية
علم الإقت�صاد التطبيقي
�إقت�صاد ال�شرق االو�سط
�إدارة الموارد الب�شرية
العلوم الإكتوارية

الشهادة

بكالوريو�س

ماج�ستير

بكالوريو�س

ماج�ستير

بكالوريو�س
دبلوم
ماج�ستير
ماج�ستير تنفيذي

LAU
كلية  /القسم

الهندسة

الطب
تمريض
الصيدلة
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اإلختصاص

الشهادة

هند�سة �صناعية
هند�سة مدنية
هند�سة كهربائية
هند�سة ميكانيكية
هند�سة بترول
هند�سة ميكاترونيك�س
هند�سة كمبيوتر
هند�سة مدنية وبيئية
هند�سة كمبيوتر
هند�سة �صناعية و�إدارية
طبيب معالج
تمري�ض
�صيدلة

بكالوريو�س
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بكالوريو�س

ماج�ستير
دكتور
بكالوريو�س
بكالوريو�س  -دكتوراه

األقساط الدراسية
الكلية

اإلختصاص

-

لغة �إنكليزية
الفر�شمن
لغات ،علوم ان�سانية ،اداب،
�صحة ،تربية ،معلوماتية،
علوم عامة...

الفنون
والعلوم
العمارة
والتصميم
اإلدارة
الهندسة
الطب
التمريض
الصيدلة

سعر الوحدة /القسط الفصلي/القسط
السنوي

/$ 639الوحدة  $ 7669 -في الف�صل
/$ 681الوحدة  $ 8178 -في الف�صل
 $ 756 - 678الوحدة  $ 9048 - 8138 -الف�صل ،البكالوريو�س
/$ 757الوحدة  -الماج�ستير
 $ 829الوحدة  $ 9897-الف�صل ،البكالوريو�س
 $ 842للوحدة الماج�ستير
/$ 803الوحدة  $ 9649 -في الف�صل  -بكالوريو�س
و /$ 856الوحدة ماج�ستير
/$ 823الوحدة  $ 9858 -في الف�صل  -بكالوريو�س
 /$ 865الوحدة ماج�ستير
/$ 32837ال�سنة
/$ 580الوحدة  $ 6926في الف�صل بكالوريو�س
/$ 880الوحدة  $ 10520 -في الف�صل
/$ 25620ال�سنة دكتوراه �صيدلة
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جامعة هايكازيان

تأسست الجامعة عام  1955من قبل اتحاد الكنائس اإلنجيلية االرمنية للشرق األدنى ورابطة
المرسلين األرمن في الواليات المتحدة األميركية ،ونظمت بموجب المرسوم

3391/3

تاريخ 1966/3/25م.
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

الحمرا -القنطاري � -شارع المك�سيك

01/353010 - 1 - 2

01/349230 - 1

www.haigazian.edu.lb - admission@haigazian.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات وتتبع اللغة اإلنكليزية كلغة رئيسية للتدريس.

الشهادات
•بكالوريوس في اآلداب  -من  94إلى  108وحدات.
•بكالوريوس في العلوم  -من  94إلى  113وحدة.

•بكالوريوس في إدارة األعمال  -من  94إلى  118وحدة.
•ماجستير  -من  33إلى  39وحدة.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية ،وامتحان لغة انكليزية (SAT I-Writing or TOEFL or
 )IELTSبالنسبة للصوفومور.
•شهادة الـ  ،Grade 12 High Schoolوامتحاني ال  SAT Iو  SAT IIوإذن لمتابعة
الدراسة حسب المنهاج األجنبي من وزارة التربية بالنسبة لصفوف الفرشمن.
•اإلجازة الجامعية وامتحان لغة انكليزية ( )TOEFL or IELTSو  GMATبالنسبة
للماجستير في ادارة األعمال.
•اإلجازة الجامعية وامتحان لغة انكليزية ( )TOEFL or IELTSو GREبالنسبة للماجستير
في اآلداب.

HU
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اإلختصاصات
الكليات  /القسم

إدارة األعمال
والعلوم اإلقتصادية

العلوم
التطبيقية

العلوم اإلجتماعية

اآلداب والعلوم
اإلنسانية

الشهادة

اإلختصاص

محا�سبة
�إدارة اعمال
مالية
�إعالن و�إت�صاالت
درا�سات قانونية
�إدارة �سياحية
�إدارة الموارد الب�شرية
�إقت�صاد
�إدارة معلوماتية
مالية
محا�سبة
�إدارة الموارد الب�شرية
ت�سويق
�إدارة اعمال
كيمياء
علم الأحياء والنبات
فيزياء
مختبرات طبية
ريا�ضيات
علوم الكمبيوتر
علوم التغذية وتنظيم الوجبات
عمل �إجتماعي
دبلوم تعليم
علوم �سيا�سية
تربية طفولة مبكرة
تربية مخت�صة
التربية الم�سيحية
التربية والتعليم
العمل الإجتماعي
علم نف�س
�إر�شاد نف�سي
علم نف�س عيادي
علم نف�س عام
�إدارة تربوية
علم نف�س �صناعي وم�ؤ�س�سات
علم نف�س �إعالن وت�سويق
�إر�شاد تربوي
تربية مخت�صة
م�ست�شار تربوي
لغة ارمنية وادابها
اللغة العربية و�آدابها
تاريخ
لغة �إنكليزية
�أدب �إنكليزي
المو�سيقى
تربية م�سيحية

بكالوريو�س

ماج�ستير

بكالوريو�س

بكالوريو�س

ماج�ستير

بكالوريو�س

األقساط الدراسية
الكلية

اإلختصاص

سعر الوحدة

الجميع

الجميع

 425000ل.ل/الوحدة بكالوريو�س
 575000ل.ل/الوحدة ماج�ستير
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جامعة سيدة اللويزة NDU
تأسست الجامعة عام  1987بموجب المرسوم  4116تاريخ .1987/8/14
الفروع
الهاتف

الفرع

ذوق م�صبح
09/208000
الكورة  -ال�شمال
06/416101
ال�شوف  -دير القمر
05/511202
www.ndu.edu.lb - admission@ndu.edu.lb

الفاكس
09/225164
06/416103
05/511203

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات واللغة اإلنكليزية كلغة للتدريس.

الشهادات
•بكالوريوس  3 -سنوات.
•ماجستير  -سنتين.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية.

اإلختصاصات
اإلختصاص

الكليات  /القسم

ت�صميم غرافيكي
ت�صوير
العمارة والفنون
والتصميم

ت�صميم

الشهادة

ت�صميم داخلي
ت�صميم �أزياء

مو�سيقى
عمارة
فنون الديكور

مو�سيقى

بكالوريو�س
ماج�ستير

NDU
الكليات  /القسم
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اإلختصاص

ت�سويق
�إقت�صاد
�إدارة �أعمال دولية

العلوم اإلدارية
واإلقتصادية

الهندسة

العلوم اإلنسانية

محا�سبة
بنوك ومالية
�إدارة �أعمال
التوزيع والإدارة
�إدارة �صحية
اللوج�ستية
هند�سة مالية
�إدارة �سياحية وفندقية
�إدارة تنظيم
�إدارة الم�أكوالت والم�شروبات
المنا�سبات
�إدارة ال�ضيافة
�إدارة موارد ب�شرية
تمويل
�إدارة �أعمال
�إدارة الم�شاريع
ا�ستراتيجية االدارة
�إدارة المخاطر المالية
هند�سة كهرباء
هند�سة مدنية
هند�سة ميكانيك
هند�سة الكيمياء
هند�سة البترول
هند�سة كمبيوتر و�إت�صاالت
هند�سة مدنية
هند�سة كهرباء وكمبيوتر
هند�سة ميكانيك
تعريب
تربية
ترجمة
لغة �إنكليزية
�إعالن وت�سويق
تربية بدنية
�صحافة
راديو تلفزيون
علم نف�س تربوي
علم نف�س العمل
علم نف�س عيادي
�إدارة مدر�سية وقيادة
�إدارة التلفزيون واالنتاج
تربوية
تكنولوجية تعليمية
تربية مخت�صة
ترجمة
لغة �إنكليزية و�آدابها
تعريب
الإعالم االلكتروني والعالقات العامة
اعالن

الشهادة

بكالوريو�س

بكالوريو�س  -ماج�ستير
ماج�ستير

بكالوريو�س

ماج�ستير

بكالوريو�س

ماج�ستير
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الكليات  /القسم

اإلختصاص

الت�صميم في
الكمبيوتر
كيمياء

العلوم الطبيعية
والتطبيقية

العلوم الصحية
والتمريض

الحقوق والعلوم
السياسية

الشهادة

فيزياء

بكالوريو�س

علوم بيئية
معلوماتية ادارية
تكنولوجيا المعلوماتية
جغرافية المعلوماتية

بكالوريو�س

Astrophysics

ريا�ضيات مالية
الكيمياء ال�صناعية
علم الأحياء
علم الت�أمين
علوم الكمبيوتر
ريا�ضيات
تكنولوجيا المختبر
تمري�ض
تغذية وحمية
علم التغذية
�سالمة الغذاء و�إدارة جودته
علوم �سيا�سية  -الدرا�سات االميركية
علوم �سيا�سية  -ال�شراكة االوروبية او�سطية
علوم �سيا�سية  -المنظمات غير الحكومية
الحقوق
العلوم ال�سيا�سية
علوم �سيا�سية  -حقوق الإن�سان
عالقات دولية ودبلوما�سية  -قانون دولي
عالقات دولية ودبلوما�سية
العلوم الإدارية
علوم �سيا�سية  -المنظمات غير الحكومية

ماج�ستير
بكالوريو�س  -ماج�ستير
بكالوريو�س  -ماج�ستير

بكالوريو�س

�إجازة

ماج�ستير
�إجازة  -ماج�ستير

األقساط الدراسية
الكلية
الهندسة
العمارة
ادارة االعمال
باقي الكليات
الهندسة
العمارة
ادارة االعمال
باقي الكليات

اإلختصاص

سعر الوحدة

 660000ل.ل/الوحدة البكالوريو�س
 615000ل.ل/الوحدة البكالوريو�س
 550000ل.ل  /الوحدة البكالوريو�س
 530000ل.ل  /الوحدة البكالوريو�س
 910000ل.ل/الوحدة ماج�ستير
 850000ل.ل/الوحدة ماج�ستير
 775000ل.ل/الوحدة ماج�ستير
 745000ل.ل  /الوحدة ماج�ستير
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جامعة البلمندBU
تأسست الجامعة بموجب المرسوم  4885تاريخ 1988/6/4م.
الفروع
الفرع

الفاكس

الهاتف

الحرم الرئي�سي  -البلمند  -الكورة
حرم �سن الفيل  -بيروت
01/480056
مجمع القدي�س جاورجيو�س الطبي – اال�شرفية
01/562108
حرم بينو  -عكار
06/931972
حرم �سوق الغرب  -عاليه
05/272078
www.balamand.edu.lb - info@balamand.edu.lb
06/930250

06/930238
01/500779
01/562110

نظام الدراسة
لغة التدريس :الفرنسية أو اإلنكليزية حسب اإلختصاص .ونمط الدراسة :وحدات والحضور إلزامي.

الشهادات
•بكالوريوس في العلوم  /بكالوريوس في اآلداب –  3سنوات.
•دبلوم تعليمي – سنة واحدة بعد شهادة البكالوريوس.
•ماجستير في العلوم  /ماجستير في اآلداب – سنتين.
•بكالوريوس في الهندسة –  5سنوات.

شروط اإلنتساب
•حيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها.
•إمتحان لغة حسب اإلختصاص.

•إمتحان الـ  SATلإلختصاصات العلمية.

اإلختصاصات
الكلية  /القسم

األكاديمية اللبنانية
للفنون الجميلة
الحرم الرئيسي-
البلمند  -الكورة

اإلختصاص

الشهادة

هند�سة معمارية

بكالوريو�س  -ماج�ستري
بكالوريو�س فنون جميلة
ماج�ستري فنون جميلة
بكالوريو�س فنون جميلة
ماج�ستري فنون جميلة
بكالوريو�س فنون جميلة
ماج�ستري فنون جميلة
دبلوم تعليم

هند�سة داخلية وت�صميم
الت�صميم التخطيطي
التخطيط الرقمي والو�سائط التفاعلية
تعليم الفنون اجلميلة
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الكلية  /القسم

األكاديمية اللبنانية
للفنون الجميلة
سن الفيل

اإلختصاص

الشهادة

هند�سة معمارية
هند�سة داخلية
الت�صميم الإعالين والإعالن
ر�سم الت�صويري والن�شر بالو�سائل املتعددة
ر�سم الت�صويري– ق�ص�ص م�صورة
فن فوتوغرايف
الر�سم املتحرك الثنائي والثالثي الأبعاد
الفنون الب�صرية
ت�صميم املنتجات ال�صناعية
الإخراج ال�سمعي الب�صري
�إخراج �سينمائي
�إنتاج �سمعي ب�صري
امل�ؤثرات اخلا�صة الب�صرية وال�سمعية

لي�سان�س -ماج�ستري
لي�سان�س -ماج�ستري
لي�سان�س -ماج�ستري
لي�سان�س -ماج�ستري
لي�سان�س -ماج�ستري
لي�سان�س -ماج�ستري
لي�سان�س -ماج�ستري
لي�سان�س -ماج�ستري
لي�سان�س -ماج�ستري
لي�سان�س
ماج�ستري
ماج�ستري
ماج�ستري
بكالوريو�س فنون جميلة
ماج�ستري فنون جميلة
لي�سان�س
ماج�ستري
ماج�ستري
بكالوريو�س يف الالهوت
ماج�ستري يف الالهوت
ماج�ستري يف الالهوت الأرثوذك�سي
التطبيقي
دكتوراه يف الفل�سفة
بكالوريو�س -دبلوم تعليمي – ماج�ستري
بكالوريو�س -دبلوم تعليمي – ماج�ستري
بكالوريو�س– ماج�ستري
بكالوريو�س – ماج�ستري
بكالوريو�س – ماج�ستري
بكالوريو�س – ماج�ستري
بكالوريو�س – ماج�ستري
بكالوريو�س -دبلوم تعليمي – ماج�ستري
بكالوريو�س -دبلوم تعليمي – ماج�ستري
بكالوريو�س -دبلوم تعليمي – ماج�ستري
بكالوريو�س -دبلوم تعليمي – ماج�ستري
ماج�ستري
بكالوريو�س

�إعالم وتقنيات الإت�صال

بكالوريو�س

تلفزيون
هند�سة املناظر الطبيعية
التنظيم املدين
تنظيم املناطق الطبيعية
معهد القديس
يوحنا الدمشقي
لالهوت
الحرم الرئيسي-
البلمند  -الكورة

كلية اآلداب والعلوم
اإلجتماعية
الحرم الرئيسي-
البلمند  -الكورة

كلية اآلداب والعلوم
اإلجتماعية
حرم سوق الغرب -
عاليه

الالهوت
علوم تربوية
تربية بدنية
علوم �سيا�سية و�ش�ؤون دولية
تاريخ
�إعالم وتقنيات الإت�صال
علم نف�س
فل�سفة
لغات حية وترجمة
لغة عربية و�آدابها
لغة فرن�سية و�آدابها
لغة �إنكليزية و�آدابها
درا�سات م�سيحية � -إ�سالمية
علوم تربوية

BU
الكلية  /القسم

كلية إدارة األعمال
الحرم الرئيسي-
البلمند  -الكورة

كلية إدارة األعمال
حرم سوق الغرب -
عاليه

كلية العلوم
الحرم الرئيسي-
البلمند  -الكورة

كلية العلوم
حرم سوق الغرب -
عاليه

ديللك إىل اجلامعات يف بلنان 2019

اإلختصاص

�إدارة �أعمال
حما�سبة وتدقيق
مالية وبنوك
ت�سويق
�إدارة
�إقت�صاد
�إقت�صاد
�سياحة و�إدارة فنادق
املحا�سبة والتمويل
الإقت�صاد املايل
�إدارة املوارد الب�شرية
�إدارة �أعمال
حما�سبة وتدقيق
مالية وبنوك
ت�سويق
�إدارة
�إقت�صاد
املعلوماتية
�أنظمة املعلومات
هند�سة الربجمة
�أنظمة املعلومات
هند�سة الربجمة
�أنظمة معلومات ال�صحة
ريا�ضيات
فيزياء
كيمياء
علوم الأحياء
علوم البيئة
علوم وتكنولوجيا الغذاء
املعلوماتية
�أنظمة املعلومات
هند�سة الربجمة
علوم الأحياء
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الشهادة

بكالوريو�س -دبلوم تعليمي – ماج�ستري
بكالوريو�س  -دبلوم تعليم
بكالوريو�س
ماج�ستري
ماج�ستري
ماج�ستري
بكالوريو�س

بكالوريو�س – دبلوم تعليمي
ماج�ستري
بكالوريو�س – دبلوم تعليم – ماج�ستري
بكالوريو�س – دبلوم تعليم – ماج�ستري
بكالوريو�س – دبلوم تعليم – ماج�ستري
بكالوريو�س – دبلوم تعليم – ماج�ستري
بكالوريو�س – ماج�ستري
ماج�ستري
بكالوريو�س
بكالوريو�س
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الكلية  /القسم

كلية الهندسة
الحرم الرئيسي-
البلمند  -الكورة

كلية عصام فارس
للتكنولوجيا
الحرم الرئيسي-
البلمند  -الكورة

كلية عصام فارس
للتكنولوجيا
حرم بينو -عكار

اإلختصاص

هند�سة مدنية
بنيوي
هند�سة الطرقات
�إدارة الإن�شاءات
الزالزل
درا�سة الرتبة
املوارد املائية
هند�سة املحيطات
الهند�سة البيئية
هند�سة كمبيوتر
الربجميات و الأجهزة
�أنظمة ال�شبكات
الروبوتات و امليكاترونيك
الإت�صاالت ال�سلكية و الال�سلكية وال�شبكات
هند�سة كيميائية
هند�سة البرتول
هند�سة الغداء
ت�صنيع املواد الكيميائية
هند�سة كهرباء
الطبية احليوية
الطاقة والتحكم الكهربائي
الإت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية و �شبكات
الروبوتات و امليكاترونيك
هند�سة ميكانيك
احلراريات
الت�صنيع
ميكانيكيات املواد ال�صلبة
هند�سة الطريان
هند�سة بيئية
�إدارة هند�سية
هند�سة �صيانة الطائرات
هند�سة امليكاترونيك
هند�سة ال�شبكات والإت�صاالت
هند�سة مدنية و ان�شاءاتها
�إدارة امل�ؤ�س�سات
هند�سة زراعية
هند�سة امليكاترونيك
هند�سة الإت�صاالت وال�شبكات
�إدارة امل�ؤ�س�سات
هند�سة مدنية و ان�شاءاتها
هند�سة زراعية

الشهادة

بكالوريو�س يف العلوم/بكالوريو�س يف
الهند�سة
ماج�ستري

بكالوريو�س يف العلوم/بكالوريو�س يف
الهند�سة
ماج�ستري
بكالوريو�س يف العلوم/بكالوريو�س يف
الهند�سة
ماج�ستري
بكالوريو�س يف العلوم/بكالوريو�س يف
الهند�سة
ماج�ستري
بكالوريو�س يف العلوم/بكالوريو�س يف
الهند�سة
ماج�ستري
ماج�ستري
ماج�ستري
بكالوريو�س يف التكنولوجيا
بكالوريو�س يف التكنولوجيا
بكالوريو�س يف التكنولوجيا
بكالوريو�س يف التكنولوجيا
بكالوريو�س يف التكنولوجيا
بكالوريو�س يف التكنولوجيا
بكالوريو�س يف التكنولوجيا
بكالوريو�س يف التكنولوجيا
بكالوريو�س يف التكنولوجيا
بكالوريو�س يف التكنولوجيا
بكالوريو�س يف التكنولوجيا
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الكلية  /القسم

اإلختصاص

الشهادة

كلية عصام فارس
للتكنولوجيا
حرم سوق الغرب-
عاليه

هند�سة امليكاترونيك

بكالوريو�س يف التكنولوجيا

هند�سة مدنية و ان�شاءاتها

بكالوريو�س يف التكنولوجيا

متري�ض
العلوم املخربية الطبية
�صحة عامة وعلوم التنمية
تعزيز ال�صحة
علم التغذية وتنظيم الوجبات
�صحة عامة
علوم خمربية �سريرية
ميكروبيولوجيا �سريرية
بيولوجيا جزيئية ت�شخي�صية
علم ال�سموم اجلزيئي
�إدارة املختربات
متري�ض
العلوم املخربية الطبية
�صحة عامة وعلوم التنمية
تعزيز ال�صحة
علم التغذية وتنظيم الوجبات
متري�ض
العلوم املخربية الطبية
�صحة عامة وعلوم التنمية
علم التغذية وتنظيم الوجبات

بكالوريو�س
بكالوريو�س
بكالوريو�س
بكالوريو�س
بكالوريو�س
ماج�ستري

كلية الصحة العامة
وعلومها
مجمع القديس
جاورجيوس الطبي
– االشرفية

كلية الصحة العامة
وعلومها
الحرم الرئيسي-
البلمند  -الكورة
كلية الصحة العامة
وعلومها
حرم سوق الغرب -
عاليه
كلية الطب والعلوم
الطبية
مجمع القديس
جاورجيوس الطبي –
االشرفية

كلية الطب
والعلوم الطبية
الحرم الرئيسي-
البلمند  -الكورة

ماج�ستري
بكالوريو�س
بكالوريو�س
بكالوريو�س
بكالوريو�س
بكالوريو�س
بكالوريو�س
بكالوريو�س
بكالوريو�س
بكالوريو�س

طب عام

دكتور يف الطب

طب عام
علوم طب ّية

دكتور يف الطب
ماج�ستري

العالج الإدراكي الت�صريف

ماج�ستري
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الكلية  /القسم

اإلختصاص

طب داخلي
باتولوجيا
جراحة عامة
طب �أطفال
جراحة ن�سائية وتوليد
كلية القديس
ت�شخي�ص �شعاعي
جاورجيوس
التخدير والإنعا�ش
لإلختصاصات الطبية جراحة العظم واملفا�صل
�أمرا�ض الغدد ال�صماء
مجمع القديس
طب نف�سي
جاورجيوس الطبي
جراحة الأع�صاب
– االشرفية
�أمرا�ض اجللدية
طب املختربات
�أمرا�ض العني
جراحة التجميل
جراحة الأطفال
كلية علوم
المكتبات وإدارة
المعلومات
الحرم الرئيسي-
البلمند  -الكورة

الشهادة

جراحة الر�أ�س والعنق
جراحة القلب وال�شرايني
�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي
الأمرا�ض ال�صدرية
�أمرا�ض الدم والتورم
اخلبيث
جراحة امل�سالك البولية
جراحة القلب وال�صدر
جراحة الأوعية الدموية
علم الأمرا�ض الت�شريحي
�أمرا�ض الكلى
طب العائلة
�أمرا�ض اجلهاز الع�صبي
الإلتهابات والأمرا�ض
اجلرثومية

علم املكتبات

�إخت�صا�ص

بكالوريو�س يف علم املكتبات
ماج�ستري يف علم املكتبات
ماج�ستري يف علم املكتبات

علم املكتبات � -إدارة املعلومات واملوارد الرقم ّية
علم املكتبات  -املكتبة املدر�س ّية واملراكز
املتعدّدة الو�سائط
علوم املتاحف و�إدارتها

ماج�ستري يف علوم املتاحف و�إدارتها

علم املكتبات

بكالوريو�س يف علم املكتبات

كلية علوم المكتبات
وإدارة المعلومات
حرم سوق الغرب -
عاليه

ماج�ستري يف علم املكتبات

األقساط الدراسية
القسم

الفر�شمن
الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة – مجمع �سن الفيل
الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة – مجمع البلمند
كلية الآداب والعلوم الإجتماعية
�إدارة الأعمال
العلوم
الهند�سة
ال�صحة العامة وعلومها
التكنولوجيا
علوم المكتبات و�إدارة المعلومات
الطب �سنة �أولى
الطب �سنة ثانية
الطب �سنة ثالثة
الطب �سنة رابعة

البكالوريوس

الماجستير

/$ 425الوحدة
 / $ 223الوحدة
 / $ 230الوحدة
 / $ 453الوحدة
 / $ 359الوحدة
 / $ 637الوحدة
 / $ 379الوحدة
 / $ 563الوحدة
 / $ 420الوحدة
 / $ 627الوحدة
 / $ 425الوحدة
 / $ 478الوحدة
 / $ 470الوحدة
 / $ 627الوحدة
 / $ 425الوحدة
 / $ 240الوحدة
 / $ 637الوحدة
 / $ 379الوحدة
 / $ 26,250ال�سنة
 / $ 25,000ال�سنة
 / $ 23,750ال�سنة
 / $ 22,500ال�سنة
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الجامعة اإلسالمية في لبنان IUL
تأسست الجامعة في العام  1995تحت إشراف المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى ونظمت
بموجب المرسوم رقم  8600تاريخ 1996/06/12م .وتم إضافة عدة كليات بموجب
المرسوم  1947/96والمرسوم  .1948/96وتضم الجامعة مركز للغات يعنى بتأهيل طالب
الجامعات في اللغات.
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

خلدة  -االتو�ستراد الرئي�سي
�صور
بعلبك
الوردانية

05/807711 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

05/807719

07/350710-11
08/377861-2-3-5
05/807711 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

www.iul.edu.lb - iul@iul.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام ال  LMDفي الدراسة ،ويمكن للطالب من الجامعات األخرى معادلة
المواد واستكمال الدراسة لدى الجامعة .وتبدأ الدراسة عادة خالل النصف الثاني من شهر تشرين
األول من كل عام.

الشهادات
•إجازة  3 -سنوات.
•ماجستير  -سنتين.
•بكالوريوس في الهندسة  5 -سنوات.
•دكتوراه  3 -سنوات.

شروط اإلنتساب
طالب اإلجازة:

•حيازة البكالوريا الرسمية وما يعادلها.
•إمتحان دخول في المواد التالية:

1 .1كلية الهندسة :رياضيات – فيزياء – لغة أجنبية.
2 .2كلية الفنون والعلوم :لغة أجنبية.

3 .3كلية العلوم التمريضيةوالصحية :لغة أجنبية – علوم طبيعية أو عناية تمريضية.
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4 .4كلية اآلداب – قسم الترجمة :لغة عربية – لغة أجنبية أولى – لغة أجنبية ثانية.
5 .5كلية السياحة :لغة أجنبية – ثقافة عربية .وبالنسبة إلختصاص السياحة والعناية الغذائية:
كيمياء – علوم طبيعية – لغة أجنبية.
6 .6كلية اإلقتصاد وإدارة األعمال :رياضيات – ثقافة عامة – لغة أجنبية.

طالب الماجستير:
1 .1حيازة شهادة اإلجازة أو ما يعادلها من الجهات الرسمية المختصة.
2 .2دراسة ملف.

طالب الدكتوراه:
1 .1حيازة شهادة الماجستير أو ما يعادلها من الجهات الرسمية المختصة.
2 .2دراسة ملف.

اإلختصاصات
كلية  /القسم

اإلختصاص

الهندسة

تقنيات الهند�سة الطبية
هند�سة الكمبيوتر والإت�صاالت
هند�سة الم�ساحة
هند�سة مدنية
هند�سة ال�صناعات الغذائية
تقنيات الهند�سة الطبية
الكومبيوتر والإت�صاالت
علوم الكمبيوتر

الدراسات
اإلسالمية

درا�سات �إ�سالمية

العلوم التمريضية

الحقوق
العلوم السياسية
واإلدارية
والدبلوماسية

علوم تمري�ضية
علوم مخبرية
علم النطق
علم القبالة
عالج فيزيائي
تغذية وتنظيم وجبات
حقوق
قانون عام
قانون خا�ص
علوم �إدارية
علوم �سيا�سية

عالقات دولية ودبلوما�سية

الشهادة

بكالوريو�س

ماج�ستير
�إجازة  -ماج�ستير
دكتوراه

�إجازة

�إجازة  -ماج�ستير  -دكتوراه
ماج�ستير  -دكتوراه
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كلية  /القسم

اإلختصاص

�إقت�صاد
ت�سويق
محا�سبة

اإلقتصاد وإدارة
األعمال

العلوم والفنون

العلوم السياحية
اآلداب والعلوم
اإلنسانية

�إدارة نظم المعلومات
تدقيق محا�سبي
�إدارة م�ست�شفيات
ت�صميم غرافي
ت�صميم داخلي
علوم الكمبيوتر
علوم طبيعية
�إدارة فنادق
�سياحة وعناية �صح ّية
اللغة العربية و�آدابها
اللغة الإنكليزية و�آدابها
اللغة الفرني�سة و�آدابها
ترجمة

الشهادة

�إدارة
م�صارف وتمويل
معلوماتية �إدارية
�إدارة �أعمال
�إدارة مالية
�إدارة تربوية
�إدارة النفط والغاز
كيمياء
ريا�ضيات
ال�سفر وخدمة الطيران
التوجيه والإر�شاد ال�سياحي
فل�سفة
جغرافيا
علم نف�س
تاريخ

�إجازة

ماج�ستير

�إجازة
�إجازة  -ماج�ستير
�إجازة
ماج�ستير
دكتوراه

األقساط الدراسية
القسم

قيمة الرصيد $

الهندسة

 125000ل.ل الوحدة/اجازة –  175000ل.ل الوحدة/ماج�ستير
 85000ل.ل الوحدة/اجازة –  125000ل.ل الوحدة/ماج�ستير
 85000ل.ل الوحدة/اجازة –  125000ل.ل الوحدة/ماج�ستير
 70000ل.ل الوحدة/اجازة
 85000ل.ل الوحدة/اجازة
 85000ل.ل الوحدة/اجازة

اإلقتصاد وإدارة األعمال
العلوم السياحية
العلوم
الفنون
العلوم التمريضية
الحقوق والعلوم
السياسية

 50000ل.ل الوحدة/اجازة –  125000ل.ل الوحدة/ماج�ستير

الترجمة

 85000ل.ل الوحدة/اجازة –  125000ل.ل الوحدة/ماج�ستير

اآلداب والعلوم

 75000ل.ل الوحدة/اجازة –  125000ل.ل الوحدة/ماج�ستير

الدراسات اإلسالمية

 35000ل.ل الوحدة/اجازة –  125000ل.ل الوحدة/ماج�ستير
 325000ل.ل الوحدة

اإلنسانية
الدكتوراه
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UA

الجامعة اللبنانية الكندية LCU
تأسست الجامعة عام  2000وهي مرخصة بموجب المراسيم رقم  2000/3585و 2007/1103
و .2017 /1105 ,2017 /1104
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

عينطورة  -ك�سروان

09/232185 –09/233183
09/232183 – 71/499538

09/233184

بيروت – الحدت – طريق �صيدا القديمة

70/499538
05/472499 – 05/472588

05/472448

admissions@lcu.edu.lb
admissions.hadat@lcu.edu.lb
www.lcu.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات واللغتين الفرنسية واإلنكليزية كلغات للتدريس.

الشهادات
•بكالوريوس –  3سنوات.
•ماجستير تنفيذي أو بحثي – سنتين.
•دكتوراه –  3سنوات.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية.
•حيازة الفرشمن المعادل.
•عالمات المدرسة أو المعهد (المراحل الثانوية الثالث).
•حيازة اإلجازة أو البكالوريوس بالنسبة للماجستير  +دراسة ملف الطالب.
•حيازة الماجستير بالنسبة لشهادة الدكتوراه  +خبرة عملية ال تقل عن ثالث سنوات.

UA
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اإلختصاصات
القسم

إدارة األعمال

العلوم والفنون

العلوم اإلنسانية

الهندسة

اإلختصاص

درا�سات مالية
ت�سويق
�إدارة موارد ب�شرية
معلوماتية �إدارية
�إدارة
ت�سويق و�إعالن
�إدارة دولية
محا�سبة وتدقيق
�إقت�صاد
�إدارة ال�سياحة والفنادق
�إدارة المنا�سبات
تغذية وتنظيم الوجبات
معلوماتية
علوم الحياة
علوم البيئة
ت�صميم داخلي
ت�صميم ت�صويري
ريا�ضيات
تنظيم مدني
درا�سات �إ�ستراتيجية ودبلوما�سية
�صحافة
�إعالم
ترجمة ولغات
لغات حية (عربي ،فرن�سي� ،إنكليزي ،ا�سباني� ،ألماني،
ايطالي ،رو�سي� ،صيني ،ياباني)
معلوماتية و�إت�صاالت
بيوتكنولوجيا
التربية البدنية

العلوم التربوية

الشهادة

ريا�ضيات
علوم

م�ساحة
التربية والعمل الإجتماعي
العلوم التربوية
اللغة الفرن�سية
اللغة العربية
اللغة الإنكليزية

بكالوريو�س  -ماج�ستير  -دكتوراه

بكالوريو�س
ما�ستر في الهند�سة الداخلية
ما�ستر في الت�صميم الت�صويري
ما�ستر تخ�ص�صي في المعلوماتية
ما�ستر بحثي في المعلوماتية

بكالوريو�س
ماج�ستير (درا�سات ا�ستراتيجية
ودبلوما�سية)
بكالوريو�س
ماج�ستير
بكالوريو�س
�إجازة تعليمية
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جامعة المنار في طرابلس MUT
تأسست الجامعة عام  1990من قبل جمعية المنار في طرابلس ونظمت بموجب المرسوم 720

تاريخ 1990/11/15م.
الفروع

الفرع

الهاتف

الفاكس

06/426800 - 1 - 2

06/426803

بولفار محي الدين مكوك � -أبو �سمرا  -طرابل�س
www.mut.edu.lb - info@mut.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات واللغة اإلنكليزية للتدريس.

الشهادات
•بكالوريوس  3 -سنوات.
•دبلوم هندسة  5 -سنوات.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية أو ما يعادلها.
•إمتحان لغة أجنبية.
•إمتحان خاص بكل إختصاص.

اإلختصاصات
الكليات  /القسم

اإلختصاص

هند�سة معمارية
العمارة والتصميم

اآلداب واإلنسانيات

الشهادة

بكالوريو�س  168وحدات

ت�صميم غرافيكي
ت�صميم داخلي
فنون الر�سم

ت�صميم المفرو�شات
الت�صميم ال�صناعي
الت�صوير

بكالوريو�س
 103وحدات

لغة عربية و�آدابها
لغة �إنكليزية و�آدابها
لغة فرن�سية و�آدابها

علم �إجتماع
فل�سفة
تربية ابتدائية
ترجمة

بكالوريو�س
 99وحدة

MUT
الكليات  /القسم

إدارة األعمال

الهندسة
وتكنولوجيا
المعلومات
والدراسات البحرية
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اإلختصاص

الشهادة

�إقت�صاد
�إدارة
مالية وبنوك �إ�سالمية
ت�سويق
نظم المعلوماتية الإدارية
تمويل
�إدارة فنادق
محا�سبة
�إدارة الرحالت الجوية
�إدارة �سياحية
�إدارة �أعمال
تركيز محا�سبة
تركيز ت�سويق
هند�سة �إلكترونيك ومعلوماتية
هند�سة �إت�صاالت و�شبكات
هند�سة تقنيات طبية
هند�سة �صناعية
هند�سة مدنية
هند�سة بحرية
تكنولوجيا النقل البحري
تكنولوجيا المعلومات
علوم الحا�سوب

العلوم

السياحة

بكالوريو�س
 99وحدة

ماج�ستير  39وحدة
بكالوريو�س
 105وحدة
دبلوم  150وحدة
دبلوم هند�سة مدنية  154وحدة
بكالوريو�س
 144وحدة
بكالوريو�س  96وحدة

تمري�ض
تغذية وحمية
ال�صحة البيئية والمهنية
علم الأحياء
كيمياء
ريا�ضيات
فيزياء
ال�سياحة وال�سفر
ال�سياحة البيئية
ال�صحة وال�سياحة الترفيهية

صحة عامة
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بكالوريو�س  120وحدة
بكالوريو�س  96وحدة

بكالوريو�س  96وحدة

بكالوريو�س  96وحدة

األقساط الدراسية
القسم

سعر الوحدة ل.ل  /البكالوريوس

زراعة  -هندسة معمارية وتصميم  -هندسة
وتكنولوجيا المعلومات

270.000

آداب وعلوم إنسانية  -إدارة أعمال  -صحة
عامة  -سياحة

225.000

الماجستير

375.000
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كلية الرسول األعظم للعلوم الصحية RAUI
كلية جامعية رخصت بموجب المرسوم  1698تاريخ 2009/4/9م.

الفروع
الهاتف

الفرع

طريق المطار  -قرب م�ست�شفى الر�سول الأعظم
النبطية
07/769421 – 07/763714
www.rau.edu.lb - info@rau.edu.lb
01/457020 - 30

الفاكس
01/457020

نظام الدراسة
تعتمد اللغة اإلنكليزية كلغة التدريس ونظام الوحدات.

الشهادات
•إجازة  3 -سنوات.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها.

•حيازة شهادة االمتياز الفني أو اإلجازة الفنية.

•إمتحان دخول في مادتي الكيمياء والبيولوجي.
•تحديد مستوى كفاءة اللغة اإلنكليزية.

اإلختصاصات
كلية  /القسم
العلوم الصحية

اإلختصاص

علوم تمري�ضية
علوم مخبرية طبية
�إنعا�ش تنفّ�سي

ت�صوير طبي
تخدير و�إنعا�ش
قبالة

الشهادة

�إجازة

JU
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جامعة الجنان JU
تأسست الجامعة من قبل جمعية الجنان في طرابلس عام 1988م ونظمت بموجب المرسوم

رقم  1948تاريخ 1999/12/21م.
الفروع

الهاتف

الفاكس

الفرع

06/447907-8-9

06/447900*4

طرابل�س – زيتون – ابي �سمرا
�صيدا � -ساحة ال�سراي
07/727209
07/721866 - 07/721852
www.jinan.edu.lb - jinan@jinan.edu.lb - info@jinan.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات واللغتين الفرنسية واإلنكليزية للتدريس.

الشهادات
•بكالوريوس  3 -سنوات  99 -وحدة  6 -فصول.
•دبلوم تعليمي  -سنة واحدة  30 -وحدة  -فصالن.
•ماجستير  -سنتين  42 -وحدة  4 -فصول.
•دكتوراه  3 -سنوات  54 -وحدة  6 -فصول.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية أو م يعادلها لمرحلة اإلجازة ،واإلجازة أو الجدارة أو البكالوريوس
بتقدير جيد على األقل لمرحلة الماجستير ،وشهادة الماجستير بتقدير جيد على األقل
لمرحلة الدكتوراه.

104
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اإلختصاصات
الكليات  /القسم

كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية

كلية اإلعالم

كلية التربية

كلية إدارة األعمال

اإلختصاص

الشهادة

ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية
ال�شريعة (ا�صول الفقه ،الفقه المقارن)
الدرا�سات الإ�سالمية
(الإعالم الإ�سالمي ،التربية الإ�سالمية ،الإقت�صاد
الإ�سالمي ،التاريخ الإ�سالمي)
ا�صول الدين (التف�سير وعلوم القر�آن ،العقيدة،
ال�سنة وعلوم الحديث ،الثقافة الإ�سالمية)
ال�شريعة
الدرا�سات الإ�سالمية
اللغة العربية و�آدابها
الترجمة واللغات
حقوق الإن�سان
ال�صحافة والإعالم
الإذاعة والتلفزيون
الفنون االعالنية والتوا�صل الب�صري
الإعالم
ريا�ض االطفال
التعليم الأ�سا�سي للمرحلة االبتدائية
تدري�س مادة الإقت�صاد
تدري�س مواد العلوم الإجتماعية
تدري�س اللغات (العربية ،الفرن�سية ،الإنكليزية)
الإدارة والتخطيط التربوي
طرق تدري�س اللغة الفرن�سية
مناهج وطرق التدري�س
المحا�سبة والتمويل
الإدارة والإقت�صاد
�إدارة الأعمال والمعلوماتية الإدارية
المحا�سبة
الدعاية واالعالن
الإدارة والت�سويق
المالية
�إدارة الموارد الب�شرية
المالية الإ�سالمية
�إدارة الم�ؤ�س�سات ال�صحية
�إدارة الأعمال
�إدارة الجودة ال�شاملة

البكالوريو�س
الماج�ستير
الماج�ستير
الماج�ستير
الدكتوراه
الدكتوراه
الماج�ستير  -الدكتوراه
البكالوريو�س  -الماج�ستير
الماج�ستير
البكالوريو�س  -الماج�ستير
البكالوريو�س -الماج�ستير
البكالوريو�س
الدكتوراه
البكالوريو�س
البكالوريو�س
الدبلوم التعليمي
الدبلوم التعليمي
الدبلوم التعليمي
الماج�ستير
الماج�ستير
الماج�ستير
البكالوريو�س
البكالوريو�س
البكالوريو�س  -الماج�ستير
البكالوريو�س  -الماج�ستير
البكالوريو�س
البكالوريو�س  -الماج�ستير
الماج�ستير
الماج�ستير
الماج�ستير
الماج�ستير
الماج�ستير  -الدكتوراه
الماج�ستير

JU
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الكليات  /القسم

كلية الصحة
العامة

كلية العلوم

اإلختصاص

الشهادة

العلوم التمري�ضية
التحاليل الطبية
الإ�شراف ال�صحي الإجتماعي
ال�صحة العامة الوراثية
التثقيف ال�صحي
مراقبة الأمرا�ض المعدية
علم الحياة
الكيمياء الحيوية
الكيمياء
المعلوماتية
الريا�ضيات
الإح�صاء
الفيزياء

البكالوريو�س
البكالوريو�س
البكالوريو�س

البكالوريو�س
البكالوريو�س
البكالوريو�س
البكالوريو�س
البكالوريو�س
البكالوريو�س
البكالوريو�س

علوم �سيا�سية

بكالوريو�س  -ماج�ستير

معهد العلوم
السياسية
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ماج�ستير

األقساط الدراسية
القسم

سعر
الوحدة $
إجازة

الدفعة
الفصلية
 $مرحلة
اإلجازة

سعر
الوحدة $
ماجستير

الدفعة الفصلية
 $مرحلة
الماجستير

الدفعة الفصلية
 $دكتوراه

كلية إدارة األعمال

77

2000

200

2300

3620

كلية اإلعالم

84

2280

195

2270

كلية التربية

77

2000

200

2320

كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية

30

690

130 - 100

1620 - 1320

2120 - 1895

الترجمة

70

1950

175

2070

2120

كلية الصحة قسم
التمريض

90

1600

كلية الصحة قسم
العلوم المخبرية

84

1500

كلية الصحة قسم اإلشراف
الصحي اإلجتماعي

63

1134
210

كلية الصحة
كلية العلوم

84

2200

معهد العلوم السياسية

36

1000

2400
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ديللك إىل اجلامعات يف بلنان 2019

روح القدس  -الكسليك USEK
تأسست الجامعة بتاريخ  1945ونظمت بموجب قانون التعليم العالي الخاص في تاريخ
.1961/12/26
الفروع
الهاتف

الفرع

الك�سليك  -ك�سروان
جبيل
09/546854
�شكا  -ال�شمال
06/453216
زحلة
08/932132
رمي�ش
07/470470
www.usek.edu.lb - rectorat@usek.edu.lb
09/600000

الفاكس
09/600100
09/546853
09/453219
08/932232
07/471400

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات واللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية كلغات للتدريس.

الشهادات
•بكالوريوس  3 -سنوات.

•ماجستير  -سنتين.

•دكتوراه  3 -سنوات.

شروط اإلنتساب
•ك ّل ّية ال ّطب :إمتحان كيمياء وفيزياء
وعلوم الحياة ولغة فرنسية ولغة انكليزية.
•كلية الهندسة :لغة انكليزية ورياضيات
وفيزياء.

•حيازة البكالوريا الرسمية.
•إمتحان لغة أجنبية.
•ثقافة عامة لبعض اإلختصاصات.
• إمتحان رياضيات لبعض اإلختصاصات.

اإلختصاصات
الكلية  /القسم
كلية الالهوت الحبرية

كلية الفلسفة
والعلوم اإلنسانية

اإلختصاص

الهوت
علم نف�س
علم نف�س عيادي
علم نف�س العمل
علوم التربية
العمل االجتماعي
�إدارة تربوية
فل�سفة

فن التعليم

الشهادة

علوم دينية
علوم تربوية

�إجازة -ما�سرت  -دكتوراه
�إجازة  -ما�سرت

علم نف�س �صحي
علم نف�س مدر�سي
تعليم �أ�سا�سي

�إجازة -ما�سرت  -دكتوراه

تكنولوجيا التعليم
تعليم �أ�سا�سي
علوم �إجتماعية

ما�سرت  -دكتوراه
�إجازة  -ما�سرت  -دكتوراه
دبلوم

USEK
الكلية  /القسم
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اإلختصاص

حقوق

كلية الحقوق

كلية اآلداب

كلية الطب
كلية إدارة األعمال
والعلوم التجارية

كلية العلوم الزراعية
والغذائية

كلية العلوم

القانون العام
العقود الدولية

القانون الخا�ص
قانون الأعمال
علم الجريمة
القانون الدويل املقارن
ترجمة فورية
ترجمة تحريرية
اللغات الحية والترجمة
الرتجمة الكتابية
الرتجمة الفورية/ال�شفهية
ال�صحافة والتوا�صل االلكتروني
�صحافة
لغة عربية و�آدابها
لغة فرن�سية و�آدابها
لغة �إنكليزية و�آدابها
طب عام
طبيب مخت�ص
�ش�ؤون مالية
تدقيق
�إدارة
معلوماتية ادارة اعمال
نقل وموا�صالت
ت�سويق
موارد �إن�سانية
علوم زراعية
التغذية الب�شرية وعلم الحمية
هند�سة ال�صناعات الغذائية
التنوع الحيوي والنباتي والبيوتكنولوجيا
دبلوم مهند�س زراعي
العلوم الزراعية والغذائية
من�سق
التغذية وتنظيم الغذاء – برنامج ّ
علوم الت�صنيع الغذائي
التغذية
علوم انتاج اخلمور
البيوكيمياء
الكيمياء
المعلوماتية
البيولوجيا
تكنولوجيا المعلومات
الريا�ضيات االكتوراية واالح�صاء
الريا�ضيات
علوم تكنولوجيا البيئة
الريا�ضيات
علوم الأع�صاب والبيوتكنولوجيا
مجال الأمن والدفاع ال�سيبراني
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الشهادة

�إجازة  -ما�سرت  -دكتوراه
ما�سرت بحثي
ما�سرت مهني
ما�سرت
�إجازة
�إجازة  -ما�سرت  -دكتوراه
ما�سرت
ما�سرت
�إجازة  -ما�سرت
�إجازة  -ما�سرت  -دكتوراه
دبلوم دكتور � 7 -سنوات
� 7 - 3سنوات بعد الطب العام
بكالوريو�س  -ما�سرت  -دكتوراه
ما�سرت
�إجازة
�إجازة  -ما�سرت
ما�سرت
دكتوراه
�إجازة
�إجازة  -ما�سرت  -دكتوراه
ما�سرت
ما�سرت

�إجازة  -ما�سرت

ما�سرت
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الكلية  /القسم

الشهادة

اإلختصاص

هند�سة كيميائية
هند�سة البترول
هند�سة كهرباء و�إلكترونيك
كلية الهندسة
هند�سة المعلوماتية
هند�سة ميكانيكية
هند�سة بيوطبية
هند�سة مدنية
هند�سة ات�صاالت
علم المو�سيقى
الفنون الم�سرحية
كلية الموسيقى
تعليم المو�سيقى التخ�ص�صي
االت مو�سيقية� ،صولفيج ،امالء ،غناء ،تاريخ
وتحليل المو�سيقى الغربية والعربية ،نظريات
غربية وعربية ،الهارمني ،الطباقية والت�أليف
مدرسة الموسيقى
المو�سيقي ،تن�شئة مو�سيقية ،علم اال�صوات،
التربية المو�سيقية بح�سب طريقة كودالي.
فنون ال�سينما والتلفزيون
فنون التوا�صل الب�صري و�سائط الكرتونية
هند�سة داخلية
هند�سة معمارية
كلية الفنون الجميلة
فنون ب�صر ّية
والتطبيقية
حفظ وترميم املمتلكات الثقافية والفن املقدّ�س
الفن املقد�س

بكالوريو�س  -ماج�ستير

بكالوريو�س -ماج�ستير  -دكتوراه
بكالوريو�س -ماج�ستير
بكالوريو�س -ماج�ستير  -دكتوراه
افادة

�إجازة
�إجازة – ما�سرت  -دكتوراه
�إجازة – ما�سرت  -دكتوراه

�آثار وتاريخ الفن
تاريخ
علم المكتبات والتوثيق والمتاحف  /علم المعلومات
ليتوروجيا

بكالوريو�س -ماج�ستير  -دكتوراه
ماج�ستير
بكالوريو�س -ماج�ستير  -دكتوراه

المعهد العالي
للعلوم التمريضية

علوم تمري�ضية

بكالوريو�س

المعهد العالي
للعلوم السياسية
واإلدارية

علوم �سيا�سية
عالقات دولية
�إدارة عامة
الدبلوما�سية واالمن الدولي
علوم اال�سرة
التربية الدينية والراعوية
ليتوروجيا
العلوم الدينية والم�شريقية

بكالوريو�س

معهد التاريخ
معهد الليتوروجيا

كلية العلوم الدينية
والمشرقية

ماج�ستير
�إجازة  -ما�سرت
�إجازة – ما�سرت  -دكتوراه
دكتوراه

األقساط الدراسية
الشهادة

سعر الوحدة $ /

مرحلة الإجازة
كلية الطب

145 – 388$

مرحلة الما�ستر
كلية الطب
مرحلة الدكتوراه

420$
289-450 $
525$
500-450$

GU
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الجامعة العالمية GU
تأسست الجامعة عام  1992من قبل جمعية المشاريع الخيرية اإلسالمية بموجب المرسوم
.2067/99
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

البطركية

01/358058

01/358059

www.gu.edu.lb - info@gu.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام األرصدة واللغتين اإلنكليزية والعربية في التدريس بحسب المقرر.

الشهادات
•بكالوريوس  3 -سنوات.
•دبلوم  -سنة واحدة.
•ماجستير  -سنتين.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية أو ما يعادلها.

اإلختصاصات
القسم

العلوم اإلدارية

اآلداب والعلوم
اإلنسانية

العلوم الصحية

اإلختصاص

�إدارة عامة
�إدارة نظم المعلومات
الإدارة ال�صحية
علوم الكمبيوتر
محا�سبة وتدقيق
ت�سويق
�إدارة الموارد الب�شرية
�إدارة �أعمال  39 -وحدة
تربية  95 -وحدة
اللغة العربية وادابها  109 -وحدات
تربية  33 -وحدة
ماج�ستير في اللغة العربية وادابها  30 -وحدة
دبلوم التعليم  24 -وحدة
تغذية وحمية 104 -وحدات
تمري�ض  114 -وحدة
عالج فيزيائي 140 -وحدة
مختبر  114 -وحدة

الشهادة

بكالوريو�س
() 99 - 98وحدة
ماج�ستير
بكالوريو�س
ماج�ستير
دبلوم
بكالوريو�س
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GU

األقساط الدراسية
الكلية

اإلختصاص

سعر الوحدة /القسط الفصلي/
القسط السنوي

العلوم اإلنسانية

تربية
دبلوم التعليم

/$ 130الوحدة بكالوريو�س /$ 200 -الوحدة ماج�ستير

العلوم اإلدارية

كمبيوتر ونظم معلومات

/$ 165الوحدة بكالوريو�س /$ 130 -الوحدة ماج�ستير

العلوم اإلدارية

عموم �إخت�صا�صات �إدارة الأعمال

/$ 130الوحدة بكالوريو�س

العلوم اإلدارية

مواد مخبرية

 / $ 275الوحدة بكالوريو�س

العلوم الصحية

مواد عامة  +تطبيقية
مواد تطبيقية :فقط للتمري�ض

/$ 130الوحدة بكالوريو�س
/$ 170الوحدة بكالوريو�س

AOU
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الجامعة العربية المفتوحة AOU
تأسست الجامعة بموجب المرسوم  3257تاريخ  ،22/6/2000وجميع شهاداتها معادلة من قبل
وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.
الفروع
الهاتف

الفرع

بيروت ،م�ستديرة الطيونة ،مفرق م�ست�شفى الع�سكري
انطليا�س ،طريق ال�ضبية القديمة
04/404101 -2-3-4-5 - 6
طرابل�س ،مقابل م�ست�شفى ال�سالم
06/409440
زحلة ،ك�سارة
08/829360
www.aou.edu.lb - studentaffairs@aou.edu.lb
01/391540 - 01/392139

الفاكس
01/392145

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات وتعتبر اإلنكليزية لغة للتدريس (بإستثناء التربية تدرس باللغة العربية).

الشهادات
•بكالوريوس –  3سنوات
•ماجستير – سنتين.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية أو ما يعادلها لشهادة البكالوريوس.
•حيازة البكالوريوس من جامعة معترف بها لشهادة الماجستير.

اإلختصاصات
القسم

إدارة األعمال

اإلختصاص

محا�سبة
�إقت�صاد
درا�سات �إدارة الأعمال
الموارد الب�شرية

�أنظمة �إدارية
ت�سويق
تمويل (التمويل اال�صغر)

�إدارة الأعمال
�إدارة الموارد الب�شرية
التمويل

الشهادة

بكالوريو�س

ماج�ستير
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اإلختصاص

الشهادة

القسم

تقنيات المعلومات والبرمجة
علوم الحو�سبة
تطوير �شبكة الإنترنت العنكبوتية
�شبكات الإت�صاالت و�أمن المعلومات
المعلوماتية الإدارية

بكالوريو�س

�أمن المعلومات والتدقيق في جرائم المعلومات

ماج�ستير

الجرافيكي والوسائط

تكنولوجيا الت�صميم
الجرافيكي والو�سائط المتعددة

بكالوريو�س

تربية

تربية  -تعليم ابتدائي

بكالوريو�س

لغات

لغة �إنكليزية و�آدابها
الترجمة

بكالوريو�س

اإلعالم االلكتروني

�إعالم الكتروني

بكالوريو�س

الكمبيوتر

تكنولوجيا التصميم

المتعددة

األقساط الدراسية
كلفة الساعة المعتمدة الواحدة ( )creditال تتجاوز  77دوالر أميركي لبعض اإلختصاصات
و $60إلختصاصات أخرى.

MEU
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جامعة الشرق األوسط MEU
تأسست الجامعة عام  1939بموجب المرسوم  5839تاريخ 2001/7/6م.
الفروع

الفرع

الفاكس

الهاتف

ال�سبتية � -سد البو�شرية � -شارع الفردو�س
01/685800
www.meu.edu.lb - meu@meu.edu.lb

01/684800

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات واللغة اإلنكليزية لغة التدريس.

الشهادات
•بكالوريوس  3 -سنوات .ماجستير  -سنتين.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية.

اإلختصاصات
القسم

تعليم ابتدائي
تاريخ

اإلختصاص

تعليم

درا�سات دينية
الهوت

تربية
تعليم اللغة الإنكليزية
المناهج
�إعداد
درا�سات �إ�سالمية
القيادة التربوية
لغة �إنكليزية
علوم الكمبيوتر
علم الأحياء
�إعالم رقمي
ت�صميم غرافي
�إدارة
مالية
ت�سويق
نظم المعلوماتية
محا�سبة
�إدارة دولية
�إقت�صاد

اآلداب

الفنون والعلوم

إدارة األعمال

الشهادة

بكالوريو�س
دبلوم
ماج�ستير
بكالوريو�س  -ماج�ستير
بكالوريو�س  -ماج�ستير
بكالوريو�س
بكالوريو�س  -ماج�ستير
بكالوريو�س

األقساط الدراسية
الشهادة

سعر الوحدة $ /

البكالوريوس

160

الماجستير

200

برامج خارجية

160
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الجامعة االنطونية UA
تأسست الجامعة عام  1996بموجب المرسوم  9278تاريخ  5تشرين أول .1996
الفروع
الفرع

الفاكس

الهاتف

الحدث  -بعبدا
05-927000
زحلة  -البقاع
08/902020 - 30 - 40
مجدليا � -شمال لبنان
06/660029
www.ua.edu.lb – info.admission@ua.edu.lb

05-927001
08/902050
06/666235

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام األرصدة والفصول واللغات العربية والفرنسية واإلنكليزية كلغات للتدريس.

الشهادات
•دبلوم -سنة واحدة.
•ماجستير  -سنتين.

•إجازة  3 -سنوات.
•جدارة  -سنة واحدة.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية  +إمتحان دخول.

اإلختصاصات
القسم

كلية هندسة
المعلومات واإلتصاالت

كلية اإلعالم والتواصل

معهد التربية البدنية
والرياضية

اإلختصاص

هند�سة البرمجة و�شبكات الإت�صاالت
هند�سة الو�سائل المتعددة الو�سائط
و�شبكات الإت�صاالت
هند�سة النظم و�شبكات الإت�صاالت
هند�سة الإت�صاالت ،االنترنت و�شبكات
الإت�صاالت
الإعالن والعالقات العامة
االخراج
الفن الزخرفي
الإعالم والتوا�صل
التربية البدنية والريا�ضية

الشهادة

(ماج�ستير)
دبلوم مهند�س
 168وحدة

�إجازة  96وحدة – ماج�ستير  36وحدة
�إجازة  96وحدة – �إجازة تعليمية 24

وحدة – ماج�ستير 33وحدة

LCU
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القسم

إدارة األعمال

الصحة العامة
العلوم الالهوتية
والدراسات الرعائية

كلية الموسيقى
وعلم الموسيقى

اإلختصاص

الشهادة

�إدارة الأعمال
المحا�سبة
المراقبة والتدقيق
�إدارة الموارد الب�شرية
تمويل وبنوك
الت�سويق والإدارة
الت�سويق والإدارة
تمويل وبنوك
�إدارة نظم المعلوماتية
�إدارة العمليات والإدارة اللوج�ستية
عالج فيزيائي
تكنولوجيا مختبرات اال�سنان
تمري�ض

�إجازة 96وحدة  -ماج�ستير

علوم بيبلية
علوم الهوتية
علوم دينية
درا�سات رعائية
علم المو�سيقى ال�شامل للتقاليد
علوم التربية المو�سيقية
المو�سيقى والتكنولوجيا وو�سائط
الإعالم
المو�سيقى العالمة العربية
المو�سيقى العالمة الأوروبية
المعالجة بالمو�سيقى
المو�سيقى
علم المو�سيقى
علم المو�سيقى ال�شامل للتقاليد
المعالجة بالمو�سيقى
علوم التربية المو�سيقية
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�إجازة

ماج�ستير
�إجازة  129وحدة
�إجازة جامعية  104وحدات  -دبلوم
�إجازة  105وحدات – ماج�ستير  45وحدة
�إجازة  98وحدة – ماج�ستير  37وحدة

�إجازة  90وحدة  -جدارة

�إجازة تعليمية  112 -وحدة
ماج�ستير  36وحدة

األقساط الدراسية
الكلية

اإلختصاص

سعر الوحدة /القسط الفصلي/القسط السنوي

الصحة العامة

-

$214-$140

إدارة األعمال
العلوم الالهوتية
العلوم الموسيقية
الهندسة
الرياضة
التواصل واإلعالم

$204
$75-$25
$122
$224
$178
$209
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جامعة اآلداب والعلوم والتكنولوجيا AUL
تأسست الجامعة كمعهد جامعي عام 2000م من قبل مركز الدراسات التربوية والكمبيوتر
الذي رخص بموجب المرسوم  3585تاريخ 2000/8/7م بأسم معهد اإلدارة والكمبيوتر
الجامعي ،ثم تحولت إلى جامعة بموجب المرسوم  674تاريخ 2007/7/28م.
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

بيروت
جدرا
�سن الفيل
الك�سليك
طرابل�س
الدكوانه
�شتورة

01/708300

01/708301

07/972222

07/971901*105

01/492911

01/492911

09/211072

09/210452

06/203222

06/401883

01/689306

01/687026

08/545430 - 10

08/545430

www.aul.edu.lb - info@aul.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات في الدراسة واللغة اإلنكليزية كلغة رئيسية للتدريس ،باإلضافة
إلى اللغة الفرنسية.

الشهادات
•ماجستير  -سنتين.

•بكالوريوس  3 -سنوات.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها ،وإذن من وزارة التربية لصفوف الفرشمن واجتياز
إمتحان  SAT1 SAT 2بمعدل ال يقل عن .2150

اإلختصاصات
كلية  /القسم

إدارة األعمال

اإلختصاص

مالية وبنوك
محا�سبة
�إدارة �أعمال
�إدارة �سياحية
نظم المعلوماتية الإدارية
دعاية وت�سويق
�إدارة فنادق
�إدارة موارد ب�شرية
�إدارة منا�سبات
�إدارة �أعمال

الشهادة

بكالوريو�س
ماج�ستير

AUL
كلية  /القسم
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الشهادة

اإلختصاص

فيزياء
ريا�ضيات
�إت�صاالت الكمبيوتر
علوم الكمبيوتر
هند�سة كمبيوتر و�إت�صاالت
كيمياء
�إح�صاء
ريا�ضيات �إكتوارية
علوم حياة
ت�صميم داخلي
ت�صميم غرافي
علوم و�إت�صاالت الكمبيوتر
علوم �إن�سان
لغة عربية و�أدابها
�صحافة و�إعالم
علم �إجتماع
راديو وتلفزيون
تمثيل
درا�سات �إ�سالمية
لغة �إنكليزية و�آدابها
تعليم
هند�سة كمبيوتر وات�صاالت
هند�سة الميكانيك
هند�سة الميكاترونيك
هند�سة كمبيوتر وات�صاالت
هند�سة الميكانيك
هند�سة الميكاترونيك

العلوم والفنون

اآلداب والعلوم
اإلنسانية

الهندسة

بكالوريو�س

ماج�ستير
بكالوريو�س
دبلوم
بكالوريو�س

ماج�ستير

األقساط الدراسية
القسم

سعر الوحدة $ /

البكالوريوس

165

دبلوم التعليم

200

ماجستير  /هندسة

300

ماجستير  /كمبيوتر

275

ماجستير  /إدارة أعمال

275

بكالوريوس هندسة

175
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AUST

الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST
رخص معهد االميركان يونيفيرستي للعلوم والتكنولوجيا بموجب المرسوم رقم  3585تاريخ
 2000/8/7وتحول من معهد جامعي الى الجامعة االميركية للعلوم والتكنولوجيا بموجب
المرسوم رقم  677تاريخ .2007/8/28
الفروع
الفرع

الهاتف

بيروت -اال�شرفية � -شارع الفريد نقا�ش
البقاع  -زحلة  -جادة المعلقة
�صيدا  -االتو�ستراد ال�شرقي  -بوليفار نزيه البزري
07/754777
www.aust.edu.lb - info@aust.edu.lb

الفاكس

01/218716

01/339302

08/930894 - 08/930894

08/930894
07/754888

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام األرصدة واللغة اإلنكليزية كلغة رئيسية للتدريس في القسم اإلنكليزية
واللغة الفرنسية في القسم الفرنسي .وحضور الطالب إلزامي لكافة الدروس واألعمال التطبيقية.

الشهادات
بكالوريوس -من  105إلى  120وحدة وفق اإلختصاصات.
ماجستير  -من  36الى  39وحدة وفق اإلختصاصات.

شروط اإلنتساب
•بالنسبة لصف الفرشمن :اكمال صف الثاني عشر وشهادة  ،high school diplomaواذن
بمتابعة الدراسة حسب المنهاج األجنبي من لجنة المعادالت في وزارة التربية ،واجتياز
إمتحان  sat 1قبل انتسابهم الى صف الفرشمن وال  sat 2خالل متابعتهم الصف.
•لصف ال  :sophomoreحيازة البكالوريا الرسمية أو ما يعادلها.
•الخضوع إلمتحان دخول في اللغة األجنبية والرياضيات.
•اما مرحلة الماجستير فيجب ان يكون حاصل على معدل  80/100في مرحلة اإلجازة ويمكن
قبول الطالب الحائزين على معدل  75/100ضمن شروط خاصة تحددها لجنة مختصة.
علم ًا ان شهادة اإلجازة الحائز عليها الطالب يجب ان تكون مصدقة ومعادلة من قبل وزارة
التربية في لبنان.

AUST
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اإلختصاصات
اإلختصاص

الكلية  /القسم

�إقت�صاد
محا�سبة
�إدارة فنادق
علوم مالية
�إدارة �أعمال (تركيز ادارة الم�ست�شفيات ،ادارة الموارد
الب�شرية ،ادارة اعمال دولية)
ت�سويق
�إدارة ال�سياحية وال�سفر
�إعالن وت�سويق
�أنطمة المعلوماتية الإدارية
�إقت�صاد
المعلوماتية وتكنولوجيا االت�صاالت
علوم كومبيوتر
فن زخرفي  /ت�صميم غرافي

إدارة األعمال
واإلقتصاد

Fashion Design in Graphic Design
Fine Arts in Graphic Design

�إعالن
راديو وتلفزيون
درا�سات �إنكليزية
ترجمة

الفنون والعلوم

عالقات عامة
�أعمال دولية
ت�صميم داخلي
اجازة تعليميه

Communications Arts

العلوم الصحية

علوم المختبرات العيادية
علم الت�صوير ال�شعاعي
علوم الب�صريات وقيا�س النظر
علوم تمري�ضية
علوم جنائية
علوم التغذية
علم االحياء الجزئي
علم ال�سموم التطبيقية
البيع والت�سويق الطبي الحيوي
علوم الب�صريات وقيا�س النظر
تكنولوجيا حيوية

الشهادة

بكالوريو�س  -ماج�ستير

بكالوريو�س  -ماج�ستير

بكالوريو�س

ما�ستر
بكالوريو�س

برامج تخ�ص�ص

Biotechnology
Track: DNA Technology / Forensic Science.

علوم ال�سموم الحيوية التحليلية

ماج�ستير

Bio- analytical Toxicology

الهندسة

علوم الب�صريات وقيا�س النظر
هند�سة التقنيات الطبية
هند�سة الكومبيوتر
ميكاترونيك
والإت�صاالت

�إجازة وماج�ستير

األقساط الدراسية
المرحلة

سعر الوحدة /القسط الفصلي/

البكالوريوس

$ 220

ماجستير  +البرامج التخصصية

$ 320

إجازة تعليمية

$ 265
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الجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم MUBS
تأسست الجامعة عام  2000كمعهد جامعي من قبل األكاديمية الكندية الشرق أوسطية
للتكنولوجيا ،ورخصت بموجب المرسوم  3585تاريخ 7/8/2000م .والشهادات معادلة
بموجب القرار  33و  34و23/18/2004م وهي شريك ومنسق في  12مشروع حتى اآلن ضمن
برامج التامبوس مع الجامعات األوروبية باإلضافة إلى شراكتها في برنامج اراسموس للعام
 2011-2012وشريكة مع عدد من الجامعتين البريطانيتين والفرنسية.
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

الدامور  -طريق �صيدا القديمة
بيروت � -سبيرز � -شارع عبد القادر
عاليه – حي االرمن
ال�سمقانية – حي العين
جل الديب

05/601801 - 05/601667 -5

05/601469

01/371885 – 01/371884

01/371882

05/556628 - 05/557746

05/665528

05/301801 - 05/501801

05/301801

04/719108 - 04/719109

04/719108

www.mubs.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات واللغتين اإلنكليزية والفرنسية كلغات للتدريس ،ما عدا إختصاص
العمل اإلجتماعي الذي يدرس بالعربية.

الشهادات
•الفرشمن  30 -وحدة  -سنة واحدة.
•بكالوريوس (إدارة أعمال  -تربية وعمل إجتماعي  -علوم الكمبيوتر)  94 -وحدة 3 -
سنوات  -ما عدا التصميم الغرافيكي  103وحدات  -العلوم الصحية ما بين  123-97وحدة.
•ماجستير  39 -وحدة  -سنتين.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية.

•إمتحان لغة لجميع اإلختصاصات.

•إمتحان رياضيات لفروع اإلدارة والكمبيوتر.
•إمتحان رسم لفرع التصميم الغرافيكي.
•امتحان العلوم لفرع العلوم الصحية

MUBS
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اإلختصاصات
الكلية  /القسم

اإلختصاص

�إدارة �أعمال
�إدارة عامة
عالقات عامة
�إقت�صاد
�إدارة نظم المعلوماتية �إدارة موارد ب�شرية
محا�سبة
�سياحة
مالية وبنوك
ت�سويق
إدارة األعمال
�إدارة دولية
�إدارة فنادق
�إدارة م�شاريع
�إدارة فنادق
محا�سبة
ال�صحة العامة
التغذية
العلوم الصحية
علوم النظر والب�صريات
التمري�ض
ت�صميم غرافيكي
علوم الكمبيوتر
الكمبيوتر
الت�صميم الداخلي
والعلوم التطبيقية
علوم الكمبيوتر
تربية
تربية ح�ضانية
التربية والعمل
العمل الإجتماعي
�إدارة تربوية
اإلجتماعي
تعليم

الشهادة

بكالوريو�س

ماج�ستير

بكالوريو�س
بكالوريو�س
ماج�ستير
بكالوريو�س
دبلوم

المعهد األوروبي
اللبناني

تنظيم وتطوير العالقات الدولية

�شهادة الماج�ستير من جامعة �أميان الفرن�سية

الكلية البريطانية
اللبنانية

�إدارة الأعمال
�إدارة الم�شاريع
ال�سياحة وال�ضيافة
االدارة الريا�ضية

بكالوريو�س
ماج�ستير

األقساط الدراسية
المرحلة

اإلجازة

الماجستير

اإلختصاص

سعر الوحدة

�إدارة �أعمال  /علوم تطبيقية  /كمبيوتر
ت�صميم غرافيكي
التربية والعمل الإجتماعي
ال�صحة
دبلوم التعليم
باقي الإخت�صا�صات

$ 170
$ 170
$ 150
$ 180
$ 180
$ 225
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RHU

جامعة رفيق الحريري RHU
تأسست الجامعة عام 1999م بموجب المرسوم رقم  1947تاريخ 21/ 12/1999م ،وهي تضم

أربع كليات تتضمن أكثر من أربعين إختصاص وبرنامج جامعي.
الفروع
الفرع

الهاتف

الم�شرف  -ال�شوف
www.rhu.edu.lb - info@rhu.edu.lb - admission@rhu.edu.lb
05/603090

الفاكس
05/601380

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام فصلي ،أرصدة الفصلية ،ولغةالتدريس اإلنكليزية.

الشهادات
•بكالوريوس علوم وآداب 3 -سنوات.
•بكالوريوس في الهندسة –  4سنوات.
•ماجستير  -سنتين.
•دبلوم تعليمي  -سنة واحدة.
•فرشمن  -سنة واحدة.

شروط اإلنتساب
•عالمات المرحلة الدراسية الثانوية.
•حيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسمي ًا.
•إمتحان في اللغة اإلنكليزية ()TOEFL,SAT writing language, IELTS,In-house TOEFL

والمواد العلمية(إدارة األعمال :رياضيات .الهندسة :رياضيات وفيزياء .العلوم ونظم
المعلوماتية :رياضيات .التصميم الغرافيكي والتصميم الداخلي :إمتحان تقييمي.

•لصفوف الفرشمن (عالمات المرحلة الدراسية ،SAT 1, 2 ،ومعادلة وزارة التربية والتعليم
العالي).

RHU
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اإلختصاصات
الكلية  /القسم

الشهادة

اإلختصاص

�إدارة تكنولوجيا ونظم المعلومات
�إدارة
الت�سويق
المحا�سبة
العلوم المالية والم�صرفية
�إدارة الموارد الب�شرية
ت�سويق والإعالن
�إدارة نفط وغاز
�إدارة �أعمال
هند�سة كمبيوتر و�إت�صاالت
هند�سة مدنية
هند�سة كهرباء
هند�سة ميكانيك
هند�سة الطب الحيوي
هند�سة ميكاترونيك
علوم الكمبيوتر
الريا�ضيات
الت�صميم الغرافيكي
نظم معلومات الرعاية ال�صحية
ت�صميم داخلي
تربية
اللغة الإنكليزية
دبلوم تعليمي
البرنامج الإنكليزي المكثف ()IEP
فر�شمن �آداب
فر�شمن علوم

إدارة األعمال

هندسة

العلوم ونظم
المعلوماتية

اآلداب

برنامج الفرشمن

بكالوريو�س �إدارة الأعمال
ماج�ستير
بكالوريو�س علوم
بكالوريو�س  -ماج�ستير
بكالوريو�س علوم
بكالوريو�س �آداب

األقساط الدراسية
الكلية

اإلختصاص

سعر الوحدة

كلية اإلدارة

-

الوحدة بكالوريو�س  -دبلوموم تعليمي  330000 /ل.ل
الوحدة بكالوريو�س  -دبلوم تعليمي  300000 /ل.ل

العلوم ونظم
المعلوماتية

-

 325000ل.ل  /الوحدة بكالوريو�س

الهندسة

-

 445000ل.ل  /الوحدة بكالوريو�س  585000 -ل.ل الوحدة  /ماج�ستير
 330000ل.ل  /الوحدة

كلية اآلداب

الفرشمن
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الجامعة األميركية للثقافة والتعليم AUCE
تأسست الجامعة كمعهد تقني عام  1983في سنتر المقاصد ،بيروت .وتحول إلى معهد
جامعي في عام 2000م بموجب المرسوم  .3585/2000وفي  17حزيران  2009صدر المرسوم
الجمهوري رقم  2292الذي أعطى بموجبه ترخيص ًا بتعديل المعهد الجامعي إلى جامعة.
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

01/385566

01/393596

الفرع الرئي�سي  -بدارو  -م�ستديرة الطيونة
www.auce.edu.lb - info@auce.edu.lb
الحدث -غاليري �سمعان  -بوليفار كميل �شمعون
05/467346

05/467348

admissions.hadath@auce.edu.lb - info@auce.edu.lb

بعلبك  -القاع  -مفرق ايعات

08/379503- 03/774740

08/379503

admissions.baalback@auce.edu.lb - info@auce.edu.lb

الكفاءات  -تقاطع الكفاءات � -شارع د .فيكتور كرم
www.ihacademy.net - info@ihacademy.net
بعقلين  -كفرح�صيد  -مقابل محكمة بعقلين
05/300388 - 03/086030
05/461053

05/466377
05/300388

admissions.baakline@auce.edu.lb

البو�شرية � -شارع مار تقال

01/689492 - 03/773156

01/689492

admissions.baouchrieh@auce.edu.lb

الكورة  -معهد فردي عطاهلل

06/952701

06/952702

admissions.koura@auce.edu.lb

النبطية –حي الجامعات

07/762200

07/762200

admissions.nabatieh@auce.edu.lb

�صور – دوحة �صور – �شارع الثكنة

07/741823

07/741823

07/452444 - 5

07/452444 - 5

admissions.tyre@auce.edu.lb

بنت جبيل � -شارع �صف الهوا

admissions.bintjbeil@auce.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الفصول واللغة اإلنكليزية للتدريس.

الشهادات
•بكالوريوس  3 -سنوات  -بين  100إلى  106وحدات لطالب البكالوريا الرسمية و 130إلى
 136وحدة لطالب الفرشمن.
•ماجستير  -سنتين  -بين  39إلى  45وحدة.

AUCE
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شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية.
•إمتحان خطي في اللغة اإلنكليزية .EEE
•نتائج .TOEFL
•إمتحان رياضيات لبعض اإلختصاصات.
•إمتحان  SAT1،SAT2لبرنامج المنهج األميركي.

اإلختصاصات
كلية  /القسم
اإلدارة

إدارة الفنادق

إدارة المؤسسات
السياحية

اإلقتصاد

تسويق وإعالن

المعلوماتية في
إدارة األعمال

الفنون

اإلختصاص

الشهادة

محا�سبة
�إدارة �أعمال
موارد ب�شرية
علوم مالية
�إدارة الموارد الب�شرية الفندقية
�إدارة النوادي والمنتجعات ال�سياحية
�إدارة المراكز ال�صحية والم�ست�شفيات
�إدارة تنظيم المنا�سبات
�إدارة الم�أكوالت والم�شروبات
الت�سويق والترويج الفندقي
�إدارة النقل وال�شحن البحري
الداللة ال�سياحية
ت�سويق وترويج الخدمات ال�سياحية
ال�سياحة الم�ستدامة(بيئية ،طبية ،تعليمية،
ريا�ضية ،عائلية)

بكالوريو�س �إدارة  100وحدة
ماج�ستير �إدارة  39وحدة

�إقت�صاد
�سينما
راديو
جرائد ومجالت
تلفزيون
الهاتف المحمول
انترنت
مطبوعات والبريد المبا�شر
معلوماتية �إدارية
�إدارة نظم المعلومات
ترجمة
لغة �إنكليزية
فنون جميلة
تجميل داخلي
ت�صميم غرافيكي

بكالوريو�س �إقت�صاد  100وحدة -
ماج�ستير  39وحدة
بكالوريو�س ت�سويق و�إعالن  100وحدة
ماج�ستير ت�سويق و�إعالن  39وحدة
بكالوريو�س تكنولوجيا المعلومات
والإت�صاالت  100وحدة
ماج�ستير تكنولوجيا المعلومات
والإت�صاالت  39وحدة
بكالوريو�س ترجمة ولغات  100وحدة
بكالوريو�س الفنون الجميلة  106وحدة
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كلية  /القسم

الشهادة

اإلختصاص

علوم الكمبيوتر
هند�سة البرمجيات
بكالوريو�س تكنولوجيا المعلومات
والإت�صاالت  106وحدة
ماج�ستير تكنولوجيا المعلومات
والإت�صاالت  39وحدة

متعدد الو�سائط
العلوم

�أنظمة و�شبكات
�أنظمة وبرمجيات مفتوحة الم�صدر
علوم الكمبيوتر والإت�صاالت

األقساط الدراسية
الكلية

اإلختصاص

سعر الوحدة

الجميع

الجميع

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

AUT

ديللك إىل اجلامعات يف بلنان 2019

127

الجامعة األميركية للتكنولوجيا AUT
تأسست كمعهد جامعي في العام 2000م بموجب المرسوم

3585

تاريخ 2000/8/7م.

وتحولت من معهد االميركان يونيفيرستي للتكنولوجيا الى الجامعة االميركية للتكنولوجيا
بموجب مرسوم  846تاريخ 2008/1/18م.
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

حاالت  -طريق جبيل الرئي�سي  -ال�شمال

09/478143 - 4 - 5
09/478231 - 2 - 3
 03/666215 - 03/66614203/666122

09/478146

طرابل�س  -البح�صا�ص � -شارع ب�شارة الخوري

06/410932 - 3

06/410935
ext 223

�صور  -الحو�ش

07/344369
03/986360
03/797106

www.aut.edu.lb - info@aut.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات واألرصدة واللغة اإلنكليزية والفرنسية كلغة للتدريس.

الشهادات
•بكالوريوس  3 -سنوات  -ماجستير  -سنتين.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية.
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اإلختصاصات
الكلية /
القسم

الشهادة

اإلختصاص

الإدارة
العلوم
محا�سبة المالية الفندقية
موارد ب�شرية
المعلوماتية الإدارية
إدارة األعمال
الإقت�صاد
�إدارة �أعمال تركيز �إدارة النقل وال�ش�ؤون اللوج�ستية
�إدارة �أعمال
علوم الكمبيوتر
ال�صحة البيئية
تكنولوجيا المعلومات
علوم الكمبيوتر والإت�صاالت
العلوم
التطبيقية
الموارد البيئية والجيوبيئية
علوم التغذية وتنظيم الوجبات
علم التجميل
لغة �إنكليزية
ترجمة وتوا�صل
التجميل الداخلي
االعالن
ال�صحافة
�إعالم
العالقات العامة
مرئي وم�سموع
الفنون واآلداب
الت�صوير الغرافيكي
ت�صوير غرافيكي تركيز ت�صميم موقع الكتروني
�إجازة تعليمية:
تعليم اللغة العربية
تعليم اللغة الإنكليزية
تعليم اللغة الفرن�سية
تعليم الريا�ضيات
تعليم العلوم

االعالن والت�سويق

األقساط الدراسية
القسم

سعر الوحدة $ /

البكالوريوس

295

الماجستير

390

بكالوريو�س

بكالوريو�س  -ماج�ستير
بكالوريو�س  -ماج�ستير
بكالوريو�س

بكالوريو�س

دبلوم

LGU
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الجامعة اللبنانية األلمانية LGU
رخصت كمعهد جامعي بموجب المرسوم  1947تاريخ  1999/12/21بأسم معهد التعليم

العالي للعالج الفيزيائي .وتحولت إلى الجامعة اللبنانية األلمانية بموجب المرسوم رقم 794

تاريخ 2007/10/5م.
الفروع

الفرع

الهاتف

الفاكس

�ساحل علما  -جونيه � -ص.ب 206

09/938938

09/938933

مركز تدري�س في �صور – البرج ال�شمالي
www.lgu.edu.lb - admissions@lgu.edu.lb - info@lgu.edu.lb
07/742442

07/742442

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام األرصدة والحضور اإللزامي ،إضافة إلى اعتماد اللغتين اإلنكليزية
والفرنسية كلغات للتدريس.

الشهادات
•إجازة  3 -سنوات أو  4سنوات وفق اإلختصاص.
•ماجستير  -سنتين.
•دكتوراه تخصصي في العالج الفيزيائي

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية أو ما يعادلها.
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اإلختصاصات
الكلية  /القسم

كلية
الصحة العامة

كلية
إدارة األعمال

كلية
التربية والفنون

اإلختصاص

الشهادة

العالج الفيزيائي

�إجازة � 4 -سنوات
ما�ستر 1
 240وحدة
ما�ستر  60 2وحدة
دكتوراه تخ�ص�صي 120وحدة

العناية التمري�ضية
علوم التغذية
التقنيات ال�صحية والطبية
المختبرات الطبية
الت�صوير الطبي
العلوم المالية والم�صرفية
الإدارة
المحا�سبة والتدقيق
الت�سويق
�إدارة الم�ست�شفيات
�إدارة الفنادق
المعلوماتية الإدارية
الت�أمين
موارد ب�شرية
ال�سياحة
تربية ح�ضانية وابتدائية
تعليم اللغة االلمانية كلغة ثانية
�إدارة تربوية
فنون الأداء
فن المو�سيقى

�إجازة � 3 -سنوات
 180وحدة
ما�ستر 120وحدة

�إجازة � 3 -سنوات
 180وحدة
ما�ستر 120وحدة

�إجازة � 3 -سنوات
 180وحدة
ما�ستر في �إدارة المدار�س  120وحدة

األقساط الدراسية
الكلية
كلية الصحة
العامة
كلية إدارة
األعمال
كلية التربية
والفنون

اإلختصاص

سعر الوحدة /القسط الفصلي/القسط السنوي

الإجازة
الما�ستر
الدكتوراه
الإجازة
الما�ستر
الإجازة
الما�ستر

/ $ 130الوحدة
/ $ 95الوحدة
/ $ 105الوحدة
/ $ 120الوحدة
/ $ 95الوحدة
/ $ 120الوحدة با�ستثناء الفنون والأداء / $ 130الوحدة
/ $ 95الوحدة

ULF
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جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
اللبنانية  -الفرنسية ULF
رخصت بموجب المرسوم رقم  9278تاريخ 1996/10/5م ،وتتضمن :كلية اآلداب والعلوم،

كلية إدارة األعمال ،كلية التكنولوجيا ،وكلية الهندسة ،وكما تتضمن دراسات عليا في مجال
المالية والبنوك ،وإدارة األعمال والمعلوماتية.

تطبق الجامعة نظام  LMDالمتبع في اإلتحاد األوروبي المعتمد على أرصدة .ECTS
الفروع
الفرع

الهاتف

دده  -الكورة  -ال�شمال
طرابل�س  -بوليفار ب�شارة الخوري  -ال�شمال

06/405047
06/425608 - 09

www.ulf.edu.lb – info@ulf.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام التدريس السنوي باللغة الفرنسية ،وبحضور إلزامي.

الشهادات
•إجازة  3 -سنوات.
•ماجستير تخصصي  -سنتان.
•دبلوم مهندس  5 -سنوات.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية ،أو ما يعادلها.

الفاكس
06/405048

-
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اإلختصاصات
الكلية  /القسم

الشهادة

اإلختصاص

التكنولوجيا المتقدمة
المعلوماتية
الميكانيك والطاقة البديلة
التجهيزات الطبية
المعلوماتية والإت�صاالت
علوم البيئة
علم الإجتماع
علم �إجتماع العلوم والتكنولوجيا
المعلوماتية
الت�سويق
�إدارة الفنادق
المعلوماتية الإدارية
�إدارة الأعمال الدولية
�إدارة الموارد الب�شرية
�إدارة �أعمال
المالية والبنوك
ال�صيانةال�صناعية
المعلوماتية ال�صناعية
�إدارة الأعمال
معلوماتية �إدارية
تجارة وبنوك وت�أمين
هند�سة ميكانيك وطاقة
هند�سة كهرباء
هند�سة �إلكترونيك ..الإت�صاالت
هند�سة مدنية

كلية
اآلداب والعلوم

كلية
إدارة األعمال

كلية
التكنولوجيا

كلية الهندسة

�إجازة

ماج�ستير تخ�ص�صي
�إجازة
ماج�ستير تخ�ص�صي
دبلوم جامعي للتكنولوجيا

دبلوم مهند�س

األقساط الدراسية
الكلية

سعر الوحدة/
إجازة

سعر الوحدة/
ماجستير

كلية اآلداب والعلوم

$ 90- 80

$ 95

كلية التكنولوجيا

$ 90- 80

كلية الهندسة

$ 120

كلية إدارة األعمال

$ 80

* عدد األرصدة الكاملة  60وحدة لكل إختصاص

USF
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جامعة العائلة المقدسة USF
تم تأسيس الجامعة عام  2009بموجب المرسوم  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

134

USF

ديللك إىل اجلامعات يف بلنان 2019

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

إدارة األعمال

$ 175

$ 250

$ 250

UT
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جامعة طرابلس UT
رخصت كمعهد جامعي بأسم “معهد طرابلس الجامعي للدراسات اإلسالمية “ بموجب
المرسوم  3484تاريخ  .1986وبموجب مرسوم رقم  1736تاريخ  2009/4/14تم الترخيص

بتحويل المعهد إلى جامعة.
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

طرابل�س � -أبو �سمرا � -شارع الإ�صالح

06/437363 - 06/447200 - 1- 3 - 4
70/393538

06/447202

www.ut.edu.lb - infi@ut.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام التدريس الفصلي (الساعات المعتمدة) ،كما تعتمد لغة التدريس العربية
واإلنكليزية.

الشهادات
•إجازة  8 -فصول دراسية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية و 6فصول في الكليات
األخرى.
•ماجستير  -فصالن دراسيان  +سنة على األقل للرسالة.
•دكتوراه  6 -فصول على االقل للرسالة  4 +مواد (متطلبات مرحلة).

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية.
•سجل عدلي.
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اإلختصاصات
الكلية /
القسم

اإلختصاص

الشهادة

كلية
الدراسات
اإلسالمية

�أ�صول الدين (التف�سير  -الحديث ال�شريف  -عقائد واديان)
�شريعة (فقه و�أ�صول  -فقه المعامالت المالية  -فقه ال�سيا�سة ال�شرعية -
فقه الأ�سرة)
الدرا�سات الإ�سالمية (دعوة و�إعالم  -العلوم التربوية الإ�سالمية)

�إجازة  -ماج�ستير -
دكتوراه

كلية
اآلداب
والعلوم
اإلنسانية
كلية
إدارة األعمال
كلية
التربية

فل�سفة
تاريخ وح�ضارات
علم النف�س
ت�سويق
�إدارة
تربية ح�ضانية
تربية ابتدائية
الإدارة التربوية
تكنولوجيا التعليم
الطفولة المبكرة

ترجمة
لغة عربية و�آدبها

�إجازة

محا�سبة
معلوماتية �إدارية
تربية خا�صة
تربية ريا�ضية

�إجازة
�إجازة  -دبلوم تعليمي

الإر�شاد النف�سي والتربوي
المناهج وطرق التدري�س

دبلوم تخ�ص�صي

األقساط الدراسية
الفصل

سعر الوحدة $ /

األول والثاني

100

الصيفي

50

AKU
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جامعة الكفاءات AKU
بموجب المرسوم

1948

تاريخ  1999/12/21تم الترخيص لمؤسسة الكفاءات بمعهدين

جامعيين للتكنولوجيا والتربية .وبموجب المرسوم

1769

المعهدين إلى جامعة الكفاءات.

تاريخ  2009/4/23تم تحويل

الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

الكفاءات  -عين �سعادة  -جبل لبنان

01/879304 - 5 - 6

01/879305/6

info@aku.edu.lb

www.aku.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام األرصدة في التدريس وإلزامية الحضور .إضافة إلى اعتماد اللغة الفرنسية
أما
أو اإلنكليزية كلغة التدريس في مختلف اختصاصات ك ّليتي إدارة األعمال والفنون واإلعالنّ .
اختصاصات ك ّلية التربية والمعهد الجامعي للتكنولوجيا فيعتمدان اللغة الفرنسية في التدريس.

الشهادات
•إجازة جامعية –  3سنوات
•إجازة في التكنولوجيا –  3سنوات

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا قسم ثاني  /الثانوية العامة أو ما يعادلها
•اختبار دخول في اللغة (الفرنسية أو اإلنكليزية) إضافة إلى مقابلة شفهية مع إدارة القسم.

اإلختصاصات
كلية /
القسم
المعهد
الجامعي
للتكنولوجيا
كلية التربية

اإلختصاص

ميكانيك
معلوماتية
�إلكترونيك
تقنيات ال�صناعات الغذائية
تربية ح�ضانية وابتدائية
تربية مخت�صة للمعاقين والحاالت الإجتماعية
تربية مخت�صة للم�سنين والأمرا�ض المزمنة

الشهادة

الإجازة في التكنولوجيا  110 -وحدات
بكالوريو�س  94 -وحدة
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كلية /
القسم

اإلختصاص

العلوم ال�سينمائية ( 95وحدة)
الت�صميم الداخلي ( 106وحدات)
دعاية و�إعالن ( 90وحدة)
تمويل وبنوك
محا�سبة
�إدارة
�إدارة نظم المعلومات
الت�سويق
�إدارة الفنادق

كلية الفنون
واإلعالن

كلية إدارة
األعمال

AKU
الشهادة

بكالوريو�س

بكالوريو�س ( 94وحدة)

األقساط الدراسية
الكلية

اإلختصاص

التربية

جميع الإخت�صا�صات
الت�صميم الداخلي
العلوم ال�سينمائية
دعاية و�إعالن

الفنون
واإلعالن
كلية إدارة
األعمال
المعهد
الجامعي
للتكنولوجيا

سعر الوحدة /القسط الفصلي/
القسط السنوي
$85
$ 100
$125
$ 115
$ 85

�إلكترونيك  -ميكانيك � -صناعات غذائية

$85

معلوماتية  -الإدارة بالفرعين

$ 85

USAL
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جامعة العلوم واآلداب اللبنانية USAL
تأسست الجامعة بموجب المرسوم  1738تاريخ . 2009/04/14

الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

01/458045 - 03/060529

01/451506

بيروت  -الغبيري  -طريق المطار القديمة
www.usal.edu.lb info@usal.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام التدريس الفصلي  /الصباحي  /المسائي .إضافة إلى اعتماد اللغة اإلنكليزية
والفرنسية والعربية للتدريس.

الشهادات

•البكالوريوس –  97رصيد ًا باستثناء اإلعالم  95رصيد ًا –  3سنوات.
•الدبلوم –  24رصيد ًا – سنة واحدة.

شروط اإلنتساب

•حيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً.
•إختبار تحديد مستوى اللغة (عربي واجنبي) ومستوى الرياضيات (بحسب اإلختصاص).
•إمتحان دخول في الرياضيات والعلوم (تعليم الرياضيات والعلوم)
•إمتحان عملي رياضي (التربية البدنية والرياضية)

اإلختصاصات

كلية  /القسم
العلوم اإلدارية
والمالية
واإلقتصادية

الشهادة

اإلختصاص
Accounting and Finance

Marketing

Human Resources

Hospitality Management

كلية اآلداب
والعلوم

كلية التربية

Management

Management Information Systems

بكالوريو�س في �إدارة
الأعمال

Computer & Network security
Networking

بكالوريو�س في
المعلوماتية

Programming

بكالوريو�س في الإعالم
بكالوريو�س في التربية
والتعليم في المرحلة
الأ�سا�سية

عالقات عامة و�إعالن الإعالم الإلكتروني راديو وتلفزيون
تعليم اللغة الإنكليزية و�أدب االطفال
تعليم الريا�ضيات والعلوم
تعليم اللغة العربية و�أدب االطفال
التربية المخت�صة
التربية البدنية والريا�ضية
تربية الطفولة المبكرة
دبلوم الكفاءة في التعليم )(Diploma Teaching

األقساط الدراسية
الكلية

سعر الوحدة /القسط الفصلي/القسط السنوي

البكالوريوس

 / $ 125الوحدة
 / $ 200الوحدة دبلوم (دبلوم)

التربية (دبلوم)
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جامعة العزم AZMU
تأسست الجامعة عام 2015م
الفروع
الفاكس

الفرع

الهاتف

طرابل�س

06-446571

06-446578

www.azmuniversity.edu.lb admissions@azmuniversity.edu.lb
info@azmuniversity.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة النظام االميركي -نظام الوحدات الدراسية.

الشهادات
•بكالوريوس (إدارة أعمال  -صحافة وإعالم)  3 -سنوات.
•بكالوريوس تصميم داخلي  4 -سنوات.
•بكالوريوس هندسة معمارية  5 -سنوات.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية أو ما يعادلها.
•كشف بعالمات المدرسة (القسم الثانوي :األول والثاني ثانوي).
•إمتحان دخول باللغة اإلنكليزية.

اإلختصاصات
كلية  /القسم
إدارة األعمال
الهندسة
المعمارية
الصحافة
واإلعالم

اإلختصاص

�إدارة �أعمال
محا�سبة� ،ش�ؤون مالية� ،إدارة وتنظيم م�شاريع ،الت�سويق
والتجزئة ،موارد ب�شرية� ،إقت�صاد ،تكنولوجيا و�إدارة
العمليات
هند�سة معمارية
ت�صميم داخلي
�صحافة و�إعالم
�صحافة ،انتاج مرئي وم�سموع

الشهادة

بكالوريو�س في �إدارة الأعمال
بكالوريو�س في الهند�سة
بكالوريو�س في الت�صميم الداخلي
بكالوريو�س في ال�صحافة والإعالم

األقساط الدراسية
الكلية

سعر الوحدة /القسط الفصلي/القسط السنوي

إدارة األعمال

$ 200

الهندسة المعمارية

$ 300

الصحافة واإلعالم

$ 200

PU
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جامعة فينيسيا PU
تأسست الجامعة عام 2012م من قبل جمعية فينيسيا الخيرية بموجب المرسوم رقم
تاريخ 2012/10/10م.

9089

الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

الفرع الرئي�سي :الجنوب ،منطقة الزهراني ،اتو�ستراد �صيدا � -صور
www.pu.edu.lb

07/420720

-

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة النظام االميركي -نظام الوحدات الدراسية ،واللغة اإلنكليزية هي اللغة األساسية
في التدريس.

الشهادات
•بكالوريوس في الهندسة.
•بكالوريوس في إدارة األعمال.
•بكالوريوس في اآلداب.
•بكالوريوس في العلوم.
•بكالوريوس في الحقوق.
•بكالوريوس في هندسة العمارة.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية او ما يعادلها.
•ملف مختوم يحتوي على عالمات صفوف الثانوي االول والثاني.
•العالمات الرسمية المحققة في امتحان الدخول الخاص بجامعة فينيسيا أو امتحان الكفاءة
الدراسية  ،SATأو امتحان اللغة االنكليزية كلغة اجنبية  ،TOEFLأو امتحان دخول باللغة
االنكليزية  EEEعند صدورها.
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اإلختصاصات
الكليات  /القسم

الشهادة

اإلختصاص

المحا�سبة والتمويل
إدارة األعمال

اآلداب والعلوم

الهندسة

الت�سويق وريادة الأعمال

بكالوريو�س

المعلوماتية  /علوم الكمبيوتر
الهند�سة النفطية
الهند�سة المدنية والبيئية
الهند�سة الميكانيكية
هند�سة الكهرباء والإت�صاالت
هند�سة الكومبيوتر

بكالوريو�س

حقوق

السياسية

العمارة والتصميم

ماج�ستير

�إدارة الموارد الب�شرية والعمليات
ال�صحافة والإعالم

الحقوق والعلوم

الصحة العامة

بكالوريو�س

بكالوريو�س

ال�صحة العامة

بكالوريو�س

عالج النطق
هند�سة العمارة

بكالوريو�س

ت�صميم داخلي
ت�صميم غرافيكي

األقساط الدراسية
الكلية

سعر الوحدة

فر�شمن
�إدارة الأعمال
الآداب والعلوم
الهند�سة
الحقوق والعلوم ال�سيا�سية
ال�صحة العامة
العمارة والت�صميم

195
195
195
220
180
195
210

MUB
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جامعة المقاصد في بيروت MUB
تأسست الجامعة بموجب المرسوم  3585تاريخ 2000/8/7م وهي تابعة لجمعية المقاصد
الخيرية اإلسالمية في بيروت.
الفروع
الفرع

الفاكس

الهاتف

الم�صيطبة � -شارع عثمان بن عفان
www.makassed.edu.lb - makasseduniversity@almakassed.edu.lb

01/365393

01/377285

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام األرصدة والفصول.

الشهادات
•إجازة  4 -سنوات.
•بكالوريوس  3 -سنوات.

•ماجستير  -سنتين.
•دكتوراه  3 -سنوات.

•دبلوم  -سنة واحدة.
•امتياز فني  -سنتين.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية.
•إمتحان لغة إنكليزية ،طبيعيات ،كيمياء ،وفيزياء بالنسبة لكلية إعداد المعلمين.

اإلختصاصات
الكلية  /القسم

اإلختصاص

الشهادة

كلية الدراسات اإلسالمية
islamicstudies@almakassed.edu.lb

درا�سات �إ�سالمية

�إجازة  -ماج�ستير -
دكتوراه

كلية التمريض والعلوم الصحية
nursingschool@almakassed.org

كلية إعداد المعلمين
مركز عبد الهادي الدبس لإلعداد
المهني والتقني
vocationalcenter@almakassed.edu.lb

تمري�ض
عالج تنف�سي
ت�صوير �شعاعي
تمري�ض
علوم التربية لريا�ض االطفال
وللحلقتين الأولى والثانية من مرحلة
التعليم الأ�سا�سي
تعليم للحلقة الثالثة وللتعليم الثانوي

دبلوم

الكترونيك

امتياز فني

بكالوريو�س
ماج�ستير
�إجازة
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كلية المتن الجامعية للتكنولوجيا MUC
ُرخصت بموجب المرسوم رقم  1947تاريخ .1999/12/21
الفروع
الفرع

الهاتف

حارة حريك � -ساحة الغبيري
خلدة -المثلث

01/555 896-5

الفاكس
01/555 898

05/804 366

https://www.muc.edu.lb – info@muc.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام سنوي وحضور إلزامي

الشهادات
• بكالوريوس في التكنولوجيا (( )Bachelor of Technologyمدة الدراسة  3سنوات) .

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية أو ما يعادلها.

اإلختصاصات
اإلختصاص

كلية  /القسم

التكنولوجيا
المعلومات

ت�صميم غرافيكي
ت�صميم داخلي
�صحافة و�إعالم

إدارة األعمال

التقنية الم�صرفية
المحا�سبة والعلوم المالية
�إدارة الم�ؤ�س�سات

علوم الكمبيوتر
الكترونيك
الإت�صاالت
نظم المعلومات و الإت�صاالت
الميكاترونيك�س
تقنية الت�سويق والإعالن
المعلوماتية الإدارية
�إدارة فنادق

الشهادة

Bachelor of
Technology

األقساط الدراسية
الكلية

اإلختصاص

سعر الوحدة $

جميع

جميع

160

OUS
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جامعة اإلمام األوزاعي OUS
أنشئت من قبل وقف المركز اإلسالمي للتربية في بيروت ،وتم الترخيص لها بموجب
المرسوم رقم  3484تاريخ .1986/10/15
تضم كليتين :كلية اإلمام األوزاعي للدراسات اإلسالمية ،وكلية إدارة األعمال اإلسالمية
الفروع
الهاتف

الفرع

الفاكس

بيروت  -الملعب البلدي  -الطريق الجديدة
01/704453 - 01/704449
01/704454
www.ouzai.org –info@ouzai.org - Business@ouzai.org

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام التدريس السنوي انتساب ًا وحضور ًا .إضافة إلى اعتماد اللغة العربية كلغة
للتدريس.

الشهادات
•إجازة  4 -سنوات.

•ماستر  -سنتين كحد أدنى.

•دكتوراه  3 -سنوات كحد أدنى.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية أو الشهادات الشرعية لإلختصاصات الدراسات اإلسالمية.
•البكالوريا الفنية بكافة إختصاصاتها.

اإلختصاصات
كلية  /القسم

اإلختصاص

الشهادة

كلية االمام االوزاعي للدراسات اإلسالمية

الدرا�سات الإ�سالمية

�إجازة  -ما�ستر  -دكتوراه

كلية إدارة األعمال اإلسالمية

�إدارة الأعمال

�إجازة  -ما�ستر  -دكتوراه

األقساط الدراسية
الكلية

اإلجازة

الماستر

الدكتوراه

الدراسات اإلسالمية

 1.000.000ل.ل
 1.750.000ل.ل

 1.600.000ل.ل
 3.000.000ل.ل

 2.000.000ل.ل
 5.000.000ل.ل

إدارة األعمال

146

ULS

ديللك إىل اجلامعات يف بلنان 2019

جامعة الحكمة ULS
تأسست الجامعة كمعهد عام  1875وأصبحت جامعة بموجب المرسوم رقم  1947تاريخ
1999/12/21م.
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

01/291091

01/294442

الفرع الرئي�سي  -فرن ال�شباك  -التحويطة
حرم كلية العلوم الفندقية  -اال�شرفية � -شارع الحكمة
01/447444
www.uls.edu.lb - uls@uls.edu.lb

01/446444

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام االرصدة األمريكي ،والحضور االلزامي .لغات التدريس :العربية ،الفرنسية،
واإلنكليزية ولغات أخرى وفق ًا للحاجة.

الشهادات
•إجازة  3 -سنوات.
•ماجستير  -سنتين.
•دكتوراه  3 -سنوات.

شروط اإلنتساب
•شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها رسمي ًا.
•إمتحان دخول يجري قبل بداية كل فصل.

اإلختصاصات
الكليات  /القسم

الحقوق

العلوم الدينية
والالهوتية

قانون خا�ص
قانون عام
قانون مقارن

الالهوت الراعوي

اإلختصاص

الشهادة

حقوق

�إجازة

معلوماتية قانونية
القوانين الم�صرفية والمالية
حقوق
العلوم الكن�سية
الالهوت البيبلي والعقائدي

علوم الزواج
والعائلة

الثقافة الدينية
تن�شيط العمل الإجتماعية
الم�سيحي
التعليم
راعوية الزواج والعائلة
التن�شيط الرعوي
الإ�صغاء والمرافقة العائلية  /المرافقة العائلية  /راعويةالعائلة

دبلوم درا�سات عليا
دكتوراه
�إجازة
ماج�ستير بحثي
دبلوم جامعي
�شهادة جامعية

ULS
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الكليات  /القسم

اإلختصاص

الشهادة

الشرع الكنسي

�شرع كن�سي
ت�أهيل المحامين للعمل في المحاكم الكن�سية
علوم �سيا�سية وعالقات دولية

�إجازة  -ماج�ستير
دبلوم جامعي
�إجازة
ماج�ستير
بحثي/تخ�ص�صي
�إجازة

العلوم السياسية
والعالقات الدولية

اإلقتصاد
وإدارة األعمال

السياحة وإدارة
الفنادق
الصحة العامة

علوم �سيا�سية وعالقات دولية
المعلوماتية الإدارية
�إدارة الأعمال
محا�سبة والتدقيق
�إدارة الأعمال
معلوماتية �إدارية
مالية وم�صارف
�إدارة عامة
ت�سويق
�إدارة النفط والغاز
العلوم الإدارية والمالية
المعلوماتية الإدارية (بال�شراكة مع جامعة بوردو – فرن�سا)
علوم فندقية
�إدارة فنادق ومطاعم
عالج فيزيائي
علوم تمري�ضة
قبالة قانونية
ت�صوير �شعاعي
�إدارة الم�ست�شفيات

الهندسة

هند�سة كيميائية
هند�سة بيولوجية وغذائية
هند�سة تقنيات طبية
هند�سة معلوماتية وات�صاالت
هند�سة ميكاترونيك

ماج�ستير
ماج�ستير تنفيذية
ماج�ستير (مزدوج)
�إجازة
ماج�ستير
�إجازة
ماج�ستير
دبلوم مهند�س
� 5سنوات
 155ر�صيد

األقساط الدراسية
القسم

إجازة

ماجستير

حقوق

� / $ 26008أربع �سنوات
 / $ 2574ثالث �سنوات
� / $ 8754أربع �سنوات
 /$ 19920ثالث �سنوات
 /$ 19920ثالث �سنوات
24690 $ - 20280
ثالث � -أربع �سنوات
 / $ 25796ثالث �سنوات

� / $ 6696سنة ون�صف
� / $ 1598سنتان

العلوم الدينية والالهوتية
الشرع الكنسي
العلوم السياسية والعالقات الدولية
اإلقتصاد وإدارة أعمال
الصحة العامة
السياحة وإدارة الفنادق
الهندسة

� /$ 12480سنتان
� / $ 10881سنتان
� / $ 12129سنتان

� / $ 13077سنتان
 / $ 53515خم�س �سنوات
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المعهد العالي لألعمال ESA
انشىء هذا المعهد عام  1996بالتعاون مع مصرف لبنان وغرفة التجارة والصناعة في باريس.
ورخص بموجب المرسوم  9022تاريخ .1996/8/7
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

بيروت  -الحمرا  -قرب م�صرف لبنان

01/373373

01/373374

www.esa.edu.lb – esa@esa.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد اللغة الفرنسية كلغة للتدريس األساسية واللغتين العربية واإلنكليزية بشكل ثانوي.

الشهادات
•ماجستير  -من  12أشهر حتى  18شهر وفق اإلختصاصات.
•دكتوراه  -بالتعاون مع جامعة باريس .1

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية.
•حيازة اإلجازة في إدارة األعمال.
•سنة خبرة في حقل اإلختصاص.
•مباراة دخول.

اإلختصاصات
كلية  /القسم

اإلختصاص

الشهادة

إدارة األعمال

�إدارة �أعمال
مالية دولية
تمويل الأعمال
ت�سويق
�إدارة �أعمال

من � 12إلى � 18شهر
� 8أ�شهر � 4 +أ�شهر تدريب
�سنة واحدة
�سنة واحدة
دكتوراه

RCI

ديللك إىل اجلامعات يف بلنان 2019

149

كلية الصليب االحمر اللبناني الجامعية
للتمريض RCI
هي كلية جامعية مرخصة بموجب المرسوم رقم

التدريس رقم /1847م 2011/تاريخ 28/11/2011م.

1699

تاريخ 9/4/2009م وقرار مباشرة

الفروع
الهاتف

الفاكس

الفرع

05/468600 - 1

05/468600

بعبدا  -طريق ال�سكة  -مبنى ال�صليب االحمر اللبناني
nursing@redcross.org.lb

نظام الدراسة
تعتمد اللغتين الفرنسية واإلنكليزية ،كما تعتمد اللغة العربية في بعض المواد للقسمين الفرنسي

واإلنكليزي.

الشهادات
•إجازة  3 -سنوات.
•دبلوم جامعي  -سنة بعد اإلجازة.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية او ما يعادلها رسمي ًا.

اإلختصاصات
كلية  /القسم

اإلختصاص

الشهادة

علوم تمري�ضية

�إجازة

�إ�سعاف وطوارئ

دبلوم جامعي
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كلية جويا الجامعية للتكنولوجيا JUCT
الكلية تحت أسم معهد جويا الجامعي للتكنولوجيا عام  1990وهو مشروع مشترك
أنشئت هذه ّ

بين الدولة اللبنانية ومبرة على الجمال الخيرية للرعاية اإلجتماعية .وقد نظمت بموجب
المرسوم  1948تاريخ 1999/12/21م .ووفق قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان رقم
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تاريخ  10/4/2014أصبحت كلية جويا الجامعية للتكنولوجيا.
الفروع
الفرع

الهاتف

الفاكس

جويا � -صور  -جنوب لبنان

07/410830 - 31

07/410895

www.juc.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد اللغة العربية واإلنكليزية والفرنسية كلغات للتدريس ،والنظام األوروبي الجديد LMD

ونظام التدريس فصلي .ومدة الدراسة  3سنوات أو ستة فصول .ويمكن للطالب متابعة الدراسات
العليا في فرنسا من خالل إتفاقية التعاون مع جامعة  LIMOGESأو في الجامعات المختلفة داخل

لبنان.

الشهادات
•اإلجازة الجامعية – المعادلة حسب القرارات  55/50/2005و 56/50/2005و28/41/2007

الصادرة عن لجنة المعدالت للتعليم.

شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية.
•مواعيد التسجيل:

إبتداء من شهر حزيران وحتى نهاية شهر ايلول.
1 .1الفترة األولى:
ً

2 .2تبدأ الدروس أوائل شهر تشرين األول .

JUCT
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اإلختصاصات
كلية  /القسم

الهندسة

إدارة

اإلختصاص

الشهادة

تكنولوجيا هند�سة م�ساحة
تكنولوجيا هند�سة مدنية
تكنولوجيا هند�سة �إلكترونيك
تكنولوجيا هند�سة التجميل الداخلي – الديكور
تكنولوجيا هند�سة الإت�صاالت و�شبكات المعلوماتية
تكنولوجيا هند�سة البيئة ومعالجة المياه
تكنولوجيا هند�سة ال�صيانة ال�صناعية  -الميكانيك
�إدارة وتقنية الت�سويق
معلوماتية �إدارية
محا�سبة وعلوم مالية

DUT

مالحظة :االقساط مدعومة من جمال ترست بنك ،كما تقدم الجامعة منح للمتفوقين لمتابعة
الدراسة في فرنسا.
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IAU

ملحقات

جدول تحديد مسالك شهادات البكالوريا الفنية
للدخول إلى مختلف مؤسسات التعليم العالي
القرار رقم 2017/33

حتديد االختصاصات املسبقة املطلوبة حلامل شهادة البكالوريا الفنية

وشهادة البكالوريا الفنية حلملة شهادة الثانوية املهنية لالنتساب اىل السنة األوىل من شهادة االمتياز الفين
الشهادة

البكالوريا
الفنية
او
البكالوريا
الفنية لحملة
شهادة الثانوية
المهنية

البكالوريا
الفنية
او
البكالوريا
الفنية لحملة
شهادة الثانوية
المهنية
البكالوريا الفنية
او
البكالوريا الفنية
لحملة شهادة
الثانوية المهنية

اإلختصاص

االنتساب الى السنة األولى من
شهادة االمتياز الفنيTS

تكنولوجيا البيئة-التربية المخت�صة-التربية الح�ضانية
واالبتدائية-الخدمة االجتماعية-الرقابة ال�صحية
و�سالمة الغذاء-الرق�ص والتعبير الج�سدي-العلوم
ال�سياحية-االدارة الفندقية-االدارة والتنظيم-االدارة
والت�سويق-المراجعة والخبرة في المحا�سبة-العلوم
الم�صرفية-المعلوماتية الإدارية-الأنظمة وال�شبكات-
جميع االخت�صا�صات بما فيها
االخت�صا�صات المذكورة في المجموعتين الفنون الزخرفية :الهند�سة الداخلية-الفنون الإعالنية
 2و � 3أدناه
والغرافيكية -ت�صميم وتنفيذ الأزياء-ال�سمعي
الب�صري والت�سجيل الرقمي-ت�صميم الحلي و�صياغة
المجوهرات-فنون الإنتاج الغرافيكي-قيا�س النظر
و�صناعة الأجهزة الب�صرية-م�صور �أ�شعة-العلوم
المخبرية الطبية-علوم مختبرات الأ�سنان-ال�صناعات
الغذائية-البناء والأ�شغال العامة-الم�ساحة-المرور
المحا�سبة والمعلوماتية-تكنولوجيا
المعلوماتية-الر�سم المعماري-البناء
والأ�شغال العامة-الم�ساحة-ال�صناعات
�صيانة الأجهزة الطبية-الكهرباء –الإلكترونيك-
الغذائية-الكهرباء-الإلكترونيك
المعلوماتية ال�صناعية�-صيانة الطائرات�-صيانة
االلكتروتكنيك-م�صاعد-الكهرباءال�صناعية-الكيمياء ال�صناعية-ميكانيك البواخر-التدفئة والتبريد-ميكانيك ال�سيارات-
الطائرات-ميكانيك ال�سيارات-تكييف
الميكانيك الإنتاجي-الميكانيك:ال�صيانة-
الهواء-الميكانيك ال�صناعي-ميكانيك
االلكتروميكانيك.
الإن�شاءات المعدنية وال�صيانة-ميكانيك
الت�سديدات ال�صحية-التدفئة والتبريد
والتمديدات ال�صحية.
العناية التمري�ضية

العناية التمري�ضية

حتديد االختصاصات املسبقة املطلوبة حلامل شهادة الثانوية العامة او شهادة البكالوريا اللبنانية-
القسم الثاين-نظام قديم

لالنتساب اىل السنة األوىل من شهادة االمتياز الفين
الشهادة

اإلختصاص

الثانوية العامة
او
البكالوريا
اللبنانية

جميع الفروع

القسم الثاني
(نظام قديم)

الثانوية العامة
او
البكالوريا
اللبنانية
القسم الثاني
(نظام قديم)

العلوم العامة-علوم الحياة-االجتماع
واالقت�صاد(الريا�ضيات والعلوم
االختبارية-نظام قديم)

االنتساب الى السنة األولى من
شهادة االمتياز الفنيTS

تكنولوجيا البيئة-التربية المخت�صة-التربية
الح�ضانية واالبتدائية-الخدمة االجتماعية-
الرقابة ال�صحية و�سالمة الغذاء-الرق�ص والتعبير
الج�سدي-العلوم ال�سياحية-االدارة الفندقية-
االدارة والتنظيم-االدارة والت�سويق-المراجعة
والخبرة في المحا�سبة-العلوم الم�صرفية-
المعلوماتية الإدارية-الأنظمة وال�شبكات-الفنون
الزخرفية :الهند�سة الداخلية-الفنون الإعالنية
والغرافيكية -ت�صميم وتنفيذ الأزياء-ال�سمعي
الب�صري والت�سجيل الرقمي-ت�صميم الحلي و�صياغة
المجوهرات-فنون الإنتاج الغرافيكي-قيا�س النظر
و�صناعة الأجهزة الب�صرية-م�صور �أ�شعة-العلوم
المخبرية الطبية-علوم مختبرات الأ�سنان-
ال�صناعات الغذائية-البناء والأ�شغال العامة-
الم�ساحة-المرور-العناية التمري�ضية
�صيانة الأجهزة الطبية-الكهرباء –الإلكترونيك-
المعلوماتية ال�صناعية�-صيانة الطائرات�-صيانة
البواخر-التدفئة والتبريد-ميكانيك ال�سيارات-
الميكانيك الإنتاجي-الميكانيك:ال�صيانة-
االلكتروميكانيك
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حتديد االختصاصات املسبقة املطلوبة حلامل شهادة االمتياز الفين لإلعداد لشهادة اإلجازة الفنية
االختصاص()TS

متابعة االختصاص في شهادة اإلجازة الفنية
LT

الإلكرتونيك-الكهرباء�-صيانة الأجهزة الطبية-املعلوماتية الإلكرتونيك:فرع االت�صاالت-الإلكرتونيك:فرع الإلكرتونيك
ال�صناعي-الإنتاج والإدارة امل�ستدامة للطاقة الكهربائية-الطاقة
ال�صناعية-االلكرتوميكانيك
املتجددة-االلكرتوميكانيك
امليكانيك الهيدروليكي والآليات املتحركة-امليكانيك الهوائي
امليكانيك:ال�صيانة-ميكانيك ال�سيارات-امليكانيك
وال�صناعة ال�صناعية-امليكانيك :فرع الإنتاج ال�صناعي-
الإنتاجي-التدفئة والتربيد-االلكرتوميكانيك�-صيانة
االلكرتوميكانيك-الطاقة املتجددة-الإنتاج والإدارة امل�ستدامة
البواخر�-صيانة الطائرات
للطاقة الكهربائية
�صيانة الطائرات
�صيانة الطائرات
ميكانيك ال�سيارات-امليكانيك:ال�صيانة -االلكرتوميكانيك

ميكاترونيك ال�سيارات

التدفئة والتربيد-امليكانيك:ال�صيانة
املراجعة واخلربة يف املحا�سبة-العلوم امل�صرفية
الفنون الزخرفية :الهند�سة الداخلية
الرتبية احل�ضانية واالبتدائية-الرتبية املخت�صة-
اخلدمة االجتماعية
العناية التمري�ضية

الطاقة :التربيد والتكييف
املراجعة واخلربة يف املحا�سبة-االدارة والت�سويق
الفنون الزخرفية :الهند�سة الداخلية
العلوم الرتبوية
العناية التمري�ضية

العلوم ال�سياحية
العلوم ال�سياحية
االدارة الفندقية-العلوم ال�سياحية
االدارة الفندقية
االدارة والت�سويق
االدارة والت�سويق
ت�صميم وتنفيذ الأزياء
ت�صميم وتنفيذ الأزياء
امل�ساحة
امل�ساحة-البناء والأ�شغال العامة وامل�ساحة
قيادة تنفيذ الأ�شغال العامة :البناء والأ�شغال العامة
البناء والأ�شغال العامة-البناء وال�شغال العامة وامل�ساحة
علوم خمتربات الأ�سنان
علوم خمتربات الأ�سنان
املعلوماتية :فرع الربجميات-املعلوماتية :فرع الأنظمة
املعلوماتية ال�صناعية-الأنظمة وال�شبكات-املعلوماتية الإدارية
وال�شبكات-تطوير تطبيقات الهواتف الذكية
العلوم املخربية الطبية
العلوم املخربية الطبية
الفنون الإعالنية والغرافيكية
الفنون الإعالنية والغرافيكية
قيا�س النظر و�صناعة الأجهزة الطبية
قيا�س النظر و�صناعة الأجهزة الطبية
�إدارة الإنتاج يف ال�صناعات الغذائية :اخت�صا�ص املنتوجات احليوانية
ال�صناعات الغذائية-الرقابة ال�صحية و�سالمة الغذاء �إدارة الإنتاج يف ال�صناعات الغذائية :اخت�صا�ص املنتوجات النباتية
الرقابة ال�صحية و�سالمة الغذاء
تقنيات الت�صوير الطبي
م�صور �أ�شعة
االدارة والتنظيم
جميع االخت�صا�صات
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المعادلة في مديرية التعليم العالي
•إن طلب المعادلة يجب أن يتضمن الشهادة الممنوحة وال يكتفي باإلفادات.

•على صاحب العالقة الحضور شخصيا إلى أمانة سر لجنة المعادالت للتعليم العالي الستالم
المعادلة أو إرسال من ينوب عنه بموجب تفويض خطي أو وكالة.

•ال يعتبر مقبوالً كل طلب غير مرفق بجميع المستندات المذكورة أدناه.

المستندات المطلوبة:

•شهادة الثانوية العامة ( البكالوريا اللبنانية ) أو ما يعادلها رسمي ًا

•الشهادة الجامعية مصدقة حسب األصول ( :التصديق من أمانة سر مجلس التعليم العالي بالنسبة
للشهادات من داخل لبنان ومن السفارة اللبنانية والخارجية اللبنانية بالنسبة للشهادات الممنوحة

خارج لبنان ).

1.1تقديم اإلجازة  BS-Licenseمع الماستر لمعادلة الماستر .MS,MA

2.2تقديم اإلجازة مع دبلوم الدراسات العليا لمعادلة دبلوم الدراسات العليا.
3.3تقديم اإلجازة مع الماستر لمعادلة الدكتوراه .DEA-DESS . PhD

•كشف العالمات الجامعية مصدق حسب األصول ( كما ورد أعاله بالنسبة للشهادة ).

•إخراج قيد أو تذكرة هوية بالنسبة حاملي الشهادات من داخل لبنان .أو جواز سفر يثبت اإلقامة
بالنسبة لحاملي الشهادات من خارج لبنان :إذا كانت اإلقامات على جواز السفر بغير إحدى اللغات
الثالث العربية ،الفرنسية أو اإلنكليزية وجب حينها ترجمة هذا المستند لدى مترجم محلف إلى

اللغة العربية الرسمية.

•في حال كانت الشهادة من دول أميركا الشمالية وجب على صاحب العالقة الحصول على إفادة من
مكتب اميديست في لبنان يثبت فيها االعتراف بالجامعة وبالطلب مع ًا.

•في حال كانت اللغة من دولة بريطانيا أو دول الكومنولث ،وجب على صاحب العالقة تصديق
الشهادة من المركز الثقافي البريطاني في لبنان.

•إذا كانت الشهادة من بلدن أخرى ( غير أميركا الشمالية وبريطانيا أو دول الكومنولث ) وجب
على صاحب العالقة تأمين العنوان الكامل للجامعة مانحة الشهادة بما في ذلك رقم الهاتف ورقم

الفاكس والبريد االلكتروني إذا توفر.

•بالنسبة لشهادتي الدراسات العليا وأطروحة الدكتوراه ،وجب تقديم تقرير اللجنة الفاحصة ،مع
تصوير أول صفحة من الرسالة أو األطروحة.

•جميع الوثائق المتعلقة بالشهادات من خارج لبنان يجب أن تكون مصدقة حسب األصول
(السفارات اللبنانية والخارجية اللبنانية).
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مالحظات حول دراسة الفرشمان ()Freshman
حدد القانون رقم  149تاريخ أيار  1992وخاصة المادة الرابعة منه إسداء تعليم صف الفرشمان
في مؤسسات التعليم العالي المرخص لها وفق ًا لألصول التي نص عليها القانون.
وبناء على محاضر مجلس التعليم العالي فإن مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تسدي
الفرشمان بتاريخ صدور هذا الدليل هي التالية:
الجامعة األميركية في بيروت
جامعة سيدة اللويزة
جامعة الشرق األوسط
الجامعة اللبنانية الدولية
الجامعة اللبنانية األميركية
جامعة البلمند
جامعة هايكازيان
الجامعة األميركية للثقافة والتعليم
الجامعة األمريكية للعلوم والتكنولوجيا
جامعة األميريكان يونيفيرستي للتكنولوجيا
جامعة الفنون والعلوم والتكنولوجيا في لبنان
جامعة رفيق الحريري
جامعة بيروت العربية
الجامعة اللبنانية الكندية
الجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم
كما يطلب من هذه المؤسسات إيداع أمانة سر لجنة المعادالت في المديرية للتربية الئحة
مفصلة ومغلقة بالطالب المسجلين لديها في صف الفرشمان في مهلة أقصاها نهاية تشرين الثاني
من كل عام دراسي.

يشترط لالنتساب إلى صف الفرشمان:

•الحصول على موافقة تسمح بمتابعة الدراسة حسب المنهج األجنبي-المعادالت في وزارة
التربية والتعليم العالي-المديرية العامة للتربية( أمانة سر لجنة المعادالت )
•أن يكون التلميذ قد نجح في إمتحان التحصيل والكفاءة SAT1-SAT2قبل انتسابه
للفرشمان
•أن يكون قد انتهى بنجاح صف الثاني الفرشمان ( ) Grade 12

ديللك إىل اجلامعات يف بلنان 2019
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إمتحانات الكولوكيوم
مهامها:

تنظيم أعمال لجنة مزاولة مهنة الهندسة وتنظيم إمتحانات الكولوكيوم.

لجان الكولوكيوم:

تتشكل بقرار من الوزير بناء على المرسوم  1527تاريخ  15/06/1959وتنظم اإلمتحانات في

الطب العام والطب األسنان والصيدلة والقبالة والعالج الفيزيائي والتمريض واألعمال المخبرية
لطب األسنان وتجري اإلمتحانات مرتين في السنة :خالل شهري تموز وكانون األول.

المستندات المطلوبة للتقدم إلمتحانات الكولوكيوم:
يقدم الطلب إلى أمانة سر لجنة الكولوكيوم بحيث يتضمن الملف:
إخراج قيد
نسخة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
صورتان مصدقتان من المختار
تصديق الشهادة الصادرة عن الجامعات في لبنان من مجلس التعليم العالي باستثناء شهادات
الجامعة اللبنانية.
إفادة عن عدد سنوات الدراسة مع العالمات مصدقة من مجلس التعليم العالي.
الشهادة والعالمات وسنوات الدراسة الصادرة من الخارج مصدقة من:
 .1وزارة الخارجية في بلد المصدر.
 .2سفارة لبنان في بلد المصدر.
 .3الخارجية اللبنانية في بيروت .تصديق الشهادة من الديوان في وزارة التربية.
صورة عن جواز السفر وإجازة اإلقامة في الخارج بالنسبة لحاملي الشهادات الصادرة خارج
لبنان ( مع إبراز األصل ).
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معايير اختيـار الجامعـة
* معايري اختيار اجلامعة

يلعب اختيار اجلامعة دور ًا رئيسي ًا يف املستوى العلمي واملهين لالختصاص املطلوب ،باإلضافة إىل تاثريه عىل
حتديد أفق فرص العمل واستكمال الدراسات العليا الحق ًا ،وعليه نقرتح جملة من املعايري يف اختيار الطالب
للمؤسسة اجلامعية اليت يسوف يتابع الدراسة فيها:
 .1النظر إىل التاريخ السابق والعراقة العلمية اليت حتوزها اجلامعة ،األمر الذي يعين اهنما يشكالن معيار ًا
للجدية واملثابرة واالهتمام األكاديمي واملهين.
 .2االلتفات إىل موقع ومساحة احلرم اجلامعي ،وتوفر املستلزمات الرضورية المتام العملية التعليمية من:
خمتربات ،مكتبات ،ومركز البحث ،والنظام احلاسويب واملكتبة االلكرتونية ،واالهتمام باللغات ومهارات
احلاسوب الرضورية لكل اخلرجيني.
 .3حيازة اجلامعة للرتخيص بمزاولة التعليم العايل.
 .4حيازة اجلامعة للرتخيص اخلاص بنظام املعادالت ،بمعىن أن يكون االختصاص حائز ًا عىل موافقة قانونية
باالعرتاف واملعادلة.
 .5إن موضوعي الرتخيص واملعادلة مها متعلقان باجلامعات اخلاصة جميع ًا عىل األرايض اللبنانية كافة،
باإلضافة اىل اجلامعات خارج لبنان ،األمر الذي يعين أن الشهادات املمنوحة من اجلامعة اللبنانية بكلياتها
كافة هي مرخصة ومعادلة تلقائي ًا دون احلاجة إىل إجراء معاملة املعادلة بعد التخرج.
 .6إن تكون شهادات اجلامعات اخلاصة خمولة باالنتساب إىل النقابات :اهلندسة ،الطب ،التمريض ،العالج
الفزييايئ ،وغريها.
 .7أن تكون التكاليف من النوع الذي ينسجم مع القدرات واإلمكانات املالية لألهل.
 .8أن يكون الطالب قادر ًا عىل الوصول إىل اجلامعة ،بمعىن أن املوقع اجلغرايف للجامعة قد حيدد أحيان ًا قدرة
الطالب من حيث التكاليف اخلاصة بالسكن والتنقل وغريها من االنتساب للجامعة.
ُ .9يذكر أن ال فرق قانوين بني “املعهد اجلامعي” أو “اجلامعة” من حيث الرتخيص واملعادلة إذا كانت املؤسسة
اجلامعية حاصلة عليهما.

* مالحظات رضورية للطالب:

أ -التواصل مع اجلامعات والكليات املعنية للتأكد من تواريخ تقديم الطلبات وامتحانات الدخول والتفاصيل
كافة :أقساط ،منح وغريها.
ب -املبادرة إىل تقديم الطلبات لدى اجلامعات والكليات املرغوب هبا قبل صدور نتائج االمتحانات الرسمية،
اليت ربما قد تتأخر عن مواعيد التسجيل والدخول ،إذ أن اجلامعات الرسمية واخلاصة كافة تقبل بذلك عىل أن
يستكمل الطالب املستندات املطلوبة بعد صدور نتائج االمتحانات الرسمية.
ج -املبادرة إىل إجراء معاملة املعادلة لطالب الثانوية املهنية  BT3يف وزارة الرتبية لتحديد املسار العلمي اجلامعي
واالختصاص الذي حيق للطالب متابعته يف اجلامعة باالستناد إىل نوع اختصاصه يف الثانوية املهنية .BT3
ابتداء من العام الدرايس للثانوي الثالث
د -ننصح الطالب االلتفات إىل رضورة اختيار التخصص اجلامعي
ً
قبل مرور مواعيد التسجيل والدخول ،وأن يكون للطالب أكرث من خيار علمي ومهين خصوص ًا إذا كانت
الكليات اليت ينوي الدخول إليها تتطلب امتحانات أو مباراة دخول.

ديللك إىل اجلامعات يف بلنان 2019

161

طلب إذن مزاولة مهنة الهندسة
أوالً :الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الهندسة:

يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الهندسة إلى وزارة األشغال العام أو وزارة الزراعة ( إذا
كانت الشهادة في الهندسة الزراعية ) مرفق ًا بالمستندات المطلوبة:
•إخراج قيد ( مصدق وعليه صورة مصدقة وعبارة لبناني منذ أكثر من عشر سنوات ).
•خالصة من السجل العدلي ال يعود تاريخه ألكثر من شهر .
•نسخة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ( مصدقة حديث ًا عدد  2مع ذكر تاريخ التصديق).
•صورتان مصدقتان من المختار.
•تصديق الشهادة الهندسية الصادرة عن الجامعات في لبنان من مجلس التعليم العالي باستثناء الجامعة اللبنانية.
•إفادة عن عدد سنوات الدراسة مع العالمات مصدقة من مجلس التعليم العالي.
•الشهادة الهندسية والعالمات وسنوات الدراسة الصادرة من الخارج مصدقة من ( :وزارة الخارجية في بلد
المصدر) ( .سفارة لبنان في بلد المصدر)( .الخارجية اللبنانية في بيروت) .تصديق الشهادة من وزارة التربية.
•صورة عن جواز السفر وإجازة اإلقامة في الخارج لحاملي الشهادات الصادرة خارج لبنان ( مع إبراز األصل).

مالحظات:

•ال تقبل الدراسة بالمراسلة.
•ال تعترف لجنة مزاولة الهندسة إال بالجامعات اللبنانية المرخصة لها بتدريس الهندسة ,والجامعات
من خارج لبنان المعتمدة بموجب القرار رقم /728م 2002/تاريخ .2002/5/3

ثاني ًا :اإلنتساب إلى نقابة المهندسين:

تقديم طلب اإلنتساب شخصي ًا إلى نقابة المهندسين مرفق ًا بالمستندات التالية:
•إخراج قيد ( مصدق وعليه صورة مصدقة وعبارة لبناني منذ أكثر من عشر سنوات )
•نسخة عن شهادة البكالوريا القسم الثاني أو ما يعادلها ( مصدقة حديث ًا من وزارة التربية )
•صور مصدقة من المختار عدد .3
•إذن مزاولة مهنة الهندسة األصلي وصورة عنه.
•تصديق الشهادة الهندسية من مجلس التعليم العالي باستثناء شهادات الجامعة اللبنانية ( بعد إبراز
الشهادة األصلية).
•إفادة عن عدد سنوات الدراسة مع العالمات مصدقة من مجلس التعليم العالي ( مع إبراز األصل ).
•الشهادة الهندسية والعالمات وسنوات الدراسة الصادرة من الخارج مصدقة من:
 .1وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت ( مع إبراز األصل )
 .2سفارة لبنان في بلد المصدر
 .3وزارة الخارجية في بلد المصدر.
•صورة عن جواز السفر وإجازة اإلقامة في الخارج بالنسبة لحاملي شهادات الصادرة خارج لبنان
(مع إبراز األصل ) .مطلوب إرسال فاكس ( إفادة ) من الجامعة إلى النقابة.
•رسم اإلنتساب واالشتراك السنوي

«دليلك إلى الجامعات في لبنان»
الطبعة ال�ساد�سة ع�شر
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