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ULS جامعة الحكمة
تاريخ   1947 رقم  المرسوم  بموجب  جامعة  وأصبحت   1875 عام  كمعهد  الجامعة  تأسست 

1999/12/21م.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/29109101/294442الفرع الرئي�سي - فرن ال�سباك - التحويطة
01/44744401/446444حرم كلية العلوم الفندقية - ال�سرفية - �سارع الحكمة

www.uls.edu.lb - uls@uls.edu.lb

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام االرصدة األمريكي، والحضور االلزامي. لغات التدريس: العربية، الفرنسية، 

واإلنكليزية ولغات أخرى وفقًا للحاجة. 

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

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

اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصالكليات / القسم

الحقوق 

اإجازةحقوق

قانون خا�س

قانون عام

قانون مقارن

معلوماتية قانونية

القوانين الم�سرفية والمالية
دبلوم  درا�سات عليا

دكتوراهحقوق

العلوم الدينية 

والالهوتية 

اإجازةالعلوم الكن�سية

الالهوت البيبلي والعقائديالالهوت الراعوي
علوم الزواج 

والعائلة
ماج�ستير بحثي

الثقافة الدينية

التعليم الم�سيحي

التن�سيط الرعوي

تن�سيط العمل الإجتماعية

راعوية الزواج والعائلة
دبلوم جامعي

�سهادة جامعيةالإ�سغاء والمرافقة العائلية /  المرافقة العائلية / راعويةالعائلة
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الشهادةاإلختصاصالكليات / القسم

اإجازة - ماج�ستير�سرع كن�سيالشرع الكنسي

دبلوم جامعيتاأهيل المحامين للعمل في المحاكم الكن�سية

العلوم السياسية 
والعالقات الدولية

اإجازةعلوم �سيا�سية وعالقات دولية

علوم �سيا�سية وعالقات دولية
ماج�ستير

 بحثي/تخ�س�سي

اإلقتصاد

وإدارة األعمال

اإجازةالمعلوماتية الإداريةاإدارة الأعمال

محا�سبة والتدقيقاإدارة الأعمال

ماج�ستير 

معلوماتية اإداريةمالية وم�سارف

اإدارة عامةت�سويق

اإدارة النفط والغاز

ماج�ستير تنفيذيةالعلوم الإدارية والمالية

ماج�ستير )مزدوج(المعلوماتية الإدارية )بال�سراكة مع جامعة بوردو – فرن�سا(

السياحة وإدارة 
الفنادق

اإجازة علوم فندقية

ماج�ستيراإدارة فنادق ومطاعم

الصحة العامة
عالج فيزيائيعلوم تمري�سة

اإجازة

قبالة قانونيةت�سوير �سعاعي

ماج�ستيراإدارة الم�ست�سفيات

الهندسة

هند�سة كيميائية

هند�سة بيولوجية وغذائية

هند�سة تقنيات طبية

هند�سة معلوماتية وات�سالت

هند�سة ميكاترونيك

دبلوم مهند�س

5 �سنوات
155 ر�سيد

األقساط الدراسية
ماجستيرإجازةالقسم

6696 $  / �سنة ون�سف26008 $ / اأربع �سنواتحقوق

1598 $ / �سنتان2574 $ / ثالث �سنواتالعلوم الدينية والالهوتية

8754 $ / اأربع �سنواتالشرع الكنسي

12480 $/ �سنتان19920 $/ ثالث �سنواتالعلوم السياسية والعالقات الدولية

10881 $ / �سنتان19920 $/ ثالث �سنواتاإلقتصاد وإدارة أعمال

20280 - $ 24690 الصحة العامة
ثالث - اأربع  �سنوات

12129 $ / �سنتان

13077 $ / �سنتان25796 $ / ثالث �سنواتالسياحة وإدارة الفنادق

53515 $ / خم�س �سنواتالهندسة
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