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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
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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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�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$

