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 دليلك إلى الجامعات في لبنان

 جمعية المركز اإلسالمي للتوجيه والتعليم العالي

Islamic Association for Guidance and Higher Education 

 

 

 .ليلك إلى الجامعات في لبناند:  العنوان

 .جمعية المركز اإلسالمي للتوجيه والتعليم العالي:  إصدار

 .عشر الثانية:  الطبعة

 م2102:  السنة

 031 : عدد الصفحات

  

 

 
 
 
 
 
 

 نتوجه بالشكر والتقدير إلى إدارات الجامعات والمعاهد المذكورة في كتاب

 "دليلك إلى الجامعات في لبنان" 
 

 جمعية المركز اإلسالمي للتوجيه والتعليم العالي نى منها التواصل والتنسيق المستمر معونتم
 لتزويدنا بالتعديالت الجديدة

 
 :وذلك قبل األول من تموز من كل عام على العنوان واألرقام التالية

 
 

 002/25ب الغبيري .ص – 5طابق  – اسكندراني سابقا  سنتر  –طريق المطار  –بيروت  –لبنان 

 01/457775 – 01/457774: تليفاكس
www.orientation94.org E-mail: info@orientation94.org 

 

 وشكرا  لتعاونكم

mailto:info@orientation94.org
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 844 ...................................جدول تحديد مسالك شهادات البكالوريا الفنية 

 843 ..............................................مالحظات حول دراسة الفرشمان 
 844 ..........................................................امتحانات الكولوكيوم 

 846 ................................................طلب إذن مزاولة مهنة الهندسة 
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 المقدمة

 

ر تقنياته مع تقدم الزمن تبعًا لتشعب وتتطو   ،يع وسائل وأدوات التوجيه العلمي والمهنتتنو  
ب ذلك علينا مضاعفة الجهد رت  الخيارات العلمية والمهنية أمام طالب اليوم ورو اد المستقبل؛ وي  

لنقوم بواجبنا المهني واالحترافي انطالقًا من قيمنا اإلنسانية التي تحتم علينا تسهيل عبور الجيل 
ي المنسجم مع ميولهم وقدراتهم ومهاراتهم الذاتية واالجتماعية، الناشئ الختيار التخصص الجامع

ليتمك نوا من النجاح، بل اإلبداع، في مسيرتهم العلمية والمهنية، ألن الزمن القادم، وبفعل التطور 
 .العلمي والتقني الهائل والسريع، هو زمن االبتكار والعقول المنتجة

 
على وضع خبراتها  العالي ز اإلسالمي للتوجيه والتعليمانطالقًا مما تقدم، تحرص جمعية المرك   

المتراكمة على مدار ثمانية عشر عامًا بين أيدي الطالب واألهل، والمتخصصين التربويين، 
والموجهين، ليكون ذلك أماًل بتلبية الحاجات الفعلية في إنارة الطريق لطالب العلم والمعرفة؛ 

ثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد المهنية، والمعارض فباإلضافة إلى الورش التوجيهية في ال
المهنية والعلمية، والمؤتمرات، ومساعدة الطالب بالمنح والقروض المالية لمتابعة الدراسة 

علَّها  "دليلك إلى الجامعات في لبنان"الجامعية الالحقة، تضع الجمعية هذه الطبعة الجديدة من 
رورية والخطوة األولى على طريق اختيار التخصص بذلك تكون قد وف رت المعلومات الض

الجامعي والمهني، ألن القرار المهني السليم يستوجب وضع كل المعطيات حول الجامعات 
وكلياتها واختصاصاتها، وشروط االنتساب، واألقساط وغيرها من المعلومات التي تعمل على 

 :نتباه كل القراء لألمور التالية، الفتين اجالء المعطيات التي يجب أن يحصل عليها الطالب
 

 .مالئمة الميول والقدرات مع االختصاص المقصود .8
 .التعرف أكثر إلى االختصاص من خالل أصحاب الخبرة والتجربة .4
 .الدخول إلى صفحة االنترنت لتوسيع مجال المعلومات المطلوبة .4
 .التعرف إلى أنواع التدريب المطلوب لالختصاص المحدد .3
 .ة حول سوق العمل والحاجات المتعلقة باالختصاصالتوسع في المعرف .4
مصــادقة )اختيــار الجامعــة ذات العراقــة العلميــة والمــرخص لهــا مــن قبــل الجهــات المعنيــة  .6

 (.معادلة
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 اتالمؤس

 

 ميةالرس

 

 مللتعلي

 

 ـيالعال
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 كلية العلوم/الجامعة اللبنانية 
 

 .8747خ تاري 4884أنشئت كلية العلوم ونظمت بموجب المرسوم رقم 
 

 الفروع
 

 الفاكس الهاتف الفرع
 05/461496 463556 - 603313 – 05/460584 مجمع رفيق الحريري  -جبل لبنان  –الحدث : األول

 01/678003 681550 – 681551 – 01/687002 جبل لبنان –الفنار : الثاني

 06/386365 06/382554 طرابلس –القبة : الثالث

 08/814607 08/812553 البقاع –زحلة : الرابع

 07/761976 768173 - 07/767980 جنوب لبنان –النبطية : الخامس

   جنوب لبنان  -شعبة بنت جبيل 

   جنوب لبنان  -شعبة صور 

 

 نظام الدراسة

ويجــري التـدريس بــثالث  .فـي الدراســة بحيـث تتضــمن السـنة الدراسـية فصــلين دراسـيين LMDتتبـع الكليـة نظــام ال 
ــة، والفرنســيةالعر )لغــات  ــة، االنكليزي ــة  (.بي ــة مســارًا للغــة أجنبي ــة الثالث ــع الطالــب ابتــداءًا مــن الســنة المنهجي كمــا يتب

 :يتضمن ثالثة مستويات
 ساعة 011: المستوى األول. 
 ساعة 01: المستوى الثاني. 
 ساعة 01: المستوى الثالث. 

اللغـة يحـدد المسـتول الـذي يجـب أن يلتحـق ويخضع الطالب بعد نجاحه في السنة األولى من اإلجازة الختبـار فـي 
 .به

 الشهادات
  فصول 6 – سنوات 4 –اإلجازة. 
  فصلين - سنة واحدة –الدبلوم الجامعي. 
  فصلين - سنة واحدة –الماستر البحثي. 
  فصلين - سنة واحدة –الماستر المهني. 

 
 

 شروط االنتساب

 رع علوم الحياة أو ما يعادلهاحيازة شهادة الثانوية العامة في فرع العلوم العامة أو ف. 

  رصيدًا في الفصل الواحد 46ال يحق للطالب أن يتسجل في مقررات تزيد عن. 

  يقبـــل الطـــالب غيـــر اللبنـــانيين الحـــائزين علـــى شـــهادات إنهـــاء الـــدروس الثانويـــة فـــي بالدهـــم والتـــي
 .قسم الثانيال –تخولهم دخول الجامعة في تلك البالد شرط معادلتها بالبكالوريا اللبنانية 
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  يمكـــن للطـــالب ممـــن درســـوا فـــي جامعـــات أخـــرل أو فـــي إحـــدل كليـــات الجامعـــة اللبنانيـــة األخـــرل
إلــى الكليــة علــى مســتول اإلجــازة أو الماســتر بعــد تقــديم طلــب ي ــدرس مــن قبــل لجنــة وفــق  باالنتسـا

 .نظام خاص للمعادالت واإلعفاءات
 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم

 الرياضيات
 1ماستر  - إجازة ياترياض

Actuarial sciences ماستر مهني 

 المعلوماتية

 إجازة معلوماتية

 1ماستر  علوم الكمبيوتر

Web development ماستر مهني 

Software eng. ماستر مهنية 
 ماستر مهني - 1ماستر  - إجازة إحصاء اإلحصاء

 فيزياء

 إجازة فيزياء
Nanostructures and functional 

materials 
 1ماستر

High energy physics 1ماستر 

Fundamental physics 1ماستر 

Laser: medical and industrial 

applications 
 ماستر مهني

Biomedical physics ماستر مهني 
energetic ماستر مهني 

 إلكترونيك

 إجازة إلكترونيك
Electronic telecom  1ماستر 
Industrial electronic ماستر مهني 

Instrumentation  and industrial 

automation  
 ماستر مهني

Audio visual engineer ماستر مهني 

 علوم طبيعية

 إجازة علوم طبيعية
 ماستر مهني علوم طبيعية وتسويق

 ماستر مهني تغذية وحمية

Phytoecology: resources 

security and application  
 2 ماستر مهني

Microbiology appliqué 2 ماستر مهني 

Human molecular diagnostic 2 ماستر مهني 
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Biodiversity: management and 

conservation of natural 

resources 

 2 ماستر مهني

Biology of human 

reproduction and assisted 

reproduction technology 

 2 ماستر مهني

 مياء حياتيةكي
 1ماستر  - إجازة كيمياء حياتية

Food: formulation and security  2ماستر مهني 

 كيمياء

 إجازة كيمياء
Chemistry – physical 

chemistry and chemistry of 

materials. 

 1ماستر 

Chemistry – molecular 

chemistry 
 1ماستر 

Chemistry – analytical 

sciences 
 1ستر ما

Chemistry – environmental 

sciences 
 1ماستر 

Expertise and treatment 

environment 
 2ماستر مهني 

Chemical industrial analysis  2ماستر مهني 

Instrumentation and analysis 

stategies 
 2ماستر مهني 

 
 كلية العلوم الطبية/الجامعة اللبنانية 

وقـد صـدرت الحقـًا عـدة مراسـيم نظمـت . 84/86/8784تـاريخ  8888بموجب المرسوم رقـم أنشئت كلية الطب 
ومهمـة هـذه الكليـة تـ مين التعلـيم العـالي والتـدريب . 47/0/8766مرسوم دمج الفرعين فـي تـاريخ  آخرهاهذه الكلية 

 .البحوث العلمية ءإجرا إلى باإلضافةالسريري في الطب العام والتخصصي وتنظيم المؤتمرات الطبية والعلمية 
 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 05/463587 05/463584 مجمع رفيق الحريري  -جبل لبنان  –الحدث 

 

 نظام الدراسة

ويجـري التـدريس بـاللغتين . في الدراسة بحيـث تتضـمن السـنة الدراسـية فصـلين دراسـيين LMDتتبع الكلية نظام ال 
 (.االنكليزية، والفرنسية)

 الشهادات

 سنوات 0 –دة دكتور في الطب العام شها. 

  سنوات 0إلى  4من  –شهادة طبيب اختصاص. 
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 شروط االنتساب

 فـي كليـة العلـوم  األولـىومـا فـوق فـي السـنة  84/46الشروط العامـة، حيـازة معـدل  إلى باإلضافة– 
 .قسم العلوم الطبيعية

 ذاومـا فـوق ودون اسـتلحاق  84/46اراة الـدخول بمعـدل النجاح في مب لـم يـنجح فـي المبـاراة العـدد  وا 
 .الكافي من المرشحين ي كتفى بالناجحين

  فـي مجلـس  إليـهيقبل الطالب حسب تسلسل درجـات نجـاحهم فـي المبـاراة وفـي حـدود العـدد المشـار
 .كلية العلوم

   يحــق للطــالب الوافـــدين مــن خــارل الجامعـــة اللبنانيــة والــذين انهـــوا بنجــاح فــي مؤسســـة تعلــيم عـــال
يًا تعد طالبها لدراسة الطب وما يعادل في كلية العلوم الطبية في الجامعـة اللبنانيـة معترف بها رسم

 .األولىمناهج السنة 

  ي حدد الطالب الوافـدين مـن خـارل الجامعـة اللبنانيـة المقـرر قبـولهم فـي السـنة المنهجيـة الثانيـة لكليـة
 .نةمن العدد المطلوب كل س% 86ال تزيد عن  إضافيةالعلوم الطبية نسبة 

 
 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم

 جراحة

 سنوات  5 جراحة عامة
 سنوات 5 توليد وجراحة نسائية

 سنوات 5 جراحة العظم
 سنوات 5 جراحة المسالك البولية

 سنوات 5 جراحة األطفال
 سنوات 7 جراحة الصدر والقلب

 سنوات 6 جراحة الدماغ
 سنوات 5 جراحة التجميل

 ضأمرا

 سنوات 5 وانف وحنجرة وجراحتها أذن
 سنوات5 العين وجراحتها
نعاش  سنوات 4 تخدير وا 
 سنوات 3 طب داخلي
 سنوات 4 طب األطفال
 سنوات 5 الباتولوجيا

 سنوات 5 التشخيص باألشعة
 سنوات 4 األمراض العقلية
 سنتان بعد الطب الداخلي أمراض القلب
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 نتان بعد الطب الداخليس أمراض الجهاز الهضمي
 سنتان بعد الطب الداخلي أمراض الكلية

 سنتان بعد الطب الداخلي أمراض الروماتيزم
 سنوات بعد سنة طب داخلي 4 األمراض العصبية

 سنتان بعد الطب الداخلي أمراض الدم والسرطان
 سنتان بعد الطب الداخلي األمراض المعدية االنتانية

 سنتان بعد الطب الداخلي الغدد الصماء
 سنتان بعد الطب الداخلي الصدرية األمراض
 سنوات بعد سنة طب داخلي 3 الجلد أمراض

 

 كلية طب األسنان/الجامعة اللبنانية 

 الالحقـةوالمراسـيم  84/86/8784تـاريخ  8888هذه الكليـة كفـرع مـن كليـة الطـب بموجـب المرسـوم رقـم أنشئت 
ومهمــة هــذه الكليــة تــ مين التــدريس  47/0/8766وتــم دمــج الفــرعين فــي . كفــرع مســتقل األســنانلتنظــيم كليــة طــب 

جراءالعالي   .األسنان أطباءوتنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات للعاملين من  األسنانالبحوث في نطاق طب  وا 

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 05/463512 16 - 15 – 05/470914 مجمع رفيق الحريري  -جبل لبنان  –الحدث 

 

 نظام الدراسة

ويجـري التـدريس بـاللغتين . في الدراسة بحيـث تتضـمن السـنة الدراسـية فصـلين دراسـيين LMDتتبع الكلية نظام ال 
 (.االنكليزية، والفرنسية)

 الشهادات

  سنوات 4 –دبلوم جراح في طب األسنان شهادة. 

  سنوات 4 –اختصاصي في طب األسنان. 

 سنوات 4 –سنان دكتوراه في طب األ. 
 

 شروط االنتساب

  ومـا فـوق فـي السـنة األولـى فـي كليـة العلـوم  84/46باإلضافة إلى الشروط العامـة، حيـازة معـدل– 
 .قسم العلوم الطبيعية

  ذا لـم يـنجح فـي المبـاراة العـدد  84/46النجاح في مباراة الـدخول بمعـدل ومـا فـوق ودون اسـتلحاق وا 
 .اجحينالكافي من المرشحين ي كتفى بالن
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 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

  يقبل الطالب حسب تسلسل درجـات نجـاحهم فـي المبـاراة وفـي حـدود العـدد المشـار إليـه فـي مجلـس
 .كليةال

 
 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم
 دبلوم جراح طب أسنان طب األسنان

 اختصاص طب أسنان

 علم األحياء الفمي

 اختصاصي في طب األسنان

 جراحة الفم
 مبحث لب األسنان

 مباحث اللثة
 أمراض الفم وتشخيصها

 االعتناء الترميمي باألسنان
 البدالت ب سنان األطفال والمجموعات

 والمثبتة ةالبدالت المشتركة غير المثبت
 مبحث أشعة الفم والفك والوجه

 تقويم األسنان
 طب الفم واألسنان الشرعي

 صحة فم المجموعات وعلومها الوبائية
 دكتوراه طب أسنان طب األسنان

 

 كلية الصيدلة/الجامعة اللبنانية 

كفــرع مــن كليــة العلــوم الطبيــة وبموجــب  84/86/8784تــاريخ  8888أنشــئت هــذه الكليــة بموجــب المرســوم رقــم 
أصــــبحت كليـــــة الصـــــيدلة وحــــدة جامعيـــــة وتـــــم دمــــج الفـــــرعين فـــــي  84/86/8774تـــــاريخ  3834المرســــوم رقـــــم 

 .8776/آب/40

 عالفرو

 الفاكس الهاتف الفرع
 05/463365 62 - 05/463375 مجمع رفيق الحريري  -جبل لبنان  –الحدث 

 
 

 نظام الدراسة

ويجـري التـدريس بـاللغتين . في الدراسة بحيـث تتضـمن السـنة الدراسـية فصـلين دراسـيين LMDتتبع الكلية نظام ال 
 (.االنكليزية، والفرنسية)
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 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 الشهادات

  سنوات 4 – (مزاولة المهنة)الصيدلة دكتوراه في. 
 

 شروط االنتساب

  ومـا فـوق فـي السـنة األولـى فـي كليـة العلـوم  84/46باإلضافة إلى الشروط العامـة، حيـازة معـدل– 
 .ة أو الكيمياءقسم العلوم الطبيعي

  ذا لـم يـنجح فـي المبـاراة العـدد  84/46النجاح في مباراة الـدخول بمعـدل ومـا فـوق ودون اسـتلحاق وا 
 .ن المرشحين ي كتفى بالناجحينالكافي م

  يقبل الطالب حسب تسلسل درجـات نجـاحهم فـي المبـاراة وفـي حـدود العـدد المشـار إليـه فـي مجلـس
 .الكلية

 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم
 (مزاولة مهنة)دكتوراه  الصيدلة الصيدلة

 

 كلية العلوم االقتصادية وإدارة األعمال/الجامعة اللبنانية 

، ثـم أبـدلت التسـمية باسـم كليـة إدارة 46/84/8760تـاريخ  04/06ت باسم كلية التجارة بموجب قـانون رقـم أنشئ
ـــــــم  ـــــــال بموجـــــــب المرســـــــوم رق ـــــــاريخ  83463األعم ـــــــم , 46/63/8706ت ـــــــاريخ  3446وبصـــــــدور المرســـــــوم رق ت

دارة األعمال 84/88/8788  .أصبحت تحمل اسم العلوم االقتصادية وا 

 الفروع

 اكسالف الهاتف الفرع
 05/463630 05/463630 مجمع رفيق الحريري  -جبل لبنان  –الحدث : األول

  01/330493 5- 339466 – 328342 – 01/330493 بيروت – االشرفية: الثاني

 06/387012 5 – 11 – 06/387012 طرابلس -القبة : الثالث

 05/556145 05/556145 جبل لبنان –عاليه : الرابع

 07/761357 07/761357 جنوب لبنان –النبطية : الخامس

 

 نظام الدراسة

ويجـري . بحيث تتضمن السنة الدراسـية فصـلين دراسـيين م4666منذ العام  في الدراسة LMDتتبع الكلية نظام ال 
 (.العربية، االنكليزية، والفرنسية)التدريس بثالث لغات 

 الشهادات

  (فصول 6) سنوات 4 –اإلجازة. 
 (.صولف 3)سنتان  – الماستر 
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 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 شروط االنتساب

 حيازة شهادة الثانوية العامة في فرع العلوم العامة أو فرع علوم الحياة أو ما يعادلها. 

 األجنبيةالرياضيات، االقتصاد، واللغة : النجاح في مباراة الدخول في المواد التالية. 
 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم

 العلوم االقتصادية
 سترما -إجازة  اقتصاد

 ماستر -إجازة  مالية

 إدارة األعمال

 ماستر -إجازة  إدارة أعمال
 ماستر -إجازة  محاسبة
 ماستر -إجازة  معلوماتية
 ماستر -إجازة  تسويق

دارة األعمال مشترك  ماستر -إجازة  علوم اقتصادية وا 

 

 كلية الهندسة/الجامعة اللبنانية 

، وبوشـــــــر التـــــــدريس فـــــــي 48/86/8703تـــــــاريخ  7464قـــــــم كليـــــــة الهندســـــــة بموجـــــــب المرســـــــوم ر أنشـــــــئت 
 .8786/آذار/43

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 06/385089 4 – 3 – 2 – 06/385091 طرابلس -القبة : األول

 04/872208 9 - 04/872208 جبل لبنان –رومية : الثاني

 05/463470 9- 7- 05/463402 – 05/463443 مجمع رفيق الحريري  -جبل لبنان  –الحدث : الثالث

 
 

 نظام الدراسة

ويجــري التـدريس بــثالث . فـي الدراسـة بحيــث تتضـمن السـنة الدراســية فصـلين دراسـيين LMDتتبـع الكليـة نظــام ال 
 (.العربية، االنكليزية، والفرنسية)لغات 

 الشهادات

 (.فصول 86)سنوات  4 – دبلوم في الهندسة 
 

 شروط االنتساب

 ما يعادلهاعامة أو حيازة شهادة الثانوية ال. 
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 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 لغــة عربيـــة، ولغـــة  ،الفيزيـــاء، الكيميـــاءالرياضــيات، : النجــاح فـــي مبــاراة الـــدخول فـــي المــواد التاليـــة
 .أجنبية

 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم

 هندسة مدنية
 دبلوم في الهندسة أشغال عامة

 دبلوم في الهندسة بناء وتنظيم المدن

هندسة كهرباء 
لكترونيك   واتصاالتوا 

لكترونيك  دبلوم في الهندسة كهرباء وا 

 دبلوم في الهندسة معلوماتية واتصاالت
 دبلوم في الهندسة (طاقة، تركيب آالت، اتوماتيك)ميكانيك  هندسة ميكانيك

 

 كلية الهندسة الزراعية والطب البيطري/الجامعة اللبنانية 

 3448ونظمـت بموجـب المرسـوم رقـم . 48/86/8703تـاريخ  7466الزراعة بموجب المرسوم رقـم أنشئت كلية 
واليـوم تـم تبـديل تسـمية . م8786 – 8784وبوشر التدريس الفعلي مع بداية العام الدراسـي . 84/88/8788تاريخ 

 .الكلية بالهندسة الزراعية والطب البيطري
 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
  01/510869 01/510867 – 01/484131 الدكوانة: األول

 01/483307 01/483306 جبل لبنان –حرش تابت : الثاني

 01/785427 01/785428 العمادة

 
 
 

 نظام الدراسة

 بـاللغتينويجـري التـدريس . في الدراسة بحيـث تتضـمن السـنة الدراسـية فصـلين دراسـيين LMDتتبع الكلية نظام ال 
 (.االنكليزية، والفرنسية)
 

 الشهادات

 سنوات 4 – إجازة في العلوم الزراعية. 

  سنوات 4 –إجازة في العلوم البيطرية. 

  سنتين بعد اإلجازة –ماستر مهندس زراعي مهني. 

  سنتين بعد اإلجازة –ماستر مهني في العلوم البيطرية. 

  سنتين بعد الماستر –دبلوم في الطب البيطري. 
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 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 شروط االنتساب

 حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 

 ولغــة علــوم طبيعيــةالرياضــيات، الفيزيــاء، الكيميــاء، : راة الــدخول فــي المــواد التاليــةالنجــاح فــي مبــا ،
 .أجنبية

  إلعداد األخرلتستقبل الكلية الطالب من خريجي الجامعات: 

 اإلجـازةيكون حـائزًا  أنبحثي في فرع العلوم الزراعية، على  أوزراعي مهني  مهندسماستر  .8
 .وط المحددة من الكليةفي العلوم الزراعية تعادل ضمن الشر 

ــى  أوماســتر مهنــي  .4 ــوم البيطريــة، عل ــوم  اإلجــازةيكــون حــائزًا  أنبحثــي فــي فــرع العل فــي العل
 .البيطرية تعادل ضمن الشروط المحددة من الكلية

بحثـي فـي العلـوم البيطريـة  أويكـون حـائزًا ماسـتر مهنـي  أندبلوم في الطـب البيطـري، علـى  .4
 .لكليةتعادل ضمن الشروط المحددة من ا

 
 

  
 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم

 العلوم الزراعية

 علوم وتكنولوجيا النبات

 إجازة في العلوم الزراعية
 ماستر مهندس زراعي مهني

 علوم وتكنولوجيا الحيوان

 علوم وتكنولوجيا الغذاء

 البيئة وتنظيم وتطوير استخدام األراضي
 االقتصاد والتنمية الريفية

 العلوم البيطرية

 الحيوانات األليفة

 إجازة في العلوم البيطرية
 ماستر مهني في العلوم البيطرية

 دبلوم في الطب البيطري

 المجترات
 الدواجن

 األحصنة والحيوانات األليفة والمستخدمة
 الرقابة على الغذاء والمسالخ
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 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 كلية الصحة العامة/الجامعة اللبنانية 

مـن األخصـائيين فـي {وهـي ت. 46/86/8788تـاريخ  3388الصحة العامة ونظمت بالمرسوم رقم ت كلية أنشئ
 .مختلف علوم الصحة العامة

 
 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 05/463592 05/463593 مجمع رفيق الحريري –الحدث  :األول

 01/686338 01/686355 مجمع بيار الجميل –الفنار : الثاني

 06/410023 06/410024 البحصاص –طرابلس  :الثالث

 08/930763 08/930913 الكسارة –زحلة  :الرابع

 07/750359 07/750357 الجنوب –صيدا  :الخامس

 05/501311 05/502518 الشوف -عين وزين  :السادس

 

 نظام الدراسة

ويجـري التـدريس بـاللغتين . يينفي الدراسة بحيـث تتضـمن السـنة الدراسـية فصـلين دراسـ LMDتتبع الكلية نظام ال 
 (.االنكليزية، والفرنسية)

 الشهادات
 .(سنوات 3)، ما عدا اختصاصي العالل الفيزيائي والقبالة القانونية سنوات 4 – الصحيةإجازة في العلوم 

 
 

 شروط االنتساب
  أو االختصاص المهني من البكالوريا الفنية الرسميةحيازة شهادة الثانوية العامة. 

 وثقافـة الرياضـيات، الفيزيـاء، الكيميـاء، علـوم طبيعيـة، : ح فـي مبـاراة الـدخول فـي المـواد التاليـةالنجـا
 .هامة في اللغتين العربية واألجنبية

 
 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم

 الصحيةالعلوم 

 العلوم التمريضية

 إجازة
 ويدر س في كافة الفروع

 القبالة القانونية

 واالجتماعي اإلشراف الصحي

 العلوم المخبرية
يدر س في كافة الفروع ما عدا الفرع  العالل الفيزيائي

 الرابع

 الفرع األول فقط ت هيل المعاقين
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 الفرع األول، الثاني، والثالث التغذية
 الفرع الثاني فقط تقويم النطق

 الفرع الثالث فقط الصحة البيئية العلوم البيئية

 
 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/بنانية الجامعة الل

وأصــبحت تحمـــل اســم كليـــة اآلداب . 86/84/8747تــاريخ  4884أنشــئت كليــة اآلداب بموجـــب المرســوم رقـــم 
 .46/84/8760تاريخ  04/60والعلوم اإلنسانية بصدور القانون رقم 

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/315645 01/315640 بيروت –كورنيش المزرعة : األول

 01/874024 01/874024 جبل لبنان –الفنار : الثاني

 06/386263 06/386261 الشمال –طرابلس  –القبة : الثالث

 08/805025 08/805025 البقاع –الكسارة : الرابع

 07/734950 07/734951 قرب السرايا –الجنوب  –صيدا : الخامس

 01/689088 01/689088 جبل لبنان –الدورة  –مركز اللغات والترجمة 

 01/384132 01/384132 قسم علوم اللغة والتواصل

 
 

 نظام الدراسة

. فــي الدراســة لــبعض االختصاصــات بحيــث تتضــمن الســنة الدراســية فصــلين دراســيين LMDتتبــع الكليــة نظــام ال 
 .ويجري التدريس باللغة العربية

 الشهادات

  سنوات 4 –اإلجازة. 

  سنتين واحدة –الدبلوم. 

 
 ط االنتسابشرو

 حيازة شهادة الثانوية العامة أو االختصاص المهني من البكالوريا الفنية الرسمية. 

 لغـة  –لغـة فرنسـية  –لغـة عربيـة : النجاح في مباراة الـدخول الختصـاص الترجمـة فـي المـواد التاليـة
 .ترجمة –انكليزية 

 لغــة  عربيــة، لغــة فرنســية، لغــة: يــة فــي المــوادالنجــاح فــي مبــاراة الــدخول الختصــاص اللغــات األجنب
 .انكليزية
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 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم

 لغة عربية وآدابها
 إجازة لغة عربية وآدابها

 دبلوم أدبي

 دبلوم لغوي

 لغة انكليزية وآدابها
 إجازة لغة انكليزية وآدابها

 دبلوم أدبي

 دبلوم لغوي

 لغة فرنسية وآدابها
 زةإجا لغة فرنسية وآدابها

 دبلوم أدبي

 دبلوم لغوي
 دبلوم -إجازة  فلسفة فلسفة

 دبلوم -إجازة  فنون وآثار فنون وآثار

 علم نفس
 

 إجازة علم نفس
 دبلوم علم نفس العمل

 دبلوم علم النفس العيادي
 دبلوم علم النفس المدرسي

 تاريخ

 إجازة تاريخ
 دبلوم التاريخ الحديث والمعاصر

 دبلوم يطالتاريخ الوس
 دبلوم التاريخ القديم

 جغرافيا

 إجازة جغرافيا
 دبلوم جغرافيا بشرية
 دبلوم جغرافيا طبيعية
 دبلوم علم الخرائط

 اللغات والترجمة
 إجازة ترجمة

 إجازة ايطالي -لغات أجنبية تطبيقية 

 علوم اللغة والتواصل
 إجازة هندسية تعلم اللغات
 إجازة المعالجة اآللية للغات

 ماستر مهني صناعة اللغة والتدريب االلكتروني
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 كلية السياحة والفنادق/الجامعة اللبنانية 

 .3/4/8778وقد صدر مرسوم تنظيمها في  48/4/8770أنشئت هذه الكلية بتاريخ 

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/857283 01/857285 بيروت -شارع األمم المتحدة  –بئر حسن 

 
 

 الدراسة نظام

ويجـري التـدريس بـاللغتين . في الدراسة بحيـث تتضـمن السـنة الدراسـية فصـلين دراسـيين LMDتتبع الكلية نظام ال 
 (.االنكليزية، والفرنسية)

 داتهاالش

  سنوات 4 –إجازة. 

  بالتعاون مع جامعة )سنتان  –ماسترPerpignan  فرنسا، وجامعةBremen  ألمانيا. 

 
 

 شروط االنتساب

 هادة الثانوية العامة أو االختصاص المهني من البكالوريا الفنية الرسميةحيازة ش. 

  قــدرات  –لغــة أجنبيــة  –لغــة عربيــة : فــي المــواد التاليــة( شــفهي وخطــي)النجــاح فــي مبــاراة الــدخول
 .علمية

  بالنســبة لطــالب الدراســـات العليــا ت قبـــل شــهادات اإلجـــازة فــي إدارة الفنـــادق، الســياحة والســـفر، إدارة
 .ما يعادلها أوعمال، األ

 
 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم

 سياحة وفنادق
 ماستر –إجازة  إدارة فنادق
 ماستر –إجازة  سياحة وسفر
 إجازة إرشاد سياحي
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 كلية اإلعالم والتوثيق/الجامعة اللبنانية 

، ثـم ع ـدلت لتصـبح كليــة 8447صـدر مرسـوم بشنشـاء معهــد الصـحافة ونظـم بمرسـوم رقــم  4/86/8760بتـاريخ 
 .8774/آذار/43اإلعالم والتوثيق في 

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/791059 01/785427 االونيسكو: األول

 01/687622 01/687613 الفنار: الثاني

 
 

 نظام الدراسة

ري التـدريس بـاللغتين ويجـ. في الدراسة بحيـث تتضـمن السـنة الدراسـية فصـلين دراسـيين LMDتتبع الكلية نظام ال 
 (.االنكليزية، والفرنسية)

 اداتهالش

  (.فصول 6)سنوات  4 –إجازة 

  (.فصول 3)سنتان  –ماستر 

 DES –  (.للعمل في الصحافة)لحاملي أي إجازة جامعية شرط النجاح في مباراة الدخول 
 

 شروط االنتساب

 حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 

  ثقافــة عامــة باللغــة العربيــة واللغــة  –ترجمــة وتعريــب : فــي المــواد التاليــة الــدخولالنجــاح فــي مبــاراة
 .األجنبية

 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم

 الصحافة
 إجازة صحافة مكتوبة

 إجازة صحافة مرئية ومسموعة
 ماستر صحافة

 إدارة المعلومات
 إجازة إدارة المعلومات والمكتبات

 ازةإج إدارة الوثائق
عالن العالقات العامة واإلعالن  إجازة عالقات عامة وا 
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 كلية التربية/الجامعة اللبنانية 

وأخـذت اسـم كليـة التربيـة . 46/86/8748تـاريخ  6460ت سست باسم دار المعلمين العليا بموجب المرسوم رقم 
 .86/84/8760تاريخ  0406بصدور القانون رقم 

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/798305 01/785651 االونيسكو: ألولا

 01/682950 01/680382 الفنار: الثاني

 

 نظام الدراسة

 .، وتتوزع المقررات الدراسية على فصلين(االنكليزية، والفرنسية)اللغتين ويجري التدريس ب
 اداتهالش

  سنوات لبعض االختصاصات3وسنوات  4 –إجازة. 

 وسـنتان لحملـة اإلجـازة ( سـنوات3)حـدة لحملـة اإلجـازة التعليميـة سنة وا – الكفاءة في التعليم الثانوي
 (.سنوات4)الجامعية 

 

 شروط االنتساب

 حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 

 باللغــة العربيــة واللغــة  ثقافــة عامــة: فــي المــواد التاليــة (شــفهي وخطــي) النجــاح فــي مبــاراة الــدخول
اختبـــارات عمليـــة  –( لطـــالب هـــذا االختصـــاص)الرياضـــيات ثقافـــة عامـــة فـــي العلـــوم و  –األجنبيـــة 

 .الختصاصات التربية البدنية والرياضية والتربية الفنية

 
 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم

 التربية

 (الفرع األول والثاني)سنوات 3 –إجازة  رياض أطفال
 (الفرع األول والثاني)سنوات 3 –إجازة  تعليم ابتدائي حلقة أولى
 تعليم ابتدائي حلقة ثانية 

 (رياضيات وعلوم، لغة أجنبية، لغة عربية واجتماعيات)
 (الفرع األول والثاني)سنوات 3 –إجازة 

 (فرع العمادة)سنوات 4 –إجازة  التربية البدنية والرياضية
 (فرع العمادة)سنوات 4 –إجازة  (موسيقى)تربية فنية 

 التعليم
 كفاءة في التعليم الثانوي (االنكليزية –الفرنسية  –العربية )تعليم اللغات 

 كفاءة في التعليم الثانوي (رياضيات –طبيعيات  –كيمياء  –فيزياء )تعليم العلوم 
 كفاءة في التعليم الثانوي تعليم العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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فلسفة وحضارات، علم االجتماع، اقتصاد، تربية مدنية، )
 (تاريخ، جغرافيا

 اإلرشاد
 إرشاد مدرسي
 إدارة تربوية

 ماجستير

 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية/الجامعة اللبنانية 

 4486ونظمــت بموجــب المرســوم رقــم . 83/4/8747تــاريخ  4884أنشـئت كليــة الحقــوق بموجــب المرســوم رقـم 
ــم . 83/88/8766تــاريخ  ــوم السياســية بموجــب المرســوم رق ــاريخ  4444وانشــىء قســم العل المعــدل  44/4/8766ت

وتــم إنشــاء . علــى اســم هــذا القســم" واإلداريــة"اســم  إضــافةلجهــة  46/8/8766تــاريخ  4434بموجــب المرســوم رقــم 
سـنة  AUPELF-UREFالقسم الفرنسي في كلية الحقـوق بموجـب اتفاقيـة التعـاون مـع جامعـات فرنكوفونيـة ومنظمـة 

 األبحـاثكما تضم هذه الكليـة مركـز . سات في المعلوماتية القانونيةوالدرا األبحاثويتبع هذه الكلية مركز . 8776
 .السياسية واإلداريةكما تضم مركزًا للدراسات اللبنانية القانونية . والدراسات في المعلوماتية القانونية

 
 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 05/470930 05/463615 – 05/463602 مجمع رفيق الحريري –الحدث : األول

 04/712054 04/712052 جبل لبنان –جل الديب : الثاني

 06/388692 06/388691 طرابلس -القبة : الثالث

 08/806151 08/806250 البقاع -الكسارة  –زحلة : الرابع

 07/734788 07/720002 الجنوب -صيدا : الخامس

 -مركز الدراسات اللبنانية القانونية واإلدارية والسياسية 
 الصنائع

01/744271 01/744271 

 01/856141 01/856144 بيروت -الجناح  –الفرع الفرنسي 

 01/616786 01/423137 العدلية -مركز األبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية 

 

 نظام الدراسة

اللغتين ويجـري التـدريس بـ. في الدراسة بحيـث تتضـمن السـنة الدراسـية فصـلين دراسـيين LMDتتبع الكلية نظام ال 
 (.االنكليزية، والفرنسية)

 اداتهالش

  سنوات 4 –إجازة. 

 سنة بعد اإلجازة –دراسات معمقة  دبلوم. 

  سنة بعد اإلجازة –دبلوم دراسات متخصصة. 
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 شروط االنتساب

 حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 

 بالنسبة للفرع الفرنسي النجاح في مباراة الدخول. 
 
 
 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص لقسما
 إجازة حقوق الحقوق

 الفرع الفرنسي
 دبلوم دراسات معمقة حقوق
 دبلوم دراسات متخصصة حقوق

دارية العلوم السياسية واإلدارية  إجازة علوم سياسية وا 
 

 كلية الفنون الجميلة/الجامعة اللبنانية 

 .86/88/8764تاريخ  4860أنشئت كمعهد ون ظم بموجب المرسوم رقم 

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 05/463516 05/463516 مجمع رفيق الحريري –الحدث : األول

 01/391137 387910 - 01/387911 جبل لبنان –فرن الشباك : الثاني

 06/386285 8 - 06/386287. - 06/386472 الشمال -القبة  –طرابلس : الثالث

 05/511002 505825 - 05/511001 الشوف –دير القمر : الرابع

  06/448820 شارع المعرض –طرابلس  –مركز الدراسات العليا في الترميم 

 
 

 نظام الدراسة

ويجـري التـدريس بـاللغتين . في الدراسة بحيـث تتضـمن السـنة الدراسـية فصـلين دراسـيين LMDتتبع الكلية نظام ال 
 (.االنكليزية، والفرنسية)

 اداتهالش

  (فصول 6)سنوات  4 –إجازة. 

  (.فصول 3)سنتان  –ماستر 
 

 شروط االنتساب

 حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 

 النجاح في مباراة الدخول. 
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 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم

 الفنون الجميلة

 إجازة دراسات معمارية
 ماستر هندسة معمارية
 إجازة تصميم داخلي
 ماستر هندسة داخلية

 ماستر –إجازة  الن والتواصل البصريفنون اإلع
 ماستر –إجازة  المسرح

 ماستر –إجازة  الفنون التشكيلية
 ماستر –إجازة  التقنيات السينمائية والتلفزيونية

 

 معهد العلوم االجتماعية/الجامعة اللبنانية 

تـــاريخ  0460م ونظـــم بموجـــب المرســوم رقـــ 86/84/8474تــاريخ  4884أنشــئ المعهـــد بموجــب المرســـوم رقـــم 
 .48/84/8764تاريخ  8668المعدل بموجب المرسوم رقم  88/84/8768

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/387882 01/387861 الطيونة -العمادة 

 01/809700 01/809701 ساقية الجنزير –الروشة : األول

 04/404285 524733 – 04/412448 طريق بكفيا –الرابية : الثاني

 06/385641 06/385839 شارع الجيش –القبة  –طرابلس  :الثالث

 08/806150 08/806094 الطريق العام –الكسارة  –زحلة : الرابع

 07/725445 07/750493 دار رعاية األيتام –صيدا : الخامس

 
 

 نظام الدراسة

 .يجري التدريس باللغة العربية، ونظام االمتحان سنوي خالل دورتين

 اداتهالش

  سنوات 4 –إجازة. 

  سنة بعد اإلجازة –جدارة. 

  بعد الجدارة سنتين –دبلوم دراسات معمقة. 

  سنوات 4 –دكتوراه. 

  7سنوات 3)سنة بعد الجدارة أو اإلجازة التعليمية  –شهادة اختصاص في الديمغرافيا. 
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  سنة واحدة لحملة شهادة اختصاص في الديمغرافيا –دبلوم خبرة في الديمغرافيا. 

 
 

 تسابشروط االن

 العلـوم التجاريـة، أمانـة السـر، البيـع )مـن البكالوريـا الفنيـة  حيازة شهادة الثانوية العامة أو مـا يعادلهـا
ــة،  ــة، المحاســبة والمعلوماتي ــة، برمجــة الحاســبات االلكتروني ــة الســر اإلداري ــة، أمان والعالقــات التجاري

قـب صـحي، فنـون التجميـل، التربيـة الفنون الفندقية، العناية التمريضية، مسـاعدة طبيـة لألسـنان، مرا
 ..(الحضانية، مرشد اجتماعي، وموسيقى

 
 

 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم

 علم االجتماع

 دبلوم دراسات معمقة –جدارة  –إجازة  تنمية اجتماعية واقتصادية
 دبلوم دراسات معمقة –جدارة  –إجازة  علم االجتماع السياسي
 دبلوم دراسات معمقة –جدارة  –جازة إ علم اجتماع العائلة

 دبلوم دراسات معمقة –جدارة  –إجازة  علم اجتماع المعرفة والثقافة
 دبلوم دراسات معمقة –جدارة  –إجازة  علم اجتماع العمل

 دبلوم دراسات معمقة –جدارة  –إجازة  علم النفس االجتماعي
 دكتوراه علم اجتماع

 (الفرع األول والثاني)ادة اختصاص شه ديمغرافيا الديمغرافيا
 (الفرع األول والثاني)دبلوم خبرة ديمغرافيا

 دبلوم دراسات معمقة انثروبولوجيا انثروبولوجيا
 

 

 

 المعهد الجامعي للتكنولوجيا/الجامعة اللبنانية 

زارة الثقافـــة وســاهم بشنشـــائه كـــل مــن الجامعـــة اللبنانيـــة، مؤسســة الحريـــري، و  7/0/8776أنشــئ المعهـــد بتـــاريخ 
 .ويتولى شؤون المعهد مجلس إدارة ومدير يعاونهما مجلس علمي. والتعليم العالي والبحث في فرنسا

 
 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 8 – 07/750191 2 - 07/750191 قرب دار اليتيم –صيدا : األول

 05/210528 05/210462 عبيه: الثاني
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 نظام الدراسة

 :ة الفرنسية، ويتبع المعهد نظام األرصدة ذات طابع تكنولوجي تطبيقييجري التدريس باللغ

  دروس نظرية(TD ) وأعمال تطبيقية(TP.) 

 زيارات ميدانية لمواقع العمل. 

 عشرين اسبوعًا تدريبيًا بالتعاون مع مؤسسات العمل واإلنتال. 

 مشروع تخرل. 
 اداتهالش

  الـدبلوم الجـامعي للتكنولوجيـاDiplôme Universitaire de Technologie   المعـادل إلجــازة
 .سنوات 4 –جامعية في التكنولوجيا 

 

 شروط االنتساب

 حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 

 (.فرنسي)فيزياء، رياضيات، ثقافة علمية : النجاح في مباراة الدخول في المواد التالية 
 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم

 الهندسة
 شبكات المعلوماتية واالتصالهندسة 

 دبلوم جامعي للتكنولوجيا
 هندسة صناعية وصيانة

 (أبنية وأشغال)هندسة مدنية 
 المعلوماتية التطبيقية في إدارة األعمال معلوماتية

 

 معهد العلوم التطبيقية واالقتصادية/الجامعة اللبنانية 

الجامعـــة : ، وقـــد ســـاهم بشنشـــاء المعهـــد وعملـــه4/0/8786تـــاريخ  8634أنشـــئ المعهـــد بموجـــب المرســـوم رقـــم 
ــة للتعلــيم العلمــي والتقنــي واالقتصــادي  ــة اللبناني ــوطني للفنــون والمهــن ALESTEاللبنانيــة، الجمعي ، والكونســرفتوار ال

CNAM  تصـدر شـهادات . ويتـولى إدارة المعهـد مجلـس إدارة ومـدير ويعاونهمـا مجلـس علمـي. فرنسا –في باريس
 .بموجب االتفاق والمراسيم المرعية اإلجراء CNAMالمعهد عن 

 
 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/840161 8 – 01/840169 مبنى دار المعلمين –بئر حسن  –بيروت : الرئيسي

 05/502245 05/500244 مبنى التكميلية الجديدة –بعقلين : األول

 07/345318 07/345319 مبنى المدرسة المهنية –صور : الثاني

 08/377653 08/377653 قرب البلدية –بعلبك : الثالث
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 06/387012 06/387012 مبنى المدرسة الكويتية –طرابلس : الرابع

 08/660912 08/660912 البقاع الغربي –غزة : الخامس

 sainte famille 04/981321 04/981321مبنى العائلة المقدسة  –بكفيا : السادس

 
 

 نظام الدراسة

لزاميريس باللغة الفر يجري التد  .نسية، ويتبع المعهد نظام األرصدة بدوام مسائي وا 
 اداتهالش

 
 :مرحلة الدراسات الجامعية األولى

  حلقـــة أولــــى(Bac+2) -  ســــنتين جــــامعيتينRépertoire National de Certificat 

Professionnel (RNCP) – Niveau 3. 

  إجازة جامعية(Bac+3) – 4 سنوات. 

 Répertoire National de Certificat Professionnel (RNCP) – Niveau 2 – 

(Bac+4) 3 سنوات. 

 :مرحلة الدراسات العليا

  دبلوم مهندس– (Bac+5) à finalité professionnel - 4 سنوات. 

 ماستر تخصصي  – (Bac+5) à finalité professionnel - 4 سنوات. 

  تصاصسنوات حسب االخ 3من سنتين إلى  –دبلوم جامعي. 

 
 

 شروط االنتساب

 حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 

  وفرنسيةلغة انكليزية  –رياضيات : الدخول في المواد التالية امتحانالنجاح في. 

 في االختصاصات الهندسية يخضع الطالب خالل دراسته المتحان قبول لمتابعة دراسة الهندسة. 

  األولــىحيــازة الحلقــة فــي الطوبوغرافيــا ينبغــي علــى الطالــب DEUG  ــاء  أوفــي الرياضــيات  أوالفيزي
 .في الطوبوغرافيا والخضوع لمباراة دخول TSشهادة 

 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم

 العلوم

 هندسة -دبلوم جامعي  –إجازة  -دراسات جامعية أولى  معلوماتية
 هندسة -دبلوم جامعي  –إجازة  -دراسات جامعية أولى  إلكترونيك
 هندسة -دبلوم جامعي  –إجازة  -دراسات جامعية أولى  اللكتروتكتيك
 دبلوم جامعي –إجازة  -دراسات جامعية أولى  ميكانيك

 دراسات جامعية أولى هندسة الطاقة
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 هندسة -دبلوم جامعي  ميكانيك وطاقة

 اإلدارة

 دبلوم جامعي –دراسات جامعية أولى  اإلدارة واالقتصاد
 دبلوم جامعي –إجازة جامعية  ارة واقتصاد ومحاسبةإد

 دبلوم دراسات عليا ال تخول حاملها متابعة الدكتوراه علوم اإلدارة واإلحصاء
 دراسات جامعية أولى اإلحصاء

دارة أعمال  دراسات جامعية أولى محاسبة وا 
 دراسات جامعية أولى مراقب الجودة

 ات جامعية أولىدراس الطوبوغرافيا الطوبوغرافيا
 

 الجامعة اللبنانية
 المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية

 
 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/856144 01/856150 مفرق سفارة اإلمارات –الجناح 

 

 اداتهالش

  سنتان –دبلوم دراسات عليا. 

  سنوات 4 –دكتوراه. 
 

 شروط االنتساب

 للسنوات المنهجية األربعة 88/46ازة في االختصاص مع معدل عام ال يقل عن حيازة اإلج. 
 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم

الحقوق والعلوم السياسية 
 واإلدارية

 القانون الخاص

 دبلوم دراسات عليا

 القانون الجزائي
 القانون العام
 قانون األعمال
 العلوم السياسية

 لدولية والدبلوماسيةالعالقات ا
 (لغة فرنسية)دبلوم دراسات عليا  قانون األعمال الداخلي والدولي
 دكتوراه الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية
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 الجامعة اللبنانية
 المعهد العالي للدكتوراه في اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 
 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/489654 01/489685 سن الفيل

 
 اداتهالش

  سنة واحدة – 4ماستر بحثي. 

  سنوات 4 –دكتوراه. 

 
 

 شروط االنتساب

 :2مرحلة الماستر البحثي 

  في االختصاص 8حيازة الماستر البحثي. 

 النجاح بامتحان دخول في االختصاص. 

 ـــق بمســـتندات ـــب مرف ـــة العامـــة  3: تقـــديم طل صـــور شمســـية، نســـخة مصـــدقة عـــن شـــهادات الثانوي
 .، سيرة ذاتية للمرشح، إفادة بعالمات السنوات الجامعية في اإلجازة8إلجازة والماستر وا

 :مرحلة الدكتوراه

  84/46حيازة دبلوم دراسات عليا بمعدل ال يقل عن. 

 النجاح بامتحان دخول في االختصاص. 

 ـــق بمســـتندات ـــب مرف ـــة العامـــة  3: تقـــديم طل صـــور شمســـية، نســـخة مصـــدقة عـــن شـــهادات الثانوي
ـــدبلومواإل ، ســـيرة ذاتيـــة للمرشـــح، إفـــادة بعالمـــات الســـنوات 8جـــازة والماســـتر  ونســـخة عـــن رســـالة ال

 .الجامعية في اإلجازة

 
 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم

  اإلنسانيةوالعلوم  اآلداب

 علوم االتصال والمعلومات
 دكتوراه - 2ماستر بحثي 

 الفنون الجميلة
 دكتوراه التربية

 دكتوراه ب والعلوم اإلنسانيةاآلدا
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 الجامعة اللبنانية
 المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا

 
 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 05/470939 05/470939 الحدث -مجمع رفيق الحريري الجامعي 

 

 نظام الدراسة

 يجري التدريس باللغة الفرنسية، والدراسة باالنتظام
 اداتهالش

 سنة واحدة – 4ستر بحثي ما. 

  سنوات 4 –دكتوراه. 
 

 

 شروط االنتساب

 :2مرحلة الماستر البحثي 

  االختصاصـات العلميــة الممنوحـة مـن الجامعـة اللبنانيـة أو مـا يعادلهــا فـي  8حيـازة الماسـتر البحثـي
 ....(رياضيات، كيمياء، فيزياء،)

 لبنانية أو ما يعادلهادبلوم الهندسة بمختلف اختصاصاتها الصادرة عن الجامعة ال. 

 ـــق بمســـتندات ـــب مرف ـــة العامـــة  4: تقـــديم طل صـــور شمســـية، نســـخة مصـــدقة عـــن شـــهادات الثانوي
ــادة بعالمــات الســنوات الجامعيــة فــي اإلجــازة8واإلجــازة والماســتر  ــة للمرشــح، إف ، رســالة ، ســيرة ذاتي

 .خطية يظهر المرشح فيها نوعية االختصاص ومبررات االختيار

 دي أو صورة عن الهوية مصدقة من دائرة النفوسإخرال قيد إفرا. 
 
 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم

 العلوم والتكنولوجيا

 فيزياء رياضيات
 إلكترونيك كيمياء 2ماستر بحثي 

 هندسة علوم طبيعية
 بيوتكنولوجيا النبات

 بالتعاون مع جامعة الشهيد بهشتي في إيران )
 (لوم النباتع 1مؤهل الدخول ماستر  

 2ماستر بحثي 
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 اتالمؤسس

 

 الخاصــة

 

 للتعليـم

 

 يالعالــ
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 المدرسة الحربية
 

انتقلــت  8734، وفـي عـام 8744، ثـم انتقلـت إلـى حمـص عـام 8748أنشـئت المدرسـة الحربيـة فـي دمشـق عـام 
 .8736إلى بعبدا إلى أن أصبح مقرها الحالي في الفياضية عام 

 الفروع

 الفاكس هاتفال الفرع
 05/452403 4 - 3 – 2 – 05/452401 بعبدا –الفياضية  –وزارة الدفاع 

 

 نظام الدراسة

سـنوات  4ومـدة الدراسـة . إن منهال الدراسة والمستول التعليمي فيها يوازي المنهـال والمسـتول األكـاديمي الجـامعي
طالـب بصـفة ضـابط تلميـذ ويتـابع تدرجـه ويـدخل ال( لظروف خاصة جـداً )ويمنع الطالب من الرسوب أكثر من مرة 

 .بالترقية في احد القطاعات العسكرية في قول الجو أو البر أو البحر

 اداتهالش

 :إن المدرسة الحربية تعمل على تنشئة وتدريب

 تالمذة الضباط. 

 الضباط االختصاصيين. 

  (.الغي العمل بهذا القانون)المالزمين المجندين 

  إلى مالك الضباطالرتباء المؤهلين لالنتقال. 

 تالمذة اي دورة تقررها قيادة الجيش. 

 

 :الرتب العسكرية

 عميد –لواء  –عماد : ضباط عامون. 

 رائد –مقد م  –عقيد : ضباط قادة. 

 مالزم –مالزم أول  –نقيب : ضباط أعوان. 

 
 

 شروط االنتساب

 :الشروط العامة

 أن يكون الطالب لبنانيًا أكثر من عشر سنوات. 

  بًا أو مطلقًا أو ارماًل دون أوالدأن يكون عاز. 

  أشهربالحبس مدة تزيد عن الستة  أومحاولة جنحة شائنة  أوجنحة شائنة  أوغير محكوم بجناية. 

 حسن السلوك والسيرة. 

  مؤسسات وزارة الدفاع الوطني واستبعد بسبب الغش إحدل إلىغير مقدم. 

 ي تعليمات المؤسسة المتقدم لصالحهاعلى استعداد للتوقيع على عقد التطوع وللمدة المحددة ف. 
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  لغـاء انتسـابه على استعداد للتعهد الخطي عند تعيينه وقبل التحاقـه بالمدرسـة الحربيـة فـك ارتباطـه وا 
 .ألي حزب أو جمعية أو نقابة باستثناء النقابات المهنية وبعدم حضور االجتماعات العائدة لها

 :مباراة الدخول

  ،اختبار طبي، اختبار خطي وتقديراختبار نفسي، اختبار رياضي. 

 لغــة أجنبيــة وتعريـــب، (عربــي فـــي موضــوع عــام وتحليــل نــص إنشــاء)لغــة عربيــة : مــواد المبــاراة ،
دروس )وجغرافيـــا ( دروس محـــددة عـــن لبنـــان والســـلطنة العثمانيـــة والبلـــدان العربيـــة)ترجمـــة، تـــاريخ 

االجتمـــاع بنيـــة )، اجتمـــاع (ميـــةمحـــددة فـــي المجـــال العـــالمي الجديـــد، التبـــادل التجـــاري، قضـــايا عال
جبـــر، هندســـة، )، تربيـــة وطنيـــة وتنشـــئة مدنيـــة، رياضـــيات (الحيـــاة االقتصـــادية)واقتصـــاد ( وحركـــة

ــــوم (، واحتمــــالإحصــــاءتحليــــل، مثلثــــات،  ــــوم طبيعيــــة)، عل ــــى (فيزيــــاء، كيميــــاء، عل ، باإلضــــافة إل
 .اختبارات صحة ورياضة والمثول أمام اللجنة المكلفة إجراء االختبارات

  يشترك في كل مرحلـة الحقـة فقـط المرشـحون المقبولـون فـي المرحلـة السـابقة تعـد عـن قيـادة الجـيش
وبموافقــة المجلــس العســكري ســنويًا وقبــل إجــراء اختبــارات مبــاراة الــدخول، الشــروط الخاصــة العائــدة 

 .لكل مرحلة من هذه االختبارات
 :المعدالت

  مــا يعادلهــا مثــل الطــب  أوالجامعيــة  إلجــازاتاعــن تطويــع تالمــذة ضــباط مــن حملــة  اإلعــالنعنــد
دارةوالهندســـة والمعلوماتيـــة  ، فيلتحقـــوا فـــي المدرســـة الحربيـــة بصـــفة ضـــابط ...والحقـــوق األعمـــال وا 

ــارات الطبيــة والرياضــية والخطيــة لمــدة  ــد اجتــازوا بنجــاح االختب  أســبوع 83متمــرن بعــد ان يكونــوا ق
 .ويقبل المرشح لغاية سن الرابعة والعشرين

 :حةةمال

 ان المدرسة الحربية ستصبح كلية حربية وينال الضابط عند تخرجه اجازة في العلوم العسكرية. 
 

 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم

 قوى الجو
 طيار

يمنح التلميذ الضابط في نهاية 
مرحلة التدريب شهادة كفاءة لرتبة 

:مالزم باالختصاصات التالية  

ة مشاة، مدفعية، مدرعات، هندس
اي  أو، إشارةقتال، لوجستية، نقل، 

 اختصاص تقره قيادة الجيش

 مراقب جوي

 قوى البحر
 مهندس بحري

 بحري

 قوى البر

 الجيش
 المديرية العامة لألمن العام
 المديرية العامة ألمن الدولة
 مديرية الجمارك العامة

 المديرية العامة لقول األمن الداخلي
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 (الكونسرفتوار)لوطني العالي للموسيقى المعهد ا
 

والـذي يـرتبط مباشـرة بـوزير الثقافـة ويخضـع لوصـايته  84/4/8774تـاريخ  348انشىء المعهد بموجب القـانون 
ضــمن أحكــام هــذا القــانون واألنظمــة التــي صــدرت اســتنادًا إليهــا، وهــو الــذي يقــوم بمهــام التعلــيم الموســيقي الثــانوي 

 .اته ودرجاتهفي جميع اختصاص والعالي

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/489530 3 – 2 – 1 – 01/489530 مقابل مكتبة أنطوان –سن الفيل 

   01/980717 03/980140 – 01/980717 زقاق البالط
 01/652523 01/652523 مونو

  01/217289 01/790910 – 01/217289 االونيسكو

 07/736187 07/736187 صيدا

 05/556090 05/556090 عاليه

 08/802208 08/802208 زحلة

 04/392313 04/392313 ضهور الشوير

 09/635300 09/635300 جونيه

 06/213437 06/213437 طرابلس

 04/871868 04/871868 عين سعادة –بيت مري 

 884511االشرفية  –ب .ص
 

 نظام الدراسة

لعــام الدراســي مــن أيلــول حتــى نهايــة تمــوز مــن كــل ســنة مســتول الدراســة فــي المعهــد ثــانوي وجــامعي ومــدة اإن 
وتباشـر الدراسـة . تقدم الطلبات للطـالب الجـدد خـالل شـهر تمـوز ويجـري امتحـان الـدخول فـي شـهر أيلـول. دراسية

أمــا بالنســبة للطـالب القــدامى يبــدأ التســجيل خـالل شــهر أيــار مــن كـل عــام وتباشــر الدراســة فــي . فـي تشــرين األول
االمتحانات فهي فصلية ونهائية، الفصل األول في النصف الثاني من شهر شـباط والفصـل الثـاني  أما. شهر أيلول

 .يتم خالل شهر تموز

 اداتهالش

  لمـــن ال يحـــوز شـــهادة البكالوريـــا أو مـــا  –ســـنوات كحـــد أدنـــى  6 –دبلـــوم البكالوريـــا فـــي الموســـيقى
 .يعادلها

  بعـد شــهادة البكالوريـا فـي الموســيقى أو  –ىسـنوات كحــد أدنـ 3 –دبلـوم إجـازة لبنانيـة فــي الموسـيقى
 .اللبنانية

  بعد اإلجازة –سنتان  –دبلوم ماجستير لبنانية في الموسيقى. 

  بعد الماجستير –سنوات  4 –دبلوم دكتوراه لبنانية في الموسيقى. 
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 شروط االنتساب

 ال يوجد شروط خاصة. 
 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم

 القسم الشرقي
واالوركسترا وقيادة  آلالتاقسم 

 االوركسترا

 –العود  –" شرقي"الريكورد  –الناي 
كمان  –طبلة  –دف  – إيقاع –القانون 
تتللو الشرقي   -االلتو الشرقي  –شرقي 

 كونتلرباص -الغناء الحديث  –الغناء  –

 الت ليف

 القسم الغربي
 االوركسترا الوطنية اللبنانية

النفخ آالت  –آالت النفخ الخشبية 
اكورديون  –غيتار كالسيك  –النحاسية 

 –آالت اإليقاع والقرع  –بيانو  –
 الغناء االوبرالي –الوتريات 

 موسيقى الجاز

 قسم الغناء االوبرالي والكورال 
 االوركسترا  الوطنية اللبنانية للموسيقى 

 هندسة التسجيل الصوتي عربية -الشرق 

  الوطنية اللبنانية ةكسترا السيمفونياالور  قسم األبحاث والدراسات والنشر
  مختبر الكمبيوتر الموسيقي قسم العلوم الموسيقية
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 الجامعة األميركية في بيروت
 

مــن قبــل المجلــس األميركــي لإلرســاليات األجنبيــة ونظمــت  8866ت سســت الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت ســنة 
وتـم اسـتحداث بـرامج جديـدة بموجـب المرســوم . 46/84/8768العـالي الخـاص تـاريخ بموجـب قـانون تنظـيم التعلـيم 

 .44/8/8778تاريخ  4864رقم 

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/363234 350000 - 01/340460 بيروت -شارع بليس  –الحمرا 

 www.aub.edu.lb - registrar@aub.edu.lb -بيروت، لبنان  6328-88 –ب .ص
 

 نظام الدراسة

خريــف، شــتاء، )فصــول  4تعتمــد الجامعــة التنظــيم والــنهج العلمــي المتبــع فــي أميركــا، وتقســم الســنة الدراســية إلــى 
وتعتمــد نظــام الوحــدات كنظــام تعليمــي . أشــهر للفصــلين األول والثــاني وشــهرين للفصــل الثالــث 3بمعــدل ( وصــيف

 .كلغة رئيسية في التدريس واللغة االنكليزية

 داتشهاال

  بكالوريوس في الهندسة المعماريةBAR. 

  بكالوريوس في اآلداب BA. 

 األعمال إدارةفي  بكالوريوس BBA. 

  بكالوريوس في الهندسةBE. 

  التصميم الزخرفيبكالوريوس في BGS. 

  بكالوريوس في العلومBS. 

 اإلعالميفي االتصال  دبلوم DIPL-MCOM. 

 األعمال إدارةنفيذي في ماجستير ت EMBA. 

  اآلدابماجستير في MA. 

  األعمال إدارةماجستير في MBA. 

  ماجستير في الهندسةME. 

  اإلدارية الهندسةماجستير في  MEM. 

  ماجستير في الصحة العامةMPH. 

  ماجستير في العلومMS. 

  ماجستير في التخطيط المدنيMUD. 

  ماجستير في سياسات والتخطيط المدنيMUPP. 

  طبيب معالجMD. 

  دكتوراه في الفلسفةPhD. 

http://www.aub.edu.lb/
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  اآلدابما بعد البكالوريوس في Post-BA. 
 

 شروط االنتساب

  النجــاح بامتحــان التقيــيم فــي مســتول اللغــة االنكليزيــةEEF  وامتحــانSAT 1  فــي التحليــل الرياضــي
 666لالنتســــاب إلـــى الســــنة األولــــى و 404علــــى أن ينــــال الطالـــب عالمــــة . TOEFLواللغـــوي أو 

 –أما حملة الشهادات الخارجية فيجب دراسـة سـنة تحضـيرية . لالنتساب إلى مرحلة الدراسات العليا
 .الفرشمن

 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم/ الكلية 

 كلية
 الزراعة والعلوم الغذائية

 الدراسات النفطية العلوم الزراعية
BS التغذية والتنظيم الغذائي األعمال الزراعية 

دارة النظام البيئي  تصميم األراضي الزراعية وا 
 BS – MS علم الحيوان

 إنتال المحاصيل االقتصاد الزراعي

MS 
 تكنولوجيا الغذاء علم الدواجن

 علم النبات الري
  إدارة النظام البيئي

 

 الشهادة االختصاص القسم/ الكلية 

 كلية
 اآلداب والعلوم

 BA – MA - PhD لغة عربية وآدابها

 BA - MA فلسفة لغة انكليزية

 BA - MA علم نفس أدب انكليزي

 BA - MA اقتصاد علم اآلثار

 BA علم اجتماع وانثروبولوجيا

 MA المالي داالقتصا علم اجتماع

 BA فنون األستوديو تاريخ الفنون

 BA تربية ابتدائية

 MA تربية

 Post-BA وقيادة تربويةإدارة / تربية مختصة / تعليم 

 BA - MA تاريخ
 PhD التاريخ العربي وتاريخ الشرق االوسط

 DIPL-MCOM االتصال اإلعالمي
 MA الدراسات اإلعالمية
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دراسات شرق 
 أوسطية

 االنثروبولوجيا
MA 

 BA - MA إدارة عامة دراسات سياسية

 MS سياسات التخطيط البيئي
 PhD وسطتاريخ العرب والشرق األ

 - BA – BS – MA إحصاء رياضيات

MS 

 BS - MS كيمياء علوم طبيعية

 BS - MS  جيولوجيا

  BS – MS فيزياء
 PhD فيزياء نظرية

 PhD علم االحياء الخلوي والجزيئي

 PhD الخاليا وعلم األحياء المجهري

 BS - MS علوم الكمبيوتر

Computational sciences MS 
 

 الشهادة االختصاص القسم/ ية الكل

 كلية
الهندسة 
 والعمارة

 BAR هندسة معمارية

 BS هندسة العمارة هندسة كيميائية

 BE – ME - PhD هندسة ميكانيك هندسة مدنية

لكترونيك  BE – ME - PhD هندسة كمبيوتر وا 

 BE هندسة كمبيوتر واتصاالت

 BGD تصميم زخرفي

 ME طاقة تطبيقية

 MEM ة إداريةهندس

 ME - PhD هندسة بيئية والموارد المائية

 MS تكنولوجيا بيئية

 MUD تخطيط مدني

 MUPP التخطيط والسياسات المدنية
 

/ الكلية 
 القسم

 الشهادة االختصاص

 كلية
العلوم 
 الصحية

 BS - MS ةصحة بيئي

 BS علوم مخبرية

 MS العلوم البيئية
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 علم األوبئة
 السكانيةالصحة 

 صحة عامة
 

/ الكلية 
 القسم

 الشهادة االختصاص

 كلية
 الطب

 BS - MS تمريض

 MD طبيب معالج

 كيمياء طبيعية

MS 

 علم التشكيل اإلنساني
 علم األحياء المجهري والمناعة
 علم المداواة باألدوية والعقاقير

 علم وظائف األعضاء
 علم األعصاب

 

 الشهادة االختصاص قسمال/ الكلية 
 مدرسة 

 سليمان عليان لإلدارة
 BBA – MBA - FMBA إدارة األعمال

 MS إدارة موارد بشرية

 

 األقساط الدراسية

 $الفصل الواحد / فصل الصيف $الفصل الواحد / فصلي الخريف والربيع  القسم
 555 6256 الفرشمن

 535 6527 إنسانيات
 567 6555 العلوم
 576 6644 وم غذائيةزراعة وعل

 639 9579 هندسة ومعماري
 595 6922 علوم صحية
 619 9261 إدارة أعمال
 456 6663 تمريض

 6422 لغة انكليزية مكثفة
 4956 برامج تحضيرية
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 جامعة القديس يوسف
 

الخــاص  م مـن قبــل الرهبنـة اليسـوعية ونظمـت بموجـب قــانون تنظـيم التعلـيم العـالي8804عـام  ت سسـت الجامعـة
 .م46/84/8768بتاريخ 

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/421200 01/421200 طريق الشام –بيروت -حرم العلوم الطبية والتمريضية

 01/421405 01/421405 شارع هوفالن –بيروت  - حرم العلوم االجتماعية

 01/421501 01/421501 طريق الشام –بيروت  – حرم العلوم اإلنسانية

 01/421302 01/421302 المكلس –بيروت  العلوم والتكنولوجياحرم 

 01/421000 01/421000 طريق الشام –حرم االبتكار والرياضة 

 07/720269  5 - 07/731284 البرامية -صيدا  –مركز صيدا للدروس الجامعية 

 06/400820 03/247488 --06/400820 طرابلس -مركز طرابلس للدروس الجامعية 
 08/812206 5 - 08/812204 حزرتا -زحلة  –زحلة للدروس الجامعية  مركز

  97144380630+ فرع دبي –كلية الحقوق  –مركز دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  3314591211+ باريس -مكتب االرتباط في فرنسا 

www.usj.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

 .نظام الفصول واللغة الفرنسية كلغة تدريس رئيسية الجامعةتعتمد 

 اداتهالش

  فصول 6 -إجازة. 

  فصالن بعد اإلجازة –متريز. 

  فصول 8 –دبلوم. 

  فصول بعد اإلجازة 3 –ماستر. 

  فصول 8إلى  6من  –بعد دبلوم الدراسات المعمقة  –الدكتوراه. 

  فصل 83 –شهادة دكتور. 

  فصولها تبعًا لالختصاصيختلف عدد  –شهادة جامعية. 

  فصول 8 –شهادة اختصاص. 

  يختلف عدد فصولها تبعًا لالختصاص -كفاءة شهادة. 

  فصالن بعد الكفاءة –دبلوم دراسات معمقة. 
 

 شروط االنتساب

http://www.usj.edu.lb/
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 حيازة البكالوريا الرسمية. 

 دخول تختلف مواده تبعًا للكليات اجتياز امتحان: 

ــاء  –رياضــيات  .8 ــاء  –فيزي ــم األح –كيمي ــاء عل ــة  –ي ثقافــة عامــة بالنســبة للطــب والصــيدلة والتغذي
 .وطب األسنان

 .علم األحياء بالنسبة للعالل الفيزيائي –رياضيات  .4

 .معاينة طبية بالنسبة لتقويم النطق –إمالء وصياغة نص باللغتين العربية والفرنسية  –مقابلة  .4

 .كيمياء بالنسبة للعلوم المخبرية –علم األحياء  .3

 .ة عامة واختبار نفسي بالنسبة للتمريض والقبالةثقاف –مقابلة  .4

 .ثقافة عامة بالنسبة للهندسة –كيمياء  –فيزياء  –رياضيات  .6

 .مباراة شفهية بالنسبة للترجمة –لغات عربي وفرنسي وانكليزي  .0

 .استبيان بالنسبة للعلوم المسرحية –تقديم عمل فني  –مقابلة  .8

 .لمعهد اللبناني للمربينامتحان لغات فرنسية وانكليزية بالنسبة ل .7

 .اختبار حساب ومنطق بالنسبة للعلوم المصرفية –نص عربي ونص أجنبي  .86
 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم/ الكلية 

 كلية الطب

 وحدة 165إجازة  العلوم الطبية
 وحدة 425 –شهادة دكتور  دكتور

 األخالقيات الطبية جراحة مجهرية
 شهادة جامعية

د الفصول تبعًا يختلف عد
 لالختصاص

 الطب الشرعي طب العمل
 جراحة بواسطة المنظار

 التثقيف الطبي
 المقاربات المسلكية واإلدراكية لألمراض العقلية

 الجراحة العامة التخدير واإلنعاش

 شهادة اختصاص في الجراحة
 بعد شهادة الدكتور في الطب

 سنوات 5 إلى 1من 

 جراحة الشرايين صدرجراحة القلب وال
 جراحة المسالك البولية جراحة العظم
 أمراض العين وجراحتها جراحة األطفال

 الجراحة النسائية والتوليد
 جراحة األعصاب والدماغ

 أمراض األذن واألنف والحنجرة
 جراحة الترميم والفك والوجه

 طبشهادة اختصاص في ال الطب العائلي الطب الداخلي
 بعد شهادة الدكتور في الطب

 سنوات 5 إلى 3من 
 أمراض الغدد الصماء أمراض القلب والشرايين
 أمراض الجهاز الهضمي األمراض الصدرية
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 األمراض المعدية أمراض الكلية
 األمراض الجلدية أمراض الروماتيزم

 طب نووي أطفالطب 
 الباتولوجيا التشخيص الشعاعي

 العلوم المخبرية السريرية ض العصبيةاألمرا
 األمراض العقلية والنفسية
 أمراض الدم والتورم الخبيث

 العلوم الحيوية والطبية

شهادة الكفاءة في العلوم الحيوية 
 والطبية

شهادات  3مجموعة من )
 4متخصصة فضاًل عن النجاح في 
سنوات دراسية في الطب أو 
 (الصيدلة أو طب األسنان

 دبلوم دراسات معمقة لصحةا
 البيولوجيا سنوات 3

 الدكتوراه الطب
 وحدة 165

معهد العالج 
 الفيزيائي

 وحدة 245 –دبلوم  العالل الفيزيائي
 وحدة 65ماستر في مجال البحث 

 العالل الحركي
 ت هيل أمراض األعصاب والدماغ والعمود الفقري

 نية والرياضيةالعالل الفيزيائي للنشاطات واإلصابات البد
 وحدة 65 – ماستر

المعهد العالي 
 لتقويم النطق

 تقويم النطق
 وحدة 245 – دبلوم

معهد التأهيل 
 النفسي والحركي

 الت هيل النفسي والحركي
  وحدة 165 – إجازة

 وحدة 125 – ماستر 

 كلية الصيدلة

 وحدة 165 –إجازة  علم التغذية والحمية
 تر في مجال البحث ماس تغذية رياضية تغذية بشرية

 التغذية والفيزيولوجيا الرياضية وحدة 125
 الصيدلة السريرية
 علم السموم

 األدوية السريرية
 فصالن -دبلوم جامعي 

 فصول 4 –دبلوم جامعي  التداوي التجانسي
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 فصول 3 –دبلوم جامعي  علم التغذية وتنظيم الغذاء السريري والعالجي

 صيدلة

 355 –المهنة  دكتوراه ممارسة
 وحدة
فصالن بعد  –دبلوم دراسات معمقة 

الحصول على الكفاءة في العلوم 
 الحيوية والطبية

 سنوات 3شهادة دكتور 
 فصول  6 –شهادة تخصص  العلوم المخبرية السريرية
 علم األدوية المجهرية

 الكيمياء الحيوية السريرية
 علم السموم

 علم األدوية السريرية

في مجال البحث بعد ماستر 
الحصول على متريز في العلوم 

 فصالن -الحيوية والطبية 

ضبط سالمة األدوية ومستحضرات التجميل واألغذية من 
 الناحية الميكروبيولوجية
 التسويق الصيدالني

 وحدة 125 –ماستر 

 مدرسة 
التحضير المخبري 

 الطبي
 العلوم المخبرية الطبية

 وحدة 165 –إجازة 
 وحدة 35 –متريز 

 كلية طب األسنان

 وحدة 355 –شهادة دكتور  جراحة الفم وطب األسنان
 التعويضات الثابتة والمتحركة

 العالجات اللبية
 طب أمراض الفم

 جراحة الفم
 طب أسنان األطفال

 أمراض ما حول السنية وجراحتها
 تقويم األسنان

شهادة دراسات متخصصة في 
 العالجات اللبية

ول تبعًا فص 6إلى  4من   
لالختصاص بعد شهادة دكتور في 

 جراحة الفم وطب األسنان
 وحدةل 57إلى  25من 

 علم البيولوجيا ومواد الفم

 4 –ماستر في مجال البحث 
فصول بعد الحصول على شهادة 
 الكفاءة في العلوم الحيوية والطبية

 وحدة 125
 التعويضات الثابتة والمتحركة

 العالجات اللبية
 لفمطب أمراض ا

ماستر اختصاص في العالجات 
 اللبية 

 وحدة 125
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 جراحة الفم
 طب أسنان األطفال

 أمراض ما حول السنية وجراحتها
 تقويم األسنان

 وحدة 165 –دكتوراه  طب األسنان

 طب أمراض الفم
 األطباقعلم 

 عالجات ترميمية وتجميلية
 زرع األسنان

 التعويضات المتحركة

 15حتى  12من –شهادة جامعية 
 وحدة

شهادة دكتور في جراحة الفم وطب 
 األسنان

 كلية 
 العلوم التمريضية

 تمريض

 – و دبلوم الدولة الفرنسية إجازة
 وحدة 165

 125 –ماستر في مجال البحث 
 وحدة

 إدارة األقسام التمريضية
 وحدة 125 –ماستر  إدارة مخاطر االلتهابات االستشفائية

 العناية الفائقة
 فلالعناية بالط

 غرفة العمليات
 الصحة المجتمعية

 األمراض السرطانية واألورام الخبيثة
 الصحة العقلية

 في التمريض  الشهادة الجامعية
 فصالن بعد اإلجازة 

 مدرسة القبالة

 وحدة 245 فصول 6 –اإلجازة  القبالة
  وحدة 25 – شهادة جامعية آلية التوليد وتقنياته

 وحدة بعد اإلجازة 65 –استر م الممارسة المتطورة للتوليد
 وحدة 14دبلوم  تصوير صوتي نسائي

 المدرسة اللبنانية
للتدريب 
 االجتماعي

 خدمة اجتماعية
 تنشيط اجتماعي
 التربية المختصة

 وحدة 165 –إجازة 

 استشارة اجتماعية تربوية
 إدارة التنمية المجتمعية
 إدارة الشباب والمواطنة
 التدخل والوساطة العائلية

 الماستر في العمل االجتماعي 
 رصيد 125
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 العمل االجتماعي
 وحدة 125ماستر في مجال البحث 

 وحدة 165دكتوراه 
عادة ت هيلهم  وقاية األحداث المنحرفين وا 

عادة ت هيلهم  وقاية المدمنين على المخدرات وا 
 الصحة المجتمعية 

فصالن بعد  –الشهادة الجامعية 
 اإلجازة

معهد اإلدارة 
حية والرعاية الص

 االجتماعية

 إدارة األعمال شعبة اإلدارة في قطاع الصحة

 دبلوم الماجستير 
شهر بعد الثانوية العامة وانجاز  16

أربع سنوات دراسية أو ثمانية 
 فصول

 ترميز المعلومات الصحية
 جودة المؤسسات الصحية واعتمادها

 دبلوم جامعي في المهن الطبية
 فصالن بعد اإلجازة

  كلية
الحقوق والعلوم 

 السياسية

 حقوق
 وحدة 245 –اإلجازة اللبنانية 

سنوات بعد دبلوم  3 –دكتوراه 
 الدراسات المعمقة

 القانون العام
 القانون الخاص الشامل

 قانون التحكيم
 القانون المصرفي والمالي

شهر  12دبلوم الدراسات المعمقة 
 بعد اإلجازة

 نون العامالمنازعات في القانون الخاص والقا
 12دبلوم الدراسات العليا التطبيقية 

 شهر بعد اإلجازة

معهد العلوم 
 السياسية

 وحدة 165 –إجازة  العلوم اإلدارية والسياسية

 وحدة 125ماستر  العلوم السياسية
 وحدة 165 –دكتوراه 

 وحدة 125ماستر  الدراسات السياسية العربية
 وحدة 125 – بحثي ماستر الدراسات السياسية

 كلية
 العلوم االقتصادية

 وحدة 165 –إجازة  العلوم االقتصادية
 السياسة االقتصادية
 الماليةالمصارف واألسواق 

 اقتصاد التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والتواصل

 125 –ماستر في مجال البحث 
 وحدة

 كلية
إدارة األعمال 
 والعلم اإلداري

 وحدة 165 –زة إجا اإلداريإدارة األعمال والعلم 

 125 –ماستر في مجال البحث  العلوم المالية العلم االكتواري
 وحدة

 وحدة 125 –ماستر تسويق الخدمات االلكترونية الدولية
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 إدارة األصول المالية التوزيع
 المحاسبة والتدقيق والمراقبة المصارف

 الشركات والمنشآت والتكنولوجيا الحديثة للمعلومات
 ارة المؤسساتإد

 وحدة 125 –ماجستير 
 اإلدارة في قطاع الصحة إدارة المؤسسات المالية

المعهد العالي 
 لعلوم الضمان

 وحدة 165 –إجازة  علوم الضمان
 وحدة 125 –ماستر 

مركز الدراسات 
 المصرفية

 الدراسات المصرفية

شهادة الدراسات المصرفية 
 المتخصصة

 رةإدافي  اإلجازةفصول لحملة 4)
في العلوم االقتصادية  أو األعمال

 (فصول لغيرهم من الطلبة 6و –
 

شهادة الدراسات العليا في اإلدارة 
 المصرفية

شهر بعد اإلجازة في العلوم  16)
االقتصادية أو اإلجازة في إدارة 
األعمال أو شهادة الدراسات 

المصرفية المتخصصة، فضاًل عن 
خبرة مصرفية ال تقل عن ست 

 (سنوات
 

ادات متخصصة في مختلف شه
 مجاالت العمل المصرفي

تتراوح مدتها بين الشهر الواحد )
 (والسنة

كلية اآلداب 
 والعلوم اإلنسانية

 العربية وآدابها ةاللغ
 وآدابهااللغة الفرنسية 
 الفلسفة

 (الثار –العالقات الدولية )التاريخ 
التنظيم السياحي  –علم البيئة وتنظيم اإلقليم )الجغرافيا 

 (القافيو 
 –علم اجتماع المؤسسات )علم االجتماع واالنثروبولوجيا 

 وحدة 165 –إجازة 
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 (علم اجتماع وانثروبولوجيا – العالقات العامة
علم نفس  –علم النفس العيادي والمرضي )علم النفس 

 (علم نفس التربية والتنشئة –العمل والمؤسسات 
 العربية وآدابها ةاللغ

 هااللغة الفرنسية وآداب
 الفلسفة

 (الثار –العالقات الدولية )التاريخ 
التنظيم السياحي  –علم البيئة وتنظيم اإلقليم )الجغرافيا 

 (والقافي
 علم االجتماع 
 االنثروبولوجيا

علم نفس  –علم النفس العيادي والمرضي )علم النفس 
 (علم نفس التربية والتنشئة –العمل والمؤسسات 

 ماستر في مجال البحث 
 حدةو  125

 إدارة الموارد البشرية
 اإلعالم والتواصل

 علم النفس العيادي والمرضي
 علم نفس العمل والمؤسسات
 علم نفس التربية والتنشئة

 (العالقات الدولية)التاريخ 
 (مهن الكتب، النقد الفني)اآلداب الفرنسية 

 التنظيم السياحي والثقافي
دارتها  علوم البيئة وا 

 ة والثقافيةتنظيم المشاريع السياحي

 ماستر
 وحدة 125

 اللغة الفرنسية وآدابها
 الفلسفة
 التاريخ
 اآلثار

 دكتوراه في اآلداب
 وحدة 165

 (علم البيئة وتنظيم اإلقليم السياحي والثقافي)الجغرافيا
 علم االجتماع
 االنتثروبولوجيا
 علم النفس

 دكتوراه في العلوم اإلنسانية
 وحدة 165

معهد اللغات 
 والترجمة

 وحدة 165 –إجازة  شعبة الترجمة –اللغات الحية 
 ماستر وماستر في مجال البحث  الترجمة
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 مدرسة
 بيروت -الترجمة 

 وحدة 125
 ترجمة تحريرية
 ترجمة فورية

فصول بعد الماستر في  6)دكتوراه 
 (مجال البحث

 مترجم مؤتمرات
 مترجم محرر
 مترجم فوري

 وحدة 165ماستر 

معهد اآلداب 
 يةالشرق

 اللغة العربية وآدابها
 وحدة 165 –إجازة تعليمية  فلسفة وحضارات

 اللغة العربية وآدابها
 تاريخ لبلدان العربية
 الفلسفة العربية
 اإلسالميات

 العلوم التربوية في البلدان العربية

 وحدة 125 –ماجستير 
 دكتوراه

 وحدة 165

 العلوممعهد 
المسرحية 

والسمعية المرئية 
 ةوالسينمائي

 شعبة المسرح
 شعبة السمعي والمرئي

 اإلجازة في فنون االستعراض
 وحدة 165

 مسرح
 سينما

 الماستر في مجال بالحث
 وحدة 125

 شعبة اإلخرال
 شعبة الدراماتورجيا

 الماستر في المسرح
 وحدة 125

 شعبة الكتابة
 شعبة اإلخرال
 شعبة الصورة
 شعبة الصوت

 السينما يالماستر ف
 إلجازةفصول بعد ا 4

 الدراسات المسرحية
 دكتوراه

 وحدة 165

كلية العلوم 
 الدينية

 وحدة 165 –إجازة  علوم األديان

 العلوم الدينية
 125- مجال البحثماستر في 

 وحدة
 وحدة 165 –دكتوراه 

الثقافات في حوض البحر األبيض : الوساطة بين الثقافات
 المتوسط

 4 –ماستر في مجال البحث 
إلجازة بالتعاون مع فصول بعد ا

المركز اللبناني األوروبي للتفاعل 
 التنشئة على الوساطة والمعاونة بين الثقافات
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المعهد العالي 
 للعلوم الدينية

 وحدة 165 –إجازة  العلوم الدينية
 وحدة 125 اإلدارة والتدبير الرعوي

 الرعوية االجتماعية الرعوية الصحية
 فصالن مرافقة روحية

 وحدة إجازة 165 قات اإلسالمية والمسيحيةالعال
معهد الدراسات 
اإلسالمية 
 والمسيحية

 فصل واحد –إفادة كفاءة  الحوار اإلسالمي والمسيحي
 فصالن –دبلوم جامعي  الدراسات اإلسالمية والمسيحية
 فصول 4ماستر  العالقات اإلسالمية المسيحية

كلية العلوم 
 التربوية

 ها برنامج شهادة الثانوية العامة اللبنانيةالمواد التي يتضمن
 وحدة 45 –إجازة تعليمية 

 65 –شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي 
 وحدة

 إدارة تربوية
 اإلرشاد التربوي وتنسيق المواد

 وحدة 125ماستر 

 العلوم التربوية
 125 –ماستر في مجال البحث 

 وحدة
 وحدة 165 –دكتوراه 

 رصيد ألساتذة الجامعات 12 نهج التعليمية المبتكرةال –التعليم الجامعي 

المعهد اللبناني 
 إلعداد المربين

 التربية الحضانية واالبتدائية
 التربية التقويمية

 165 –إجازة في العلوم التربوية 
 وحدة
 وحدة 35 –إجازة تعليمية 

 125 –ماستر في مجال البحث 
 وحدة

 وحدة 125 –ماستر 
 تربوياإلشراف والتنسيق ال

 مشرف على التدريب
فصالن بعد  –دبلوم جامعي 

 اإلجازة

 كلية الهندسة
معهد الهندسة 
 العالي في بيروت

 األشغال العامة
دارة المشاريع  المباني وا 

 المياه والبيئة

 355شهادة هندسة مدنية وبيئية 
 وحدة

 وحدة 165دكتوراه 
 هندسة كهرباء وميكانيك
 شبكات المعلوماتية

 دسة الطبيةتقنيات الهن
 شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية

شهادة الهندسة ف الكهرباء 
 وحدة 355والميكانيك 
 وحدة 165دكتوراه 

 ماستر في مجال البحث اإلنشاءات وميكانيك التربة
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 علوم المياه
 هندسة الكهرباء

 شبكات االتصاالت الالسلكية

 رصيد 125

 صيدر  125 –ماستر  حماية األنظمة والشبكات
معهد الهندسة 
الزراعية العالي 
لدول البحر 
 المتوسط

 رصيد 355شهادة مهندس  هندسة زراعية

معهد الهندسة 
الزراعية 

والصناعات 
 الغذائية العالي

 وحدة 355شهادة مهندس  هندسة صناعات زراعية وغذائية

المعهد الوطني 
لالتصاالت 
 والمعلوماتية

 رصيد 165 إجازة اتصاالت
 صيدر  65متريز 

 كلية العلوم

 المعلوماتية التطبيقية
 البيوكيمياء
 كيمياء

 رياضيات
 فيزياء

 علم الحياة وعلم األرض

 وحدة 165إجازة 
 وحدة 125دكتوراه 

 التكنولوجيا الصناعية
 الرياضيات والمعلوماتية التطبيقية في الحقل االقتصادي

 علوم االكتواريا
 البيولوجيا وتقنيات التسويق

دارتها علوم البيئة  وا 
 فيزياء المجسات وأجهزة القياس

 وحدة 125ماستر 

 الكيمياء الغذائية
 الرياضيات الرقمية

 هيكلية الجينات وتفاعالتها وخصائصها

 ماستر في مجال البحث
 وحدة 125

معهد إدارة 
 األعمال

 المعلوماتية اإلدارية
 إدارة الفنادق والسياحة
 فنون اإلعالن والبيع

 وحدة 165 –إجازة 
 وحدة 125ماستنر 
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 مركز صيدا للدروس الجامعية 
 كلية إدارة األعمال والعلم اإلداري

 التنشئة األساسية –كلية العلوم التمريضية 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 مركز دراسة اللغات الحية

 مركز طرابلس للدروس الجامعية
 كلية إدارة األعمال والعلم اإلداري

 التنشئة األساسية –ريضية كلية العلوم التم
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 مركز دراسة اللغات الحية

 المدرسة اللبنانية للتدريب االجتماعي
 المعهد اللبناني إلعداد المربين
 مركز زحلة للدروس الجامعية

 معهد الهندسة الزراعية العالي لدول البحر المتوسط
 ئية العاليمعهد هندسة الزراعة والصناعات الغذا

 كلية إدارة األعمال والعلم اإلداري
 التنشئة األساسية –كلية العلوم التمريضية 

 مركز دراسة اللغات الحية
 

 األقساط الدراسية

 القسط السنوي/القسط الفصلي/ سعر الوحدة االختصاص الكلية 
ات دبلوم جامعي في الدراس –إجازة في العلوم الدينية  –إجازة في علوم األديان 

 الوحدة/$64 إجازة تعليمية في اللغة العربية -اإلسالمية والمسيحية

اللغات  –العمل االجتماعي –اآلداب –تعليم مواد البكالوريا –علوم التربية : إجازة في
 –إدارة األعمال  –العلوم االقتصادية  –العلوم الدراية والسياسية  –الحقوق  –الحية 

 لالعال –التغذية  –العلوم المخبرية  –التمريض  –القبالة  –الهندسة الزراعية 
 الت هيل النفسي الحركي –تقويم النطق  –الفيزيائي 

 الوحدة/126$

 الوحدة/ $224 الصيدلة  –دكتور في الطب 
 الوحدة/ $225 جراحة الفم وطب األسنان

 الوحدة/ $166 االتصاالت -الهندسة 
 الوحدة/ $136 العلوم

 وحدةال/$122 علوم الضمان
 الوحدة/$165 فنون االستعراض
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 جامعة بيروت العربية
 

بمعية جمعية وقف البر واإلحسـان اللبنانيـة، ونظمـت بموجـب قـانون تنظـيم التعلـيم  8766عام ت سست الجامعة 
، وتـــرتبط ارتباطـــًا اكاديميـــًا مـــع جامعـــة اإلســـكندرية فـــي جمهوريـــة مصـــر 46/84/8768العـــالي فـــي لبنـــان تـــاريخ 

 .العربية

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/818402 01/300110 شارع عمر فروخ –طريق الجديدة  –بيروت 

 07/985070 07/985050 الدبية

 06/222800 06/222803 كورنيش الميناء –طرابلس 

 08/544051 08/544125 البقاع

 

 نظام الدراسة

، واللغــة وآدابهــاليـة واللغــة الفرنســية لقســم اللغـة الفرنســية للتــدريس فــي الكليــات العم االنكليزيـةاللغــة  تعتمـد الجامعــة
  .وكلية الحقوق اآلدابكلية  ألقسامالعربية 

 اداتهالش

  سنوات 4 –بكالوريوس. 

  سنة واحدة –دبلوم. 

  سنتين -ماجستير. 

  سنوات 4 –دكتوراه. 
 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 

  في المواد التاليةمباراة دخول: 

 .امتحان قدرات القراءة واالستيعاب والفهم والكتابة وقواعد اللغة: قسم اللغات –لية اآلداب ك .8

بعـد االنتهـاء  ومقابلـة شخصـية اجتياز امتحان تحريري وشفهي: قسم اإلعالم –كلية اآلداب  .4
 .من السنة األولى

 .علوم – لغة انكليزية: كلية التجارة وكلية العلوم .4

 .قدرات معمارية – مقابلة شخصية –لغة انكليزية : كليات الهندسة المعمارية .3

 .مقابلة - الكيمياء –الفيزياء  –علم األحياء  –لغة انكليزية : الصيدلة، الطب: كليات .4

 .التفكير المنطقي –الفيزياء  –رياضيات –لغة انكليزية : كلية الهندسة .6

 .لغة عربية: كلية الحقوق والعلوم السياسية .0
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ــة لغــة : كليــة طــب األســنان .8 ــاء  –انكليزي ــم األحي ــاء  –عل ــاء  –فيزي  –امتحــان عملــي  –كيمي
 .مقابلة شخصية

 .مقابلة شخصية –كيمياء  –علم األحياء  –لغة انكليزية : كلية العلوم الصحية .7

 

  يؤخذ بعين االعتبار عند تحديد القبول مجموع الدرجات التي حاز عليها الطالب فـي امتحـان القبـول
 .%46متحان الثانوية العامة بنسبة ت التي حازها في اومجموع الدرجا% 06بنسبة 

 

 االختصاصات

 اآلداب كلية
 الشهادة االختصاص القسم

 اللغات

  – (وحدة 125) بكالوريوس لغة عربية وآدابها
 12)دكتوراه – (وحدة 35)ماجستير

 (وحدة

 لغة انكليزية وآدابها
 لغة فرنسية وآدابها
 دبلوم تخصصي أجنبية تعليم اللغة العربية كلغة

 تعليم اللغة االنكليزية كلغة أجنبية دبلوم مهني
 (وحدة 35)دبلوم مهني –بكالوريوس  ترجمة

 إنسانيات

 بكالوريوس فلسفة
 جغرافيا

 دكتوراه -ماجستير  –بكالوريوس 

 تاريخ
 علم االجتماع
 علم النفس

 إعالم
 اإلعالم

 ماجستير المكتبات وعلوم المعلومات
 (وحدة 24) دبلوم دراسات في شؤون المرأة

 

 كلية الحقوق
 الشهادة االختصاص القسم

 حقوق

 دكتوراه - (وحدة 136)بكالوريوس  حقوق

 القانون العام

 (وحدة 35)ماجستير

 القانون الخاص
 العالقات الدولية والدبلوماسية

 التجارة الدولية
 القانون اإلداري والمالي

 (وحدة 12)دكتوراه –ماجستير  –بكالورويس  علوم سياسية علوم سياسية
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دارة األعمال  كلية التجارة وا 
 الشهادة االختصاص القسم
 إدارة أعمال اإلدارة

 (وحدة 125) بكالوريوس
 24)دكتوراه – (وحدة 35)ماجستير 

 (وحدة
 المالية

 محاسبة
 اقتصاد

 مالية عامة
 

 معماريةكلية الهندسة ال
 الشهادة االختصاص القسم

 هندسة معمارية
 35)ماجستير –  (وحدة 165) بكالوريوس هندسة معمارية

 (وحدة 16)دكتوراه – (وحدة

 دكتوراه -ماجستير  –دبلوم  الحضري والتخطيطالتصميم 
 

 كلية الهندسة 
 الشهادة االختصاص القسم

 كهرباء وكمبيوتر
 (وحدة 155) بكالوريوس هندسة كهرباء
 بكالوريوس هندسة كمبيوتر

 (وحدة 16) دكتوراه – (وحدة 35) ماجستير هندسة كهرباء وكمبيوتر

 مدني وبيئة
 بكالوريوس هندسة مدنية

 دكتوراه -ماجستير  هندسة مدنية وبيئية
 دكتوراه -ماجستير  -بكالوريوس  هندسة ميكانيك ميكانيك

دارة  صناعة وا 
 وسبكالوري هندسة صناعية

دارية  دكتوراه -ماجستير  هندسة صناعية وا 
 بكالوريوس هندسة مساحة مساحة

 

 

 

 كلية العلوم 
 الشهادة االختصاص القسم

 رياضيات وكمبيوتر

 ماجستير - (وحدة 125) بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات
 بكالوريوس رياضيات

 رياضيات بحتة
 (وحدة 16)دكتوراه  –( وحدة 35)ماجستير

 رياضيات تطبيقية
 دكتوراه -ماجستير  –بكالوريوس  علوم الكمبيوتر

 دكتوراه –ماجستير  –بكالوريوس  فيزياء فيزياء
 دبلوم امن اإلشعاعحماية  كيمياء

 دكتوراه -ماجستير  –بكالوريوس  كيمياء حيوية العلوم الحيوية والبيئية
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 كيمياء
 علم األحياء

 بيئة
 بكالوريوس جيالبيوتكنولو 

 

 كلية الصيدلة 
 الشهادة االختصاص القسم

 صيدلة

 دكتوراه – (وحدة 35) ماجستير –بكالوريوس  العلوم الصيدلية
 (وحدة 16)

 وحدات 162 – بكالوريوس تكنولوجيا الصيدلة
 بكالوريوس كيمياء صيدلية

 بكالوريوس علم األدوية والعقاقير
 بكالوريوس طبيةخصائص األدوية والنباتات ال

 (وحدة 35) دبلوم –بكالوريوس  كيمياء تحليلية وضبط نوعية األدوية
 بكالوريوس الصيدلة وعلم األحياء المجهري

 دبلوم -بكالوريوس  الصيدلة االكلينيكية
 دبلوم صيدلة المستشفيات

 

  الطبكلية 
 الشهادة االختصاص القسم

 الطب

 التشريح

 (وحدت 254)بكالوريوس 
 (وحدات 34)ماجستير

 (وحدة 45) دكتوراه  

 علم الوظائف
 الكيمياء الحيوية الطبية

 علم األمراض
 الهيستولوجيا
 علم األدوية
 (وحدة 35) دبلوم –بكالوريوس  علم الطفيليات
 دكتوراه –ماجستير  –بكالوريوس  انف أذن حنجرة
 اهدكتور  -ماجستير  -بكالوريوس  طب العيون

 دكتوراه –ماجستير  -دبلوم  –بكالوريوس  طب المناطق الحارة وعلم السموم

 دكتوراه –ماجستير  -بكالوريوس  جراحة عامة
 دكتوراه –ماجستير  -دبلوم  –بكالوريوس  طب داخلي

 دكتوراه –بكالوريوس ماجستير  علم األمراض اإلكلينيكي
 دكتوراه –ماجستير  - بكالوريوس علم التوليد وأمراض النسائي
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 دكتوراه –ماجستير  -دبلوم  –بكالوريوس  األمراض الجلدية والتناسلية

 دكتوراه –ماجستير  -دبلوم  –بكالوريوس  يالتشخيص اإلشعاع

- دبلوم  –بكالوريوس  يالعالل اإلشعاع
 دكتوراه –ماجستير  -دبلوم  أمراض الصدر
 راهدكتو  –ماجستير  -دبلوم  طب عائلي

 دكتوراه –ماجستير  -دبلوم  (الصحة المهنية)طب الصناعات 
 ماجستير -دبلوم  –بكالوريوس  طب مجتمعي وصحة عامة

 دكتوراه –ماجستير  –دبلوم  طب أطفال
 دكتوراه –ماجستير  -دبلوم  األمراض العصبية والنفسية والعقلية

 دكتوراه –ماجستير  -دبلوم  أمراض القلب
 دكتوراه –ماجستير  طوارئطب ال

 دكتوراه –ماجستير  العناية الفائقة
 دكتوراه –ماجستير  التخدير واالنعاش
 دكتوراه –ماجستير  الفيسيولوجيا
 دكتوراه –ماجستير  علم البكتيريا

 

  األسنانكلية طب 
 الشهادة االختصاص القسم

 طب األسنان

 وحدة 165 – بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان
 وحدة 65 – دبلوم الثابتة والمتحركة ةاالستعاض

 دكتوراه – (وحدة 65) ماجستير –دبلوم  جراحة الفم
 (وحدة 45) دكتوراه –ماجستير  –دبلوم  طب أسنان األطفال

 عالل اللثة

 دبلوم

 طب وأمراض الفم
 التشخيص واألشعة
 طب الغرسات السنية
 العالل التحفظي

 الل الجذورع
 صحة الفم وطب األسنان الوقائي

 دكتوراه –ماجستير  –دبلوم  تقويم السنان
 دكتوراه –ماجستير  االستعاضة في طب األسنان

 دكتوراه –ماجستير  جراحة الفك وأمراض اللثة وطرق التشخيص
 ماجستيرالعالل التحفظي لألسنان والتيجان 
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 والجسور وعالل الجسور
 دكتوراه –ماجستير  جيا الفمبيولو 

 دكتوراه –ماجستير  المواد الحيوية
 دكتوراه –ماجستير  طب أسنان المجتمع

 دكتوراه –ماجستير  باثولوجيا الفم
 

 كلية الصحة العامة 
 الشهادة االختصاص القسم

 صحة عامة
 تغذية وحمية

 مختبرات طبية وحدة 125 – بكالوريوس
 عالل فيزيائي

 مريضت
 تمريض

 تمريض باطني وجراحي
 وحدة 35 – ماجستير

 تمريض حاالت حرجة
 

 األقساط الدراسية

 القسط السنوي/القسط الفصلي/ سعر الوحدة االختصاص الكلية 
عالم اآلداب  دبلوم شؤون المرأة/$2455 –دبلوم ترجمة /$4555 –الوحدة بكالوريوس / $ 155 لغات وا 

 الدكتوراه$ 6134 –الماجستير / $7334 –الوحدة بكالوريوس / $ 7333 اتبقية االختصاص اآلداب
 دكتوراه/$6134 –ماجستير /$7334 –الوحدة بكالوريوس / $ 6636 جميع االختصاصات الحقوق

دارةالتجارة   دكتوراه/$15534 –ماجستير /$9555 –الوحدة بكالوريوس / $ 11636 جميع االختصاصات األعمال وا 
 دكتوراه/$16535 –ماجستير /$15555 –الوحدة بكالوريوس / $ 21636 جميع االختصاصات معماريةالهندسة ال

 دكتوراه/$16535 –ماجستير /$15555 –الوحدة بكالوريوس / $ 23333 جميع االختصاصات الهندسة
 دكتوراه/$11555 –ماجستير /$15555 –الوحدة بكالوريوس / $ 155 جميع االختصاصات العلوم

 دلةالصي
/ $15555 –ماجستير / $17555 –دبلوم /$6555 –الوحدة بكالوريوس / $ 26636 جميع االختصاصات

 دكتوراه/$19255 –طبيب 

 الطب
 –ماجستير /$25634 –دبلوم /$12555 –الوحدة بكالوريوس / $ 36636 جميع االختصاصات

 دكتوراه/24665$

 أسنانطب 
دبلوم $ 21555 –برنامج تدريبي متخصص $ 6555 –وس الوحدة بكالوري/ $ 33333 جميع االختصاصات

 دكتوراه/$24555 –ماجستير /27667$ –
 ماجستير/$15555 –الوحدة بكالوريوس / $ 155 جميع االختصاصات صحة عامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

                     جمعية المركز اإلسالمي للتوجيه والتعليم العالي                                                                                                        60
     

 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 الكسليك -جامعة روح القدس 
 

  .46/84/8768ريخ ونظمت بموجب قانون التعليم العالي الخاص في تا 8764بتاريخ  ت سست الجامعة

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 09/600100 09/600000 كسروان -الكسليك 

 09/546853 09/546854 جبيل

 09/453219 06/453216 الشمال -شكا 

 08/817444 08/817333 زحلة

   رميش

www.usek.edu.lb – rectorat@usek.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

  .نظام الوحدات واللغات العربية واالنكليزية والفرنسية كلغات للتدريس تعتمد الجامعة

 داتهاالش

  سنوات 4 –بكالوريوس. 

  سنة واحدة –جدارة. 

  سنة واحدة –دبلوم. 

  سنتين –ماجستير. 

  سنوات 4 –دكتوراه. 
 

 سابشروط االنت

 حيازة البكالوريا الرسمية. 

 امتحان لغة أجنبية. 

 ثقافة عامة لبعض االختصاصات. 

 امتحان علوم لبعض االختصاصات. 
 

 االختصاصات

 اتكليال
 الشهادة االختصاص القسم/ الكلية 

 دكتوراه –ماجستير  -بكالوريوس علوم دينية الهوت كلية الالهوت الحبرية

كلية الفلسفة والعلوم 
 يةاإلنسان

 بكالوريوس علوم تربوية علم نفس
 علم نفس عيادي
 علم نفس العمل

 علم نفس صحي
 ماجستير علم نفس مدرسي

http://www.usek.edu.lb/
mailto:rectorat@usek.edu.lb
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 إدارة تربوية
 تكنولوجيا التعليم

 تعليم ابتدائي

 دكتوراه -ماجستير  –بكالوريوس  علوم اجتماعية فلسفة

 كلية الحقوق
 بحثيماجستير  –بكالوريوس  القانون العام قانون اللبناني

 ماجستير مهني قانون البنوك والمالية قانون التجارة العالمية
 دكتوراه القانون

 كلية اآلداب

 بكالوريوس ترجمة فورية ترجمة تحريرية
انكليزي، فرنسي، عربي، ألماني، )لغات حية 

 (ايطالي، اسباني
 الصحافة واإلعالم

 ماجستير –بكالوريوس 

 دكتوراه –ماجستير  –بكالوريوس  ة وآدابهالغة عربي لغة فرنسية وآدابها
 دكتوراه –ماجستير  –دبلوم –بكالوريوس  لغة انكليزية وآدابها

 كلية الطب
 سنوات 7 –بكالوريوس  طب عام

 سنوات بعد الطب العام 7 – 3 طبيب مختص

كلية إدارة األعمال 
 والعلوم التجارية

 بنوك
 سياحة وفندقية

 معلوماتية إدارية
 يوسبكالور 

 إدارة أعمال
 مالية

 تدقيق محاسبي
 ماجستير –بكالوريوس  تسويق

 ماجستير موارد بشرية إدارة دولية
 دكتوراه مالية إدارة

 كلية العلوم الزراعية
 والغذائية

 بكالوريوس علوم الطعام الزراعي علوم زراعية
 ماجستير –بكالوريوس  التغذية اإلنسانية والحمية

 ماجستير نتال النباتيتكنولوجيا اإل

 كلية العلوم

 جدارة –بكالوريوس  كيمياء حياتية كيمياء
 كيمياء بيئية

علم الصيدلة وأدوات 
 التجميل

 تغذية وتكنولوجيا الغذاء

 كيمياء صناعية
 كيمياء معلوماتية
 علم الجينات

 كيمياء حياتية بيئية

 ماجستير

 بكالوريوس إلكترونيك
 وسبكالوري فيزياء تطبيقية

 بكالوريوس رياضيات اكتوارية ومالية
تكنولوجيا  علوم الكمبيوتر

 المعلومات
 ماجستير –جدارة  –بكالوريوس 
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 ماجستير –جدارة  –بكالوريوس  الت مين واإلحصاء رياضيات

 كلية الهندسة

 هندسة تقنيات طبية
هندسة كهرباء 
لكترونيك  وا 

 هندسة ميكانيك

 هندسة كيميائية
 رهندسة كمبيوت

 بكالوريوس هندسة اتصاالت

 ماجستير -بكالوريوس  هندسة مدنية
 ماجستير هندسة التصنيع

 كلية الموسيقى
 دكتوراه –ماجستير  -بكالوريوس علم الموسيقى

 دكتوراه –ماجستير  -بكالوريوس تربية موسيقية مختصة

كلية الفنون الجميلة 
 والتطبيقية

 تصميم داخلي هندسة معمارية
 يوسبكالور 

 تصميم غرافي وفنون اإلعالن
مسرح، سينما، تلفزيون، )فنون سمعية وبصرية 

 ماجستير –بكالوريوس  (فيديو، تصوير، إعالم متعدد الوسائط
زجاجات، فسيفساء، أيقونات، تصميم )الفن المقدس 

 (ألبسة الليتوروجية، ترميم اللوحات الفنية
 دكتوراه –ماجستير  -بكالوريوس آثار وتاريخ الفن تاريخ معهد التاريخ

 معهد الليتوروجيا

 تربية دينية ورعائية
دراسات سريانية 

 أنطاكية
 التعليم االجتماعي الكنسي

العلوم العائلية 
 النفسية االجتماعية
 علم الالهوت

 دكتوراه –ماجستير  -بكالوريوس

المعهد العالي للعلوم 
 التمريضية

 بكالوريوس علوم تمريضية

لعالي للعلوم المعهد ا
 السياسية واإلدارية

 بكالوريوس علوم سياسية
 ماجستير إدارة عامة عالقات دولية

 
 
 

 الدراسية األقساط

 $/ سعر الوحدة  المرحلة
 $325 – 155 مرحلة البكالوريوس

 $425-255 مرحلة الدكتوراه
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 الجامعة اللبنانية األميركية
 

 .سبع كليات مرخصةوتضم  8743العام  فيت سست الجامعة 

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/867098 64 - 01/786456 راس بيروت –قريطم  –بيروت 

www.lau.edu.lb – info@lau.edu.lb 

 01/867098 263 - 09/547254 جبيل
www.byblos@lau.edu.lb – admission.byblos@lau.edu.lb 

 

 

 

 نظام الدراسة

 .نظام الفصول واللغة االنكليزية كلغة تدريستعتمد الجامعة 

 

 اداتهالش

  ثالث سنوات –بكالوريوس. 

  ينسنت –ماجستير. 

  سنة واحدة –دبلوم تعليم. 

 دكتوراه في الصيدلة. 

 طب. 
 

 شروط االنتساب

  حيازة البكالوريا الرسمية أوhigh school diploma معادلة من وزارة التربيةال. 

 تحانات المعتمدة وفق االختصاصاتاجتياز االم :EEE, SAT . 

 
 

 االختصاصات

 الكليات
 الشهادة االختصاص القسم/ كلية 

 والعلوم اآلداب

 مسرح صحافة

 بكالوريوس

 تغذية راديو وتلفزيون وفيلم
 فلسفة مسرح

 علم نفس العمل االجتماعي
 رياضيات تاريخ

http://www.lau.edu.lb/
mailto:info@lau.edu.lb
http://www.byblos@lau.edu.lb/
mailto:admission.byblos@lau.edu.lb
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 تربية ابتدائية تربية حضانية
 أدب انكليزي لغة انكليزية
 عالقات دولية علوم سياسية
 كيمياء علم األحياء

 رياضيات علوم الكمبيوتر
 تيرماجس
 

 تربية األدب المقارن
 دبلوم تعليم تعليم

 حياء الجزئيعلم األ شؤون دولية

 العمارة والتصميم
 عمارة داخلية هندسة معمارية

 تصميم غراافي فنون جميلة بكالوريوس
 إعالن تصميم داخلي

 الفن والعمارة اإلسالمي تصاميم الكمبيوتر

 اإلدارة

 بنوك ومالية محاسبة
 إدارة المؤسسات العائلية اقتصاد بكالوريوس

 إدارة دولية إدارة سياحية
 إدارة نظم المعلوماتية إدارة 
 مالية تسويق

 ماجستير
 إدارة تنفيذية إدارة 

 الهندسة

 بكالوريوس هندسة صناعية هندسة مدنية
 هندسة كهربائية

 هندسة ميكانيكية ماجستير -بكالوريوس 
 ة كمبيوترهندس

 هندسة مدنية وبيئية
 ماجستير

دارية  هندسة صناعية وا 
 دكتور طبيب معالج الطب
 بكالوريوس تمريض تمريض
 دكتوراه -بكالوريوس  صيدلة الصيدلة
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 األقساط الدراسية

 القسط السنوي/القسط الفصلي/ سعر الوحدة االختصاص الكلية 
 الوحدة/$493 لغة انكليزية- 

 الوحدة/$523 الفرشمن- 
 ماجستير -الوحدة / $561 –بكالوريوس  –الوحدة /$523-  اآلداب

 الوحدة ماجستير/ $597 –بكالوريوس  –الوحدة / $531-  علوم التواصل والعلوم
 الوحدة ماجستير/ $597 –الوحدة بكالوريوس / $567-  إدارة األعمال
 الوحدة ماجستير/$622 –الوحدة بكالوريوس /$654-  الهندسة
 الوحدة ماجستير/ $755 –الوحدة بكالوريوس /$646-  الصيدلة
 الوحدة بكالوريوس/$523 فنون جميلة- 
 الوحدة بكالوريوس/$567 تصميم داخلي –تصميم غرافي - 
 الوحدة بكالوريوس/$612 هندسة معمارية- 

 الوحدة بكالوريوس/$455-  التمريض
 السنة/ $25235-  الطب
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 جامعة الحكمة
 

 .م48/84/8777تاريخ  8730جامعة بموجب المرسوم رقم  وأصبحت 8804كمعهد عام ت سست الجامعة 

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/294442 01/291091 التحويطة -فرن الشباك  -الفرع الرئيسي 

www.uls.edu.lb – uls@uls.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

  .نظام  المواد والوحدات واللغتين االنكليزية والفرنسية تعتمد الجامعة

 اداتهالش

  سنوات 4 –إجازة. 

  من سنة إلى سنتين –دبلوم. 

  سنتين –ماجستير. 

  سنوات 4 –دكتوراه. 
 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 

 امتحان دخول. 

 
 

 االختصاصات

 الكليات
 الشهادة االختصاص القسم/ الكليات 

 الحقوق

 إجازة حقوق
 قانون خاص
 قانون عام
 قانون مقارن

 قانونية معلوماتية
القوانين المصرفية 

 والمالية

 دبلوم

 دبلوم -إجازة  القانون الكنسي
 دكتوراه حقوق

 الكنسيةالعلوم 
 دبلوم –إجازة  الهوت فلسفة

 دراسات زواجية وعائلية
 ماستر -دبلوم 

 العمل الرعوي وتعليم الكنيسة االجتماعي
 دبلوم  –جدارة  –إجازة  علوم سياسية وعالقات دولية العلوم السياسية 

http://www.uls.edu.lb/
mailto:uls@uls.edu.lb
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 ماجستير والعمل الدبلوماسي استراتيجيات التفاوض والعالقات الدولية

 إدارة األعمال

 إجازة معلوماتية إدارية إدارة أعمال
 محاسبة إدارة

 دبلوم
 معلوماتية إدارية مالية وبنوك

 مالية وبنوك إدارة
 محاسبة وتدقيق تسويق ماجستير

 مستشفياتإدارة  إدارة فنادق

 ماجستير –إجازة  إدارة فندقية علوم فندقية

 صحة العامةال

 تمريض
 عالل فيزيائي

 أشعة
 قبالة قانونية

 إجازة

 ماجستير إدارة مستشفيات
 

 األقساط الدراسية

 ماجستير دبلوم جدارة إجازة القسم
 بدل رسالة$ 655+ $ 4555 $ 3755  السنة/ $ 5355 حقوق

    للوحدة/ $ 55 الالهوت
 $6555  $4555 السنة/ $ 5355 العلوم السياسية والعالقات الدولية

 الوحدة/ $ 242 الوحدة/ $ 222  الوحدة/ $ 164 إدارة أعمال
$ 11344 –السنة الثانية $ 9651 –السنة األولى $ 9935 إدارة فندقية

 السنة الثالثة
 الوحدة$ 355

 الوحدة/ $ 65   الوحدة/ $ 65 الصحة العامة
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 جامعة هايكازيان
 

من قبل اتحاد الكنـائس اإلنجيليـة االرمنيـة للشـرق األدنـى ورابطـة المرسـلين األرمـن  8744عام ت سست الجامعة 
 .م44/4/8776تاريخ  4478/4في الواليات المتحدة األميركية، ونظمت بموجب المرسوم 

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 1 - 01/349230 2 - 1 – 01/353010 شارع المكسيك –القنطاري  -الحمرا

www.haigazian.edu.lb – admission@haigazian.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

  .نظام الوحدات وتتبع اللغة االنكليزية كلغة رئيسية للتدريس تعتمد الجامعة

 داتهاالش

 وحدات 864إلى  73من  – في اآلداب بكالوريوس. 

  وحدات 886إلى  73من  –بكالوريوس في العلوم. 

  وحدة 880إلى  73من  –بكالوريوس في إدارة األعمال. 

  وحدة 47إلى  44من  –ماجستير. 

 
 

 شروط االنتساب

  حيازة البكالوريا الرسمية، وامتحان لغة انكليزية(SAT 1 or TOEFL )بالنسبة للصوفومور. 

  شـهادة الhigh school grade 12 امتحـان ، وsat1 sat 2   ذن متابعـة المنهـال األجنبـي مـن وا 
 .وزارة التربية بالنسبة لصفوف الفرشمن

  اإلجازة الجامعية وامتحان لغة انكليزية(TOEFL, GRE, GMAT )بالنسبة للماجستير. 

 
 

 االختصاصات

 كليةال
 الشهادة االختصاص القسم/ الكليات 

 إدارة األعمال
 قتصاديةوالعلوم اال

 محاسبة عامةإدارة 

 بكالوريوس

 مالية إعالن واتصاالت
 دراسات قانونية سياحيةإدارة 

 إدارة الموارد البشرية
 اقتصاد إدارة معلوماتية

 ماجستير مالية محاسبة

http://www.haigazian.edu.lb/
mailto:admission@haigazian.edu.lb
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 تسويق إدارة عامة

 العلوم
 التطبيقية

 كيمياء علم األحياء
 فيزياء مختبرات طبية بكالوريوس

 رياضيات علوم الكمبيوتر

 العلوم االجتماعية 

 علم االجتماع دبلوم تعليم

 بكالوريوس
 دراسات علوم سياسية

 تربية حضانية وتعليم ابتدائي
 يالعمل االجتماع علم نفس

 إرشاد نفسي علم نفس عيادي

 ماجستير
 علم نفس عام ةإدارة تربوي

 علم نفس صناعي ومؤسسات
 وتسويق إعالن
 تربية مختصة مستشار تربوي

 العلوم اإلنسانيةو  اآلداب
 دراسات ارمنية لغة عربية

 تاريخ انكليزية  لغة بكالوريوس
 التربية المسيحية والفنون موسيقىال

 
 
 

 األقساط الدراسية

 

 القسط السنوي/القسط الفصلي/ سعر الوحدة االختصاص الكلية 

 الجميع
 –الوحدة بكالوريوس /ل.ل365555 الجميع

 الوحدة ماجستير/ل.ل495555
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 جامعة سيدة اللويزة
 

  .83/8/8780تاريخ  3886بموجب المرسوم  8780عام  ت سست الجامعة

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 09/218771 09/218950 ذوق مصبح

 06/416103 06/416101 الشمال –الكورة 
 05/511203 05/511202 دير القمر –الشوف 

www.ndu.edu.lb – admission@ndu.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

 .نظام الوحدات واللغة االنكليزية كلغة للتدريستعتمد الجامعة 

 اداتهالش

  سنوات 4 –بكالوريوس. 

  سنتين –ماجستير. 
 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 
 

 االختصاصات

 اتكليال
 الشهادة االختصاص القسم/ الكليات 

 العمارة والفنون والتصميم

 تصميم داخلي تصميم غرافي

 بكالوريوس

 تصميم أزياء تصوير
 عمارة موسيقى

 فنون التمثيل فنون جميلة
 المسرح فنون الديكور

 قصالر 
 موسيقى تصميم

 ماجستير
 فنون جميلة هندسة معمارية

العلوم اإلدارية 
 واالقتصادية

 تسويق محاسبة

 بكالوريوس
 اقتصاد بنوك ومالية
 إدارة أعمال دولية إدارة أعمال
 إدارة صحية تسويق

http://www.ndu.edu.lb/
mailto:admission@ndu.edu.lb
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إدارة سياحية 
 وفندقية

 هندسة مالية

 رماجستي -بكالوريوس  إدارة موارد بشرية
 عالقات دولية ودبلوماسية

 تسويق إدارة أعمال
 ماجستير

 إدارة فنادق اقتصاد

 الهندسة
 هندسة كهرباء هندسة مدنية

 هندسة معمارية هندسة ميكانيك بكالوريوس
 هندسة كمبيوتر واتصاالت

 العلوم اإلنسانية

الصعوبات  رياض األطفال
 ةالتعليمي

 بكالوريوس

 شاد مدرسيإر  تربية مختصة
 ترجمة وتعريب لغة انكليزية
 إعالن تربية بدنية
 فنون التواصل تسويق

 صحافة راديو تلفزيون
 علم نفس تربوي لغة عربية وآدابها
 علم نفس العمل علم نفس عيادي

 فنون زخرفية
 قيادة تربوية إدارة مدرسية

 ماجستير
 تكنولوجية تعليمية تربية مختصة

 ترجمة وتعريب لغة انكليزية وآدابها
 إعالن صحافة

 اإلعالم االلكتروني

العلوم الطبيعية 
 والتطبيقية

التصميم في 
 الكمبيوتر

 علم الت مين

 فيزياء إحصاء تطبيقي بكالوريوس
 علوم بيئية كيمياء

ماجستير -بكالوريوس  علم األحياء  
نظم المعلوماتية  علوم الكمبيوتر

 ماجستير -بكالوريوس  اإلدارية
 رياضيات بحتة وتطبيقية

 بكالوريوس تكنولوجيا المختبر تمريضالعلوم الصحية 
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 تغذية وحمية والتمريض
علوم سياسية 
 ودبلوماسية

 عالقات عامة علوم سياسية
 ماجستير -بكالوريوس 

 عالقات ودبلوماسية ودولية
 

 األقساط الدراسية

 

 القسط السنوي/القسط الفصلي/ سعر الوحدة صاصاالخت الكلية 
 البكالوريوس  الوحدة/ل.ل 435555-  الهندسة والعمارة

 الوحدة البكالوريوس/ ل .ل 375555-  باقي الكليات
 الوحدة ماجستير/ل.ل 515555-  جميع الكليات

MBA  -13555 $ / البرنامج التحضيري$ 555 –كامل البرنامج 
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 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 جامعة البلمند
 

  .م3/6/8788تاريخ  3884بموجب المرسوم  ت سست الجامعة

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 06/930238 06/930250 طرابلس -الكورة  -الحرم الرئيسي 

 01/562110 01/562108 بيروت -االشرفية  –حرم لبنان الشمالي 

 01/500779 01/502371 بيروت -سن الفيل  –حرم الشوف 

www.balamand.edu.lb – info@balamand.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

  .اصنظام الوحدات واللغات العربية والفرنسية واالنكليزية كلغات التدريس تبعًا لالختص تعتمد الجامعة

 اداتهالش

  سنوات 4 –بكالوريوس. 

  سنة واحدة –دبلوم تعليمي. 

  سنتين –ماجستير. 

  سنوات 4 –دبلوم تكنولوجي. 
 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 

 امتحان لغة أجنبية. 
 

 االختصاصات

 اتكليال
 الشهادة االختصاص القسم/ الكلية 

 األكاديمية اللبنانية
 للفنون الجميلة

 مع سن الفيلمج

 بكالوريوس إخرال سمعي بصري
 رسوم متحركة
 تصميم إعالني

 تصوير

 هندسة داخلية
 فنون بالستيكية

 ماجستير –بكالوريوس 

 إدارة فنية
 إنتال تصاميم
 فنون تطبيقية
 الوسائط الجديدة

 

 إنتال
 إخرال

 تخطيط مدني
 إدارة المناطق الريفية
 إخرال سينمائي

 ماجستير

http://www.balamand.edu.lb/
mailto:info@balamand.edu.lb
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 لبنانيةاألكاديمية ال
 للفنون الجميلة
 مجمع البلمند

 تصميم غرافي
 تصميم داخلي
 هندسة معمارية

 التخطيط واإلعالم التفاعلي في الكمبيوتر

 ماجستير –بكالوريوس 

 دبلوم تعليمي تعليم الفنون
معهد القديس يوحنا الدمشقي 

 لالهوت
 بكالوريوس دراسات دينية
 ماجستير –بكالوريوس  علم الالهوت

 ةة اآلداب والعلوم االجتماعيكلي

 بكالوريوس علوم سياسية وعالقات دولية
 لغة عربية وآدابها

الهندسة اإلعالمية في 
 التربية

 لغة انكليزية وآدابها

 لغة فرنسية وآدابها
 ترجمة

 تربية بدنية
 ماجستير –دبلوم تعليمي  –بكالوريوس 

 تاريخ
 رماجستي –بكالوريوس  فلسفة االتصال الجماهيري

 دبلوم تدريب رياضي
 أدب مقارن

 تعليم اللغة االنكليزية
 علم المكتبات
 إدارة رياضية

 ماجستير

 تدريب –ماجستير  –بكالوريوس  علم نفس

 كلية إدارة األعمال

 إدارة أعمال
 محاسبة وتدقيق
 مالية وبنوك

 تسويق
 إدارة اقتصادية

 ماجستير –دبلوم تعليمي  –بكالوريوس 

 دبلوم -وريوس بكال اقتصاد
دارة فنادق  ماجستير سياحة وا 

 كلية العلوم

 دبلوم تعليمي –بكالوريوس  فيزياء رياضيات
 علم األحياء

 علوم الكمبيوتر
 كيمياء

 علوم بيئية
 ماجستير –دبلوم تعليمي  –بكالوريوس 

 ماجستير علم وتكنولوجيا الطعام

 كلية الهندسة

 هندسة مدنية
 هندسة كمبيوتر

 كيميائيةهندسة 

 هندسة كهرباء
 ماجستير –بكالوريوس  هندسة ميكانيك

 ماجستير هندسة بيئية
 ماجستير إدارة هندسية

 دبلوم تكنولوجي ميكاترونيك معهد عصام فارس للتكنولوجيا
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 اتصاالت وشبكات
 تكنولوجيا صيانة السفن الهوائية

 كلية الصحة
 مجمع االشرفية

 تمريض
صحة عامة وعلم 

 النمو

 م مخبريةعلو 
 علوم غذائية

 بكالوريوس

علم األحياء الجزئي 
 العيادي

 علم األحياء التشخيصي
 علم السموم الجزئي

 ماجستير

 كلية العلوم الصحية
 مجمع البلمند

 تمريض
 علوم غذائية

 علوم وجودة الطعام

 تغذية وحمية
 بكالوريوس تغذية مجتمعية

كلية القديس جاورجيوس 
 لالختصاصات الطبية

 اخليطب د
 جراحة عامة
 طب أطفال

 جراحة نسائية وتوليد
 تشخيص شعاعي
 التخدير واإلنعاش
 جراحة العةم والمفاصل
 أمراض الغدد الصماء

 طب نفسي
 جراحة األعصاب

 جراحة الرأس والعنق
 جراحة القلب والشرايين
 أمراض الجهاز الهضمي
 األمراض الصدرية

 أمراض الدم والتورم الخبيث
 وليةجراحة المسالك الب

 جراحة القلب والصدر
 جراحة األوعية الدموية
 علم األمراض التشريحي

 أمراض الكلى

 الطب

 

 األقساط الدراسية

 الماجستير البكالوريوس القسم
 الوحدة/$335 الفرشمن

 الوحدة/ $ 366 الوحدة/ $ 292 األكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة

 الوحدة/ $ 555 الوحدة/ $ 229 والعلوم االجتماعية اآلدابكلية 
 الوحدة/ $ 465 الوحدة/ $ 346 األعمال إدارة

 الوحدة/ $ 515 الوحدة/ $ 345 العلوم
 الوحدة/ $ 366 الوحدة/ $ 365 الهندسة
 الوحدة/ $ 515 الوحدة/ $ 345 الصحة
 السنة/ $ 25955 الطب

 الوحدة/ $ 193 معهد التكنولوجيا
 $ 174 المشاريع العامة

 $ 166 المدني التنظيم
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 الجامعة اإلسالمية في لبنان
 

تحـت إشـراف المجلــس اإلسـالمي الشـيعي األعلــى ونظمـت بموجـب المرســوم  8774فـي العــام  ت سسـت الجامعـة
. 8738/76والمرســوم  8730/76وتـم إضـافة عـدة كليـات بموجـب المرسـوم .  م84/66/8776تـاريخ  8666رقـم 

  .طالب الجامعات في اللغاتوتضم الجامعة مركز للغات يعنى بت هيل 

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 05/807719 16 - 15 – 14 – 13 – 12 – 05/807711 االتوستراد الرئيسي –خلدة 

   صور

www.iul.edu.lb – iul@iul.edu.lb 
 

 ةنظام الدراس

فــي الدراســـة، ويمكـــن للطــالب مـــن الجامعـــات األخــرل معادلـــة المـــواد واســـتكمال  LMDنظـــام ال تعتمــد الجامعـــة 
 .وتبدأ الدراسة عادة خالل النصف الثاني من شهر تشرين األول من كل عام. الدراسة لدل الجامعة

 اداتهالش

  سنوات 4 –إجازة. 

 سنتين – ماجستير. 

  سنوات 4 –بكالوريوس في الهندسة. 

 
 

 شروط االنتساب

 طالب اإلجازة: 

 وما يعادلها حيازة البكالوريا الرسمية. 

 امتحان دخول في المواد التالية: 

 .فيزياء –رياضيات : كلية الهندسة .8

 .أجنبيةلغة : كلية الفنون والعلوم .4

 .عناية تمريضية أوعلوم طبيعية  – أجنبيةلغة : كلية العلوم التمريضية .4

 .ثانية أجنبيةلغة  – أولى أجنبيةلغة  –لغة عربية : ةقسم الترجم – اآلدابكلية  .3

ـــةلغـــة : كليـــة الســـياحة .4 ـــة عربيـــة – أجنبي ـــة . ثقاف وبالنســـبة الختصـــاص الســـياحة والعناي
 .لغة أجنبية –علوم طبيعية  –كيمياء : الغذائية

دارة األعمال .6  .لغة أجنبية –ثقافة عامة  –رياضيات : كلية االقتصاد وا 

 

 طالب الماجستير: 

 .ة شهادة اإلجازة والمعادلة من الجهات المعنيةحياز  .8

http://www.iul.edu.lb/
mailto:iul@iul.edu.lb
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 .امتحان لغة وثقافة عامة لبعض الكليات .4

 .دراسة ملف .4

 

 طالب الدكتوراه: 

 .حيازة شهادة الماجستير والمعادلة من الجهات المعنية .8

 .امتحان لغة وثقافة عامة لبعض الكليات .4

 .دراسة ملف .4

 
 

 االختصاصات

 الكليات
 هادةالش االختصاص القسم/ كلية 

 الهندسة
 تقنيات الهندسة الطبية

 هندسة الكمبيوتر واالتصاالت
 هندسة المساحة

بكالوريوس تؤهل الدخول 
 نقابة المهندسين إلى

 اإلسالميةالدراسات 

 ماجستير – إجازة اإللهيةالعلوم الشرعية والفلسفة 
 إسالميةدراسات 

 شريعة وقانون
 دراسة مقارنة

 دكتوراه

 ماجستير - إجازة علوم تمريضية العلوم التمريضية

 الحقوق
 حقوق

 قانون عام
 قانون خاص

األعمالقانون   دكتوراه –ماجستير  – إجازة 

 واإلداريةالعلوم السياسية 
 والدبلوماسية

 إداريةعلوم 
 دكتوراه –ماجستير  – إجازة عالقات دولية ودبلوماسية علوم سياسية

دارة األعمال  االقتصاد وا 

 اقتصاد
 تسويق

 اسبةمح

 إدارة
 مصارف وتمويل
 معلوماتية إدارية

 إجازة

 إدارة نظم المعلومات
 تدقيق محاسبي
 إدارة مستشفيات
 علوم اقتصادية

 إدارة أعمال
 إدارة مالية
 إدارة تربوية

 ماجستير

 العلوم والفنون
 تصميم غرافي
 تصميم داخلي

 كمبيوتر

 كيمياء حيوية
 كيمياء
 رياضيات

 ماجستير – إجازة
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 فيزياء علوم طبيعية

 إدارة فنادق العلوم السياحية
 السياحة والعناية الغذائية

 السفر وخدمة الطيران
 التوجيه واإلرشاد السياحي

 ماجستير –إجازة 

 اآلداب والعلوم اإلنسانية

 اللغة العربية وآدابها
 اللغة االنكليزية وآدابها
 اللغة الفرنيسة وآدابها

 ترجمة

 فلسفة
 جغرافيا
 علم نفس
 تاريخ

 إجازة
 ماجستير
 دكتوراه

 

 األقساط الدراسية

 $قيمة الرصيد  األرصدة القسم
 67 355 هندسة/ بكالوريوس 

دارة/ اجازة   44 165 اقتصاد وا 
دارة/ ماستر   54 125 اقتصاد وا 
 44 165 سياحة/ اجازة 
 54 125 سياحة/ ماستر 
 47 165 فنون/ اجازة 
 27 165 علوم/ اجازة 
 54 125 وعلومفنون / ماستر 
 47 165 علوم تمريضية/ اجازة 
 54 125 علوم تمريضية/ ماستر 
دارية/ اجازة   25 245 حقوق وعلوم سياسية وا 
دارية/ ماستر   54 125 حقوق وعلوم سياسية وا 
 55 165 ترجمة/ اجازة 
 27 165 آداب/ اجازة 
 54 125 ترجمة/ ماستر 
 47 125 آداب/ ماستر 
 72 245 إسالمية دراسات/ اجازة 
 54 125 دراسات إسالمية/ ماستر 
 134 65 كافة االختصاصات/ دكتوراه 
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 الجامعة االنطونية
 

 .8776تشرين أول  4تاريخ  7408بموجب المرسوم  8776عام ت سست الجامعة 

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 05/924815 6 - 4 – 05/924073 بعبدا -الحدث 

 08/902050 40 - 30 – 08/902020 عالبقا -زحلة 

 06/666235 06/660029 شمال لبنان –مجدليا 

www.upa.edu.lb – orient.info@upa.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

 .ت العربية والفرنسية واالنكليزية كلغات للتدريسنظام األرصدة والفصول واللغاتعتمد الجامعة 

 اداتهالش

 سنوات 4 – إجازة. 

  سنة واحدة –جدارة. 

 سنة واحدة –دبلوم. 

  سنتين –ماجستير. 
 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 
 

 االختصاصات

 اتكليال
 الشهادة االختصاص القسم

كلية هندسة المعلومات 
 واالتصاالت

 جة وشبكات االتصاالتهندسة البرم
 هندسة الوسائل المتعددة الوسائط وشبكات االتصاالت

 هندسة النظم وشبكات االتصاالت
 هندسة االتصاالت، االنترنت وشبكات االتصاالت

 (ماجستير)
 دبلوم مهندس  

 كلية اإلعالن والفنون

 اإلعالن والعالقات العامة
 السينما والتلفزيون
 الفن الزخرفي

 وغرافيالتصوير الفوت
 اإلذاعة

 الطباعة والنشر

 ماجستير -إجازة 

http://www.upa.edu.lb/
mailto:orient.info@upa.edu.lb
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معهد التربية البدنية 
 والرياضية

 دبلوم -إجازة تعليمية  –إجازة  تدريب رياضي

 إدارة األعمال

 تسويق
 وبنوك تمويل

 معلوماتية إدارية
 إدارة نظم المعلوماتية

 ماجستير - وحدة 96إجازة

 الصحة العامة 
 ةوحد 129 إجازة عالل فيزيائي

 دبلوم -جدارة  –إجازة  تمريض
 ةالعلوم الالهوتي

 والدراسات الرعائية
 علوم الهوتية
 دراسات رعائية

 علوم بيبلية
 علوم دينية

 وحدة 17دبلوم  –جدارة  –إجازة 

 المعهد العالي للموسيقى

 علم الموسيقى الشامل للتقاليد
 علوم التربية الموسيقية

 عالمالموسيقى والتكنولوجيا ووسائط اإل
 الموسيقى العالمة العربية
 الموسيقى العالمة األوروبية

 جدارة - وحدة 95 إجازة

 الموسيقى
 وحدة 112 – إجازة تعليمية علم الموسيقى

 علم الموسيقى الشامل للتقاليد
 علوم التربية الموسيقية

  دبلوم دراسات معمقة
 وحدة 32 –

  دبلوم جامعي ختبرات األسنانتكنولوجيا علوم م األسنانمعهد علوم مختبرات 
 

 األقساط الدراسية

 القسط السنوي/القسط الفصلي/ سعر الوحدة االختصاص الكلية 
 للوحدة بكالوريوس/$175-  الصحة العامة

 الوحدة بكالوريوس/$175  - األعمال إدارة
 الوحدة ماجستير/$17 –سنويًا بكالوريوس /$1355-  العلوم الالهوتية

 سنويًا بكالوريوس/$4555-  األسنانت علوم مختبرا
 الوحدة ماجستير/$95 –الوحدة دبلوم /$95 –الوحدة بكالوريوس /$95-  العلوم الموسيقية
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 جامعة المنار في طرابلس
 

ـــار فـــي طـــرابلس ونظمـــت بموجـــب المرســـوم  8776عـــام ت سســـت الجامعـــة  ـــل جمعيـــة المن تـــاريخ  046مـــن قب
 .م84/88/8776

 الفروع

 الفاكس الهاتف عالفر 
 06/426803 2 - 1 – 06/426800 طرابلس -أبو سمرا  – محي الدين مكوكبولفار 

www.mut.edu.lb – info@mut.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

  .زية للتدريساالنكلي للغةنظام الوحدات وا تعتمد الجامعة

 اداتهالش

  سنوات 4 –بكالوريوس. 

  سنوات 4 –دبلوم هندسة. 

 
 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 

  أجنبيةامتحان لغة. 

  خاصة بكل اختصاصامتحان. 
 

 االختصاصات

 اتكليال
 الشهادة االختصاص القسم/ الكليات 

 العمارة والتصميم

 توحدا 166 بكالوريوس هندسة معمارية
 

 تصميم غرافي
 تصميم داخلي
 فنون الرسم

 تصميم المفروشات
 التصميم الصناعي

 التصوير

 بكالوريوس
 وحدات 153

 اآلداب واإلنسانيات
 لغة عربية وآدابها
 لغة انكليزية وآدابها
 لغة فرنسية وآدابها

 علم اجتماع
 فلسفة

 تربية ابتدائية
 ترجمة

 بكالوريوس
 وحدة 99

 إدارة األعمال
 إدارة

 سويقت
 اقتصاد

 مالية وبنوك إسالمية
 بكالوريوس

 وحدة 99

http://www.mut.edu.lb/
mailto:info@mut.edu.lb
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 تمويل
 محاسبة

 إدارة سياحية

 نظم المعلوماتية اإلدارية
 إدارة فنادق

 إدارة الرحالت الجوية

 هندسة

 هندسة إلكترونيك وكمبيوتر
 هندسة اتصاالت وشبكات

 هندسة تقنيات طبية
 هندسة صناعية

 بكالوريوس
 وحدة 155

 هندسة بحرية
 وجيا النقل البحريتكنول

 بكالوريوس
 وحدة 144

 تكنولوجيا المعلومات
 علوم الكمبيوتر

 وحدة 96بكالوريوس 

 صحة عامة
 وحدة 145بكالوريوس  تمريض

 تغذية وحمية
 الصحة البيئية والمهنية

 وحدة 96بكالوريوس 

 العلوم

 علم األحياء
 كيمياء
 رياضيات
 فيزياء

 وحدة 96 بكالوريوس

 
 
 

 دراسيةاألقساط ال

 بكالوريوس/ ل .سعر الوحدة ل القسم
 2253555 هندسة وتكنولوجيا المعلومات –هندسة معمارية وتصميم  –زراعة 

 1953555 صحة عامة –إدارة أعمال  –آداب وعلوم إنسانية 
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 اإلسالميةجامعة بيروت 
 

يها دار الفتول في الجمهورية م وتشرف عل4/86/8776تاريخ  7408بموجب المرسوم  ت سست الجامعة
  .اللبنانية

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/790667 01/797601 دار الفتول –عائشة بكار 

www.biu.edu.lb – info@biu.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

  .ام الوحدات واللغة العربية كلغة للتدريسنظ تعتمد الجامعة

 اداتهالش

  أربع سنوات –ليسانس. 

  سنة واحدة –دبلوم تعليمي. 

  سنتين –ماجستير. 

  سنوات 4 –دكتوراه. 
 

 شروط االنتساب

  اللبنانية أو ما يعادلهاحيازة البكالوريا. 

 ساسيةامتحان خطي في الثقافة العامة واللغة األجنبية والمعلومات الفقهية األ. 
 

 االختصاصات

 اتكليال
 الشهادة االختصاص القسم

 الشريعة اإلسالمية

 إجازة شريعة إسالمية

 فقه مقارن
 أصول الفقه اإلسالمي
 الدراسات اإلسالمية

 دكتوراه –ماجستير 

 ماجستير القضاء الشرعي المعهد العالي للقضاء
 

 األقساط الدراسية

 ل .سعر الوحدة ل القسم
 سنوياً  .....0..1 الليسانس

 بدل مناقشة رسالة 133553555+  132553555 ماجستير
 بدل مناقشة رسالة 135553555+ ل .ل 135553555 دكتوراه

http://www.biu.edu.lb/
mailto:info@biu.edu.lb
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 جامعة المقاصد في بيروت
 

م وهـي تابعـة لجمعيـة المقاصـد الخيريـة اإلسـالمية 0/8/4666تـاريخ  4484بموجـب المرسـوم ت سست الجامعـة 
 .في بيروت

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/377533 01/377285 شارع عثمان بن عفان –المصيطبة 

www.makassed.edu.lb  - makasseduniversity@almakassed.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

 .نظام األرصدة والفصولمعة تعتمد الجا

 تالشهادا

  سنوات 3 –إجازة. 

  سنوات 4 –بكالوريوس. 

  سنتين –ماجستير. 

  سنوات 4 –دكتوراه. 

 سنة واحدة – فنية شهادة تكميلية. 

  سنوات 3 –إجازة تعليمية. 
 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 

 نسبة لكلية إعداد المعلمينامتحان لغة انكليزية، طبيعيات، كيمياء، وفيزياء بال. 
 

 االختصاصات

 اتكليال
 الشهادة االختصاص القسم/ الكلية 

 دكتوراه  -ماجستير  –إجازة  دراسات إسالمية كلية الدراسات اإلسالمية

المعهد العالي للدراسات 
 اإلسالمية

يعنى بالدراسات واألبحاث اإلسالمية ويضم مركزًا للتوثيق للعالقات اإلسالمية 
 .مسيحيةال

كلية التمريض والعلوم 
 الصحية

 تكميلية فنية –بكالوريوس  تمريض
 عالل تنفسي
 تصوير شعاعي

 بكالوريوس

 إجازة تعليمية التعليم في المرحلة االبتدائية والمتوسطة كلية إعداد المعلمين
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.makassed.edu.lb/
mailto:makasseduniversity@almakassed.edu.lb
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 األقساط الدراسية

 القيمة  القسم
كلية تكنولوجيا 
 اإلدارة والمعلومات

 في السنة لخريجي جمعية المقاصد الخيرية$ 3425
 في السنة لغير خريجي جمعية المقاصد$ 4325

مدرسة التمريض 
 والعلوم الصحية

 في السنة$ 2535

المعهد العالي 
 للدراسات اإلسالمية

 :ماجستير
 رسم أطروحة$ 155+ لغير المقيمين في لبنان $ 2555للمقيمين في لبنان و$ 555 

 :دكتوراه
 رسم أطروحة  1334+ لغير المقيمين في لبنان $ 2555للمقيمين في لبنان و$ 1555 
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 جامعة الجنان
 

تـاريخ  8738م ونظمـت بموجـب المرسـوم رقـم 8788من قبل جمعية الجنـان فـي طـرابلس عـام ت سست الجامعة 
 .م48/84/8777

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 4*06/447900 9-8-06/447907 طرابلس

  07/727209 9 07/72720 صيدا

www.jinan.edu.lb – jinan@jinan.edu.lb – info@jinan.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

 .نظام الوحدات واللغتين الفرنسية واالنكليزية للتدريستعتمد الجامعة 
 اداتهالش

  فصول 6 –وحدة  868 –سنوات  4 –إجازة. 

  فصول 6 –وحدات  486 –سنوات  4 –بكالوريوس في الصيدلة. 

  فصالن –وحدة  46 –سنة واحدة  –جدارة. 

  فصول 3 –وحدة  38 –سنتين  –ماجستير. 

  فصول 6 –وحدة  43 –سنوات  4 –دكتوراه. 
 شروط االنتساب

  حيازة البكالوريا الرسمية لمرحلة اإلجازة، واإلجازة أو الجدارة أو البكالوريوس بتقـدير جيـد علـى األقـل
 .هلمرحلة الماجستير، وشهادة الماجستير بتقدير جدي على األقل لمرحلة الدكتورا

 

 االختصاصات

 اتكليال
 الشهادة االختصاص القسم/ الكليات 

 اآلداب والعلوم اإلنسانية

 الشريعة والدراسات اإلسالمية
 الشريعة والقراءات القرآنية

 الترجمة والتعريب

 -ماجستير  –جدارة  –إجازة 
 دكتوراه

 اللغة العربية وآدابها
 اللغة االنكليزية وآدابها

 ابهااللغة الفرنسية وآد
 دكتوراه –ماجستير  حقوق اإلنسان

 اإلعالم
 إجازة الفنون اإلعالنية والتواصل البصري

 الصحافة واإلعالم
 اإلذاعة والتلفزيون

 دكتوراه –ماجستير  –جدارة  –إجازة 

 التربية
 التعليم في رياض األطفال
 إجازة التعليم في المرحلة االبتدائية

 دبلوم تعليمي تدريس اللغات

http://www.jinan.edu.lb/
mailto:jinan@jinan.edu.lb
mailto:info@jinan.edu.lb
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 م االجتماعيةتدريس مواد العلو 
 مادة االجتماع –تدريس مادة االقتصاد 

 تدريس كافة مواد المرحلة الثانوية والمتوسطة
 رياض األطفال
 أصول التربية

 اإلدارة والتخطيط التربوي
 اإلرشاد والتوجيه التربوي
 المناهج وطرائق التدريس

 ماجستير

 دكتوراه تربية

 إدارة األعمال

 دكتوراه -إجازة  إدارة أعمال
 محاسبة وتمويل
 معلوماتية إدارية

 ماجستير –جدارة  إدارة وتسويق

 المحاسبة والضرائب
 الدعاية واإلعالن
 اإلدارة واالقتصاد

 جدارة

 المالية اإلسالمية
 إدارة الموارد البشرية

 إدارة المستشفيات
 ماجستير إدارة األعمال

 لوم التمريضيةالع التحاليل المخبرية الصحة العامة
 شراف صحي اجتماعيا

 إجازة

 دكتوراه -دبلوم  علوم الصيدلة الصيدلة
 

 األقساط الدراسية

 دكتوراه$سعر الوحدة  ماجستير$ سعر الوحدة  جدارة$ سعر الوحدة  اجازة$  سعر الوحدة  القسم

 115 65 65 65 دراسات إسالمية

 155 155 125 125 تربية
 155 155 125 125 ترجمة وتعريب

    125 إشراف صحي اجتماعي
    145 تحاليل طبية

    145 تمريض
    145 صيدلة

عالم  155 155 125 125 صحافة وا 
 175 175 135 135 إدارة أعمال

  155   لغة عربية أو فرنسية أو انكليزية
 355 355 255 255 رسم تسجيل كل فصل



 

                     جمعية المركز اإلسالمي للتوجيه والتعليم العالي                                                                                                        88
     

 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 الجامعة اللبنانية الدولية
 

من قبل وقـف النهضـة اإلسـالمية الخيريـة، ونظمـت بموجـب " جامعة البقاع"م باسم 4668عام ت سست الجامعة 
بموجـب جلسـة مجلـس " الجامعـة اللبنانيـة الدوليـة"وجرل تحويل االسم إلى . 7/3/4668تاريخ  4473المرسوم رقم 

 .م8/8/4664تاريخ  3/4664التعليم العالي رقم 

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/306044 4 - 3 – 2 – 01/706881  قرب كنيسة مارسوريوس –المصيطبة  -بيروت 

 08/640871 2 - 1 – 08/640930 الخيارة  -البقاع الغربي

  08/640931 اتوستراد بعلبك – رياق

 07/752550 07/751550 – 07/750550 طريق عام جزين –مجدولين  –صيدا  –الجنوب 

 06/411929 06/411929 ميركان سكولقرب مبنى اال –الهيكلية  –طرابلس 

 07/767601 4 - 3 – 07/767601 العلوم -قرب الجامعة اللبنانية  –النبطية  –الجنوب 

 01/882023 01/882023 شارع العسيلي –الجديدة 

  70/119431 مجمع القائم خلف–مفرق العباسية  –صور  –الجنوب 

 جال، وموروكوإضافة إلى الفروع في اليمن، موريتانيا، سني
www.liu.edu.lb – info@liu.edu.lb 

 

 نظام الدراسة

تعتمـد . نظام الفصول والوحـدات الدراسـية وفـق المـنهج المعمـول بـه فـي الواليـات المتحـدة األميركيـةتعتمد الجامعة 
الفرشــمن، البكــالوريوس، ومســتول : ، كمــا تعتمــد المســتويات الــثالث للدراســةيزيــة كلغــة تــدريس وتواصــلاللغــة االنكل

 .خريف، ربيع، وصيف: الدراسات العليا في ثالثة فصول دراسية

 اداتهالش

  وحدات وفق االختصاص 868إلى  77ما بين  –سنوات  4إلى  4 –بكالوريوس. 

 وحدة 43 –سنة واحدة  –دبلوم 

  وحدة وفق االختصاص 44إلى  43ما بين  –سنتين  –ماجستير. 
 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 

  امتحانTOEFL بالنسبة للسنة الجامعية األولى. 

  شــهادة مصــدقة عــنhigh school diploma  مرفقــة بموافقــة وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي علــى
 .بالنسبة لطالب الفرشمن  Sat 1 Sat 2 متابعة الدراسة وفق المنهال األجنبي، وامتحان

 
 

http://www.liu.edu.lb/
mailto:info@liu.edu.lb
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 االختصاصات

 الكليات
 الشهادة االختصاص القسم/ الكلية 

 إدارة األعمال

 وحدة 99 بكالوريوس بنوك ومالية إدارة أعمال دولية

 بكالوريوس إدارة فندقية وسياحية
 وحدة 39ماجستير  موارد بشرية

 تيرماجس -بكالوريوس  تسويق إدارة األعمال

 ماجستير -بكالوريوس  مالية

 ماجستير -بكالوريوس  أنظمة المعلوماتية المحاسبية

 ماجستير -بكالوريوس  أنظمة المعلوماتية اإلدارية

 الهندسة

 هندسة اتصاالت

 وحدات 156 بكالوريوس
 وحدة 52 ماجستير 

 هندسة كمبيوتر 
 هندسة إلكترونيك
 هندسة كهرباء 

 يات طبيةهندسة تقن
 هندسة ميكانيك
 هندسة مساحة

 التربية

 تكنولوجيا التعليم
 بكالوريوس

 وحدة 99

 رياض األطفال
 التعليم األساسي

 لغة انكليزية وآدابها
 ماجستير -بكالوريوس  تعليم اللغة االنكليزية كلغة أجنبية

 وحدة 24دبلوم  دبلوم التعليم

 وحدة 39ماجستير  ربويةإدارة ت تصميم المناهج

 كلية اآلداب والعلوم

 

 تغذية وحمية رياضيات

 ماجستير -بكالوريوس 

علوم تكنولوجيا  فيزياء
 الغذاء

 علوم الكمبيوتر كيمياء
 بيولوجي كيمياء حيوية
 تصميم داخلي تصميم غرافي
تكنولوجيا 
 المعلومات

 عالقات عامة
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 راديو وتلفزيون ترجمة وتعريب
 صحافة إعالن

وحدة 99بكالوريوس  اقتصاد  
 وحدة 22دبلوم  تكنولوجيا العلوم المخبرية

ماجستير -وحدات 155بكالوريوس  علوم مخبرية
 وحدة 39

 ( سنوات 5)بكالوريوس  صيدلة صيدلة
 وحدات 259سنوات  6 -دكتور  دكتور صيدلي

 
 
 
 
 

 األقساط الدراسية

 

 القسط السنوي/القسط الفصلي/ لوحدةسعر ا االختصاص الكلية 

 اإلدارة
الوحدة /$215 –الوحدة بكالوريوس / $ 125 جميع االختصاصات

 ماجستير

 الهندسة
الوحدة /$275 –الوحدة بكالوريوس / $ 155 جميع االختصاصات

 ماجستير
 الوحدة بكالوريوس / $ 115 جميع االختصاصات اآلداب والعلوم

 الوحدة بكالوريوس/ $ 155 لوجيا المعلوماتتكنو  -علوم الكمبيوتر - 
 الوحدة بكالوريوس/ $ 195 الصيدلة الصيدلة

 التربية
الوحدة /$165 –الوحدة بكالوريوس / $ 115 جميع االختصاصات

 ماجستير
 الوحدة/$165 دبلوم التعليم التربية
 الوحدة/$115-  الفرشمن
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 الجامعة العالمية
 

 .4660/77من قبل جمعية المشاريع الخيرية اإلسالمية بموجب المرسوم  8774ام عت سست الجامعة 
 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/358059 01/358058 البطركية

www.gu.edu.lb – info@edu.lb 
 

 نظام الدراسة

  .نظام األرصدة واللغتين االنكليزية والعربية في التدريس معةتعتمد الجا
 اداتهالش

  سنوات 4 –بكالوريوس. 

  سنة واحدة –دبلوم. 

  سنتين –ماجستير. 
 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 
 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم

 العلوم اإلدارية
 وحدة 96 –إدارة عامة 

 وحدة 96 –اإلدارة الصحية 
 وحدة 96 –إدارة نظم المعلومات 

وحدة 99 –علوم الكمبيوتر   
 بكالوريوس

 ماجستير وحدة 39 – إدارة أعمال

 اآلداب والعلوم اإلنسانية
 بكالوريوس وحدة 95 –تربية 
 ماجستير وحدة 33 –تربية 

 دبلوم وحدة 24 –دبلوم التعليم 

 العلوم الصحية
 وحدة 116 – تمريض
 وحدة 115 – مختبر

وحدات 153 –تغذية وحمية  
وحدة 13 –عالل فيزيائي  بكالوريوس 

 

 األقساط الدراسية

 القسط السنوي/القسط الفصلي/ سعر الوحدة االختصاص الكلية 
 الوحدة/$115 دبلوم التعليم- 

 الوحدة ماجستير/$155 –الوحدة بكالوريوس /$115-  العلوم اإلنسانية
 الوحدة ماجستير/$155 –الوحدة بكالوريوس /$145 نظم معلوماتكمبيوتر و  العلوم اإلدارية
 الوحدة بكالوريوس/$115 باقي االختصاصات العلوم اإلدارية

 $255 مواد مخبرية- 
 الوحدة بكالوريوس/$115-  العلوم الصحية

 

http://www.gu.edu.lb/
mailto:info@edu.lb
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 الجامعة العربية المفتوحة
 

ادلة شهاداتها بموجب القرارات رقم م، وتمت مع44/6/4666تاريخ  4440بموجب المرسوم ت سست الجامعة 
 .م48/4/4663تاريخ  38،34،34،33

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/392145 4 - 01/392139 بيروت، مستديرة الطيونة، مفرق مستشفى العسكري

www.aou.edu.lb – admin@aou.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

   .واللغات العربية واالنكليزية في التدريس نظام الوحدات تعتمد الجامعة
 داتشهاال

  سنوات 3إلى  4من  –بكالوريوس. 

  سنتين –ماجستير. 
 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 
 

 االختصاصات

 اتكليال
 الشهادة االختصاص القسم

 لإدارة األعما

 محاسبة
 اقتصاد

 بكالوريوس تجارة خدمات مالية

 موارد بشرية
 تسويق

إدارة المنظمات 
 األهلية 

 بكالوريوس إدارة

 ماجستير إدارة أعمال

 الكمبيوتر
تكنولوجيا 
 المعلومات

 تكنولوجيا الشبكات

 معلوماتية إدارية
 بكالوريوس معلوماتية

 ماجستير تصميم البرمجيات

 تربية
 بكالوريوس تربية ئيتعليم ابتدا

 دبلوم دبلوم تعليم

 لغات
 لغة انكليزية وآدابها
دارة  بكالوريوس لغة انكليزية وا 

 

 األقساط الدراسية

 .األقصى حدها في أميركي دوالر 66 تتجاوز ال( credit) الواحدة المعتمدة الساعة كلفة

http://www.aou.edu.lb/
mailto:admin@aou.edu.lb
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 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 األوسطجامعة الشرق 
 

 .م6/0/4668تاريخ  4847بموجب المرسوم  8747عام ت سست الجامعة 
 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/684800 01/684800 شارع الفردوس –سد البوشرية  –السبتية 

www.meu.edu.lb – meu@meu.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

  .واللغة االنكليزية لغة التدريسنظام الوحدات  تعتمد الجامعة
 اداتهالش

  سنتين –ماجستير    .سنوات 4 –بكالوريوس. 
 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 
 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم

 اآلداب

 تعليم ابتدائي
 تاريخ

 دراسات دينية
 الهوت 

 بكالوريوس

 دبلوم تعليم

 تربية
 إعداد المناهج

 دة التربويةالقيا

 تعليم اللغة االنكليزية
 دراسات إسالمية 

 ماجستير

 ماجستير -بكالوريوس  لغة انكليزية

 الفنون والعلوم
 ماجستير -بكالوريوس  علوم الكمبيوتر

 علم األحياء
 بكالوريوس إعالم رقمي  تصميم غرافي

 إدارة األعمال

 إدارة
 ماجستير –بكالوريوس  مالية تسويق

 محاسبة
 قتصادا

 نظم المعلوماتية
 إدارة دولية

 بكالوريوس
 

 

 األقساط الدراسية

 $/ سعر الوحدة  القسم
 155 البكالوريوس

 165 الماجستير
 165 برامج خارجية

 
 

http://www.meu.edu.lb/
mailto:meu@meu.edu.lb
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 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 

 الجامعة اللبنانية الكندية
 

 .3/86/4660تاريخ  008بموجب المرسوم ت سست الجامعة 
 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 09/233184 09/232183 – 183 – 09/232185 وانكسر  -عينطورة 

www.lcu.edu.lb – admission@lcu.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

  .نظام الوحدات واللغتين الفرنسية واالنكليزية كلغات للتدريس تعتمد الجامعة
 اداتهالش

  سنوات 4 –بكالوريوس. 

  سنتين –ماجستير. 

  سنوات 3 –دكتوراه. 
 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 

  (.المراحل الثانوية الثالث)عالمات المدرسة أو المعهد 
 

 االختصاصات

 اتكليال
 الشهادة االختصاص القسم

 إدارة األعمال

 ماليةدراسات 
 تسويق

 إدارة موارد بشرية
 ماتية إداريةمعلو 

 إدارة دولية
 محاسبة
 اقتصاد

دارة فنادق   سياحة وا 

 دكتوراه - ماجستير –بكالوريوس 

 العلوم والفنون

 تغذية
 معلوماتية 
 تصميم داخلي
 تصميم غرافي

 علم االحياء
 بيئية

 رياضيات
 تنظيم مدني

 بكالوريوس

 العلوم اإلنسانية

إستراتيجية دراسات 
 ودبلوماسية ودفاع

 صحافة
 مإعال
 ولغات ترجمة

عربي، )لغات حية 
فرنسي، انكليزي، 
اسباني، ألماني، 
ايطالي، روسي، 
 (صيني، ياباني

 بكالوريوس

 
 
 
 
 

http://www.lcu.edu.lb/
mailto:admission@lcu.edu.lb
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 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 جامعة اآلداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان
 

م من قبل مركز الدراسات التربوية والكمبيوتر الـذي رخـص بموجـب 4666كمعهد جامعي عام ت سست الجامعة 
ـــت  اإلدارةم باســـم معهـــد 0/8/4666اريخ تـــ 4488المرســـوم  جامعـــة بموجـــب  إلـــىوالكمبيـــوتر الجـــامعي، ثـــم تحول
 .م48/0/4660تاريخ  603المرسوم 

 
 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/819905 07-06-01/819904 الكوال –بيروت 

 105*07/971901 07/972222 خط الجنوب الساحلي –جدرا  –صيدا 

 01/512140 440 - 01/512330 سن الفيلمركز 

 09/210452 09/211072 مركز الكسليك

 06/401883 801 - 06/401884 قلمونمركز 

 08/545430 1 - 08/545430 شتورةمركز 

www.aul.edu.lb – info@aul.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

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

 اداتهالش

  سنوات 4 –بكالوريوس. 

  سنتين –ماجستير. 

 
 

 شروط االنتساب

  ذن مـن وزارة التربيـة لصـفوف الفرشـمن واجتيـاز ، و اللبنانيـة أو مـا يعادلهـاحيازة البكالوريـا  امتحـان ا 

SAT1  SAT 2  4046بمعدل ال يقل عن. 

 
 

 االختصاصات

 الكليات
 الشهادة االختصاص القسم/ كلية 

 إدارة األعمال

 مالية وبنوك محاسبة
 إدارة أعمال إدارة سياحية بكالوريوس

 نظم المعلوماتية اإلدارية تسويق
 ماجستير إدارة أعمال

 لوريوسبكا فيزياء رياضيات العلوم والفنون

http://www.aul.edu.lb/
mailto:info@aul.edu.lb
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 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 اتصاالت الكمبيوتر علوم الكمبيوتر
 هندسة كمبيوتر واتصاالت

 تصميم داخلي تصميم غرافي
 علوم واتصاالت الكمبيوتر 

 ماجستير
 هندسة الكمبيوتر واالتصاالت

 اآلداب والعلوم اإلنسانية
 بكالوريوس لغة انكليزية وآدابها

 دبلوم تعليم
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةاألقساط الدراسي

 $/ سعر الوحدة  القسم
 145 البكالوريوس

 225 الماجستير
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 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا
 
 

ـــاني للغـــات والترجمـــة واألميريكـــان يونيفيرســـا ـــل المركـــز األميركـــي اللبن ـــدل عـــام ت سســـت الجامعـــة مـــن قب ل كول
 .م4664م في آب 0/8/4666تاريخ  4484ورخصت كمعهد جامعي بموجب المرسوم . م4666

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/339302 03/930894 – 01/218716 شارع الفريد نقاش –االشرفية  -بيروت

 08/930894 03/930894 – 08/930894 جادة المعلقة –زحلة  –البقاع 

 07/754888 07/754777 بوليفار نزيه البزري –تراد الشرقي االتوس –صيدا 
www.aust.edu.lb – info@aust.edu.lb 

 

 نظام الدراسة

 .تعتمد الجامعة نظام األرصدة واللغة االنكليزية كلغة رئيسية للتدريس
 اداتهالش

 وحدة وفق االختصاصات 846إلى  864من  -بكالوريوس. 

  وحدة 47 –ماجستير. 
 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 
 

 االختصاصات

 الكليات
 الشهادة االختصاص القسم/ الكلية 

العلوم اإلدارية 
 واالقتصادية

 اقتصاد محاسبة
 إدارة فنادق مالية ماجستير -بكالوريوس 

 تسويق أعمال إدارة
عالن  بكالوريوس إدارة سياحية تسويق وا 

 ماجستير إدارة نظم المعلوماتية

 العلوم والفنون

 ماجستير -بكالوريوس  هندسة الكمبيوتر واالتصاالت علوم الكمبيوتر
 صحافة هندسة التقنيات الطبية

 بكالوريوس

 عالقات عامة إعالن
 تصميم غرافي راديو وتلفزيون

 تصميم داخلي نون جميلةف
 دراسات انكليزية شؤون دولية
 دبلوم تعليم ترجمة

 بكالوريوسعلم البصريات وقياس  علوم مخبرية العلوم الصحية

http://www.aust.edu.lb/
mailto:info@aust.edu.lb
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 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 النظر
 علم األحياء الجزئي تكنولوجيا طبية
 التسويق والبيع الطبي علم السموم التطبيقي

 

 األقساط الدراسية

 

 القسط السنوي/القسط الفصلي/ ر الوحدةسع االختصاص الكلية 
 الوحدة/ $175 الجميع الجميع

 ل.ل 339763675فصل الخريف / وحدة15  
 ل.ل 339763675وحدة فصل الربيع /15  
 ل.ل 13595755فصل الصيف /وحدات 6  
 ل.ل 935443555السنة / وحدة 36  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                     جمعية المركز اإلسالمي للتوجيه والتعليم العالي                                                                                                        99
     

 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 دارة والعلومالجامعة الحديثة لإل
 

كمعهد جامعي مـن قبـل األكاديميـة الكنديـة الشـرق أوسـطية للتكنولوجيـا، ورخصـت  4666عام  ت سست الجامعة
م 44/88/4663و 43و  44والشـــهادات معادلـــة بموجـــب القـــرار . م0/8/4666تـــاريخ  4484بموجـــب المرســـوم 

ــامبوس مــع الجا 84شــريك ومنســق فــي وهــي  ــة باإلضــافة إلــى مشــروع حتــى اآلن ضــمن بــرامج الت معــات األوروبي
 .4684-4688شراكتها في برنامج اراسموس للعام 

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 05/601469 5- 05/601667 – 05/601801 طريق صيدا القديمة –الدامور 
 01/740050 01/745757 – 01/740050 الوردية -الحمرا  -بيروت

   عاليه

www.mubs.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

، مـا عـدا اختصـاص العمـل االجتمـاعي نظام الوحدات واللغتين االنكليزية والفرنسية كلغات للتدريس تعتمد الجامعة
  .الذي يدرس بالعربية

 اداتهالش

  وحدات 864ما عدا التصميم الغرافيكي  – سنوات 4 –وحدة  73 –بكالوريوس. 

  سنتين -وحدة  47 –ماجستير. 

 
 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 

 لجميع االختصاصات امتحان لغة. 

 امتحان رياضيات لفروع اإلدارة والكمبيوتر. 

 امتحان رسم لفرع التصميم الغرافيكي. 

 
 

 االختصاصات

 اتكليال
 الشهادة االختصاص القسم/ الكلية 

 إدارة األعمال
 إدارة أعمال إدارة عامة

 عالقات عامة اقتصاد الوريوسبك
 إدارة موارد بشريةإدارة نظم 

http://www.mubs.edu.lb/
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 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 المعلوماتية
 محاسبة سياحة
 مالية وبنوك تسويق

 إدارة دولية إدارة فنادق
 إدارة عامة

 إدارة فنادق ماجستير
 محاسبة

 الكمبيوتر
 والعلوم التطبيقية

 بكالوريوس تصميم غرافيكي علوم الكمبيوتر

 بية والعمل االجتماعيالتر 
 تربية تربية حضانية

 بكالوريوس
 خدمات اجتماعية إدارة تربوية

 دبلوم تعليم

 تنظيم وتطوير العالقات الدولية المعهد األوروبي اللبناني

شهادة الماجستير من جامعة أميان 
 الفرنسية

شهادة التسويق واإلدارة مع جامعة 
ستافورد شاير البريطانية ضمن 

 ج إلى تمبوسبرنام
 
 

 األقساط الدراسية

 

 القسط السنوي/القسط الفصلي/ سعر الوحدة االختصاص الكلية 
 ماجستير/$195 –بكالوريوس /$155-  اإلدارة العلوم والكمبيوتر

التربية والعمل 
 االجتماعي

 -
 ماجستير/$195 –بكالوريوس /135$
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 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 رفيق الحريريجامعة 
 

ـــم 84/8777 /48تـــاريخ  8730م بموجـــب المرســـوم رقـــم 8777م عـــا ت سســـت الجامعـــة م كمجمـــع جـــامعي، وت
 .م87/6/4666تاريخ  80874استحداث كليات جديدة بموجب المرسوم 

 
 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 05/601379 90 - 05/601386 الشوف –المشرف 

 08/663032 08/663031 جب جنين –البقاع 

 06/411791 06/411790 طرابلس -الشمال 

www.hcu.edu.lb – info@hcu.edu.lb – admission@hcu.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

  .غة االنكليزية كلغة للتدريسنظام الفصول واألرصدة الفصلية والل تعتمد الجامعة
 

 اداتهالش

  سنوات 4 –بكالوريوس. 

  سنتين –ماجستير. 

 
 

 شروط االنتساب

 عالمات المرحلة الدراسية الثانوية. 

 حيازة البكالوريا الرسمية. 

 امتحـان فـي اللغـة االنكليزيـة (TOEFL,SAT writing or IELTS) إدارة األعمـال)والمـواد العلميـة :
 .(رياضيات وفيزياء/ رياضيات وفيزياء، العلوم ونظم المعلوماتية: رياضيات، الهندسة

  عالمات المرحلة الدراسية، )لصفوف الفرشمنSAT 1, 2ومعادلة وزارة التربية والتعليم العالي ،. 

 
 

 االختصاصات

 اتكليال
 الشهادة االختصاص القسم/ الكلية 

 إدارة األعمال
 إدارة أعمال

 إدارة سياحية وخدماتية لوماتية إداريةمع ماجستير –بكالوريوس 
 تسويق محاسبة وتمويل

 هندسة
 واتصاالت كمبيوترهندسة  هندسة مدنية 

 هندسة كهرباء هندسة ميكانيك ماجستير –بكالوريوس 
معدات  – هندسة إلكترونيك هندسة ميكاترونيك

http://www.hcu.edu.lb/
mailto:info@hcu.edu.lb
mailto:admission@hcu.edu.lb
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 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 طبية

 العلوم ونةم المعلوماتية
 تصميم غرافي علوم الكمبيوتر

 كالوريوسب
 نظم المعلوماتية اإلدارية هندسة البرامج

 
 

 األقساط الدراسية

 

 القسط السنوي/القسط الفصلي/ سعر الوحدة االختصاص الكلية 
 ماجستير/ ل الوحدة .ل 515555 –الوحدة بكالوريوس / ل .ل 275555-  كلية اإلدارة

 يوس الوحدة بكالور / ل .ل 375555-  العلوم ونةم المعلوماتية
 ماجستير/ ل الوحدة .ل 515555 –الوحدة بكالوريوس / ل .ل 365555-  الهندسة
 الوحدة/ ل .ل 275555-  الفرشمن
 كل مستول – 1325555-  لغة
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 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 الجامعة األميركية للثقافة والتعليم
 

جــامعي فــي عــام وتحــول إلــى معهــد . يــروتفــي ســنتر المقاصــد، ب 8784تقنــي عــام  كمعهــد  ت سســت الجامعــة
الــذي  4474صــدر المرســوم الجمهــوري رقــم  4667حزيــران  80وفــي  .4484/4666م بموجــب المرســوم 4666

 .أعطى بموجبه ترخيصًا بتعديل المعهد الجامعي إلى جامعة
 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/393596 01/385566 مستديرة الطيونة –بدارو  –الفرع الرئيسي 

www.auce.edu.lb  - info@auce.edu.lb 

 05/467348 05/467346 بوليفار كميل شمعون –غاليري سمعان –الحدث 

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

 08/379503 03/774740 -08/379503 مفرق ايعات – القاع –بعلبك 

 admission.baalbak@auce.edu.lb  - info@auce.edu.lb 

 05/466377 05/461053 فيكتور كرم. شارع د –تقاطع الكفاءات  –الكفاءات 

www.ihacademy.net  - info@ihacademy.net  

  05/300388 03/086030 – 05/300388 مقابل محكمة بعقلين –كفرحصيد  –بعقلين 
 admission.baakline@auce.edu.lb 

 01/689492 03/773156 – 01/689492 شارع مار تقال –برشرية 
 admission.baouchrieh@auce.edu.lb 

 06/952702 06/952701 معهد فردي عطاهلل –الكورة 

 admission.koura@auce.edu.lb 

 07/763768 07/762200 قرب الصليب االحمر –النبطية 

 admission.nabatieh@auce.edu.lb 

 07/350675 03/490259 – 07/350675 شارع شرف الدين –الجعفرية الكلية  –صور 
 admission.tyre@auce.edu.lb 

 5 - 07/452444 5 - 07/452444 شارع صف الهوا –بنت جبيل 
 admission.bintjbeil@auce.edu.lb 

 

 نظام الدراسة

  .نظام الفصول واللغة االنكليزية للتدريس تعتمد الجامعة
 اداتهالش

  ـــين  – ســـنوات 4 –بكـــالوريوس ـــا الرســـمية و 866إلـــى  866ب ـــى  846وحـــدات لطـــالب البكالوري إل
 .وحدة لطالب الفرشمن 846

  وحدة 34إلى  47بين  –سنتين  –ماجستير. 
 

 تسابشروط االن

 حيازة البكالوريا الرسمية. 

  امتحان خطي في اللغة االنكليزيةEEE. 

http://www.auce.edu.lb/
mailto:info@auce.edu.lb
mailto:admission.hadath@auce.edu.lb
mailto:info@auce.edu.lb
mailto:%20admission.baalbak@auce.edu.lb
mailto:info@auce.edu.lb
mailto:info@ihacademy.net
mailto:%20admission.baakline@auce.edu.lb
mailto:%20admission.baouchrieh@auce.edu.lb
mailto:%20admission.koura@auce.edu.lb
mailto:%20admission.nabatieh@auce.edu.lb
mailto:%20admission.tyre@auce.edu.lb
mailto:%20admission.bintjbeil@auce.edu.lb
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  نتائجTOEFL. 

 امتحان رياضيات لبعض االختصاصات. 

  امتحانSAT1 SAT2 لبرنامج المنهج األميركي. 
 االختصاصات

 الكليات
 الشهادة االختصاص القسم/ كلية 

 اإلدارة
 محاسبة أعمال إدارة

 وحدة 155 إدارةبكالوريوس 
 وحدة 39 إدارةماجستير 

 موارد بشرية علوم مالية

 الفنادق إدارة

 الموارد البشرية الفندقية إدارة
 النوادي والمنتجعات السياحية إدارة
 المراكز الصحية والمستشفيات إدارة

 تنظيم المناسبات إدارة
 الم كوالت والمشروبات إدارة

 التسويق والترويج الفندقي

المؤسسات  رةإدا
 السياحية

 النقل والشحن البحري إدارة
 الداللة السياحية

 تسويق وترويج الخدمات السياحية
بيئية، طبية، تعليمية، )السياحة المستدامة

 (رياضية، عائلية

 االقتصاد
 - وحدة 155بكالوريوس اقتصاد  اقتصاد

 وحدة 39ماجستير 

عالن  تسويق وا 

 سينما راديو
عالن  بكالوريوس  155تسويق وا 

 وحدة
عالن   وحدة 39ماجستير تسويق وا 

 جرائد ومجالت تلفزيون
 الهاتف المحمول انترنت

 مطبوعات والبريد المباشر

المعلوماتية في إدارة 
 األعمال

بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات  معلوماتية إدارية
 وحدة 155واالتصاالت 

ماجستير تكنولوجيا المعلومات 
 وحدة 39تصاالت واال

 إدارة نظم المعلومات

 الفنون

 155بكالوريوس ترجمة ولغات  ترجمة
 لغة انكليزية وحدة

 156بكالوريوس الفنون الجميلة  فنون جميلة
 تجميل داخلي وحدة
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 تصميم غرافيكي

 العلوم

 علوم الكمبيوتر
بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات 

 وحدة 156واالتصاالت 
تير تكنولوجيا المعلومات ماجس

 وحدة 39واالتصاالت 

 هندسة البرمجيات
 متعدد الوسائط
 أنظمة وشبكات

 أنظمة وبرمجيات مفتوحة المصدر
 علوم الكمبيوتر واالتصاالت

 

 األقساط الدراسية

 القسط السنوي/القسط الفصلي/ سعر الوحدة االختصاص الكلية 
 ماجستير/ ل الوحدة .ل 335555 –الوحدة بكالوريوس / ل .ل 215555 الجميع الجميع
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 الجامعة األميركية للتكنولوجيا
 

 .م0/8/4666تاريخ  4484م بموجب المرسوم 4666ت سست الجامعة كمعهد جامعي في العام 
 الفروع

 الفاكس الهاتف رعالف
 09/478146 4 - 09/478143 الشمال -طريق جبيل الرئيسي  –حاالت 

 - - طرابلس

 - - صور

www.aut.edu.lb – info@aut.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

  .رصدة واللغة االنكليزية كلغة للتدريسنظام الوحدات واأل تعتمد الجامعة
 اداتهالش

  سنتين –ماجستير  -سنوات  4 –بكالوريوس. 
 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 
 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم/ الكلية 

 إدارة األعمال

عالن إدارة فنادق مالية محاسبة  تسويق وا 
 بكالوريوس

 التإدارة وتخطيط المواص
 ماجستير -بكالوريوس  إدارة أعمال

 ماجستير اقتصاد وسياحة عالمية

 العلوم التطبيقية

 ماجستير –بكالوريوس  علوم الكمبيوتر
 العلوم البيئية هندسة مدنية تكنولوجيا المعلومات

 بكالوريوس
 علوم الكمبيوتر واالتصاالت الصحة البيئية معلوماتية إدارية

 هندسة إلكترونيك ميكانيك ةهندس ئية والجيوبيئيةالموارد البي
 علوم التغذية وتنظيم الوجبات

 الفنون واإلنسانيات
 تصميم داخلي تصميم غرافي

 صحافة راديو وتلفزيون بكالوريوس
 فنون مرئية ومسموعة عالقات عامة

 

 األقساط الدراسية

 ل.ل/ القيمة  القسم
 التسجيل 7553555 –ة الوحد/  2653555 البكالوريوس

 التسجيل 3253555 –الوحدة /  3753555 الماجستير

http://www.aut.edu.lb/
mailto:info@aut.edu.lb
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 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 الجامعة اللبنانية األلمانية
 

ــــيم العــــالي للعــــالل  48/84/8777تــــاريخ  8730رخصــــت كمعهــــد جــــامعي بموجــــب المرســــوم  باســــم معهــــد التعل
 .م4/86/4660يخ تار  073وتحولت إلى الجامعة اللبنانية األلمانية بموجب المرسوم رقم . الفيزيائي

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 09/938933 09/938938 256ب .ص –جونيه  –ساحل علما 

www.lgu.edu.lb – admissions@lgu.edu.lb – info@lgu.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

تعتمـــد الجامعـــة نظـــام األرصـــدة والحضـــور اإللزامـــي، إضـــافة إلـــى اعتمـــاد اللغتـــين االنكليزيـــة والفرنســـية كلغـــات 
 .للتدريس

 اداتهالش

  سنوات وفق االختصاص 3 أوسنوات  4 –إجازة. 

  سنتين –ماجستير. 

 
 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 
 

 

 اصاتاالختص

 الكليات
 الشهادة االختصاص القسم/ الكلية 

 كلية
 الصحة العامة

 العالل الفيزيائي
 سنوات 4 –إجازة 

 ماجستير
 وحدة 245

 العناية التمريضية
 علوم التغذية

 التقنيات الصحية والطبية
 المختبرات الطبية

 سنوات 3 –إجازة 
 وحدة 165

 كلية
 إدارة األعمال 

 اإلدارة
 ة والمصرفيةالعلوم المالي

 التسويق

 سنوات 3 –إجازة 
 وحدة 165

http://www.lgu.edu.lb/
mailto:admissions@lgu.edu.lb
mailto:info@lgu.edu.lb


 

                   جمعية المركز اإلسالمي للتوجيه والتعليم العالي                                                                                                        108
       

 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 والتدقيق المحاسبة
 إدارة المستشفيات
 إدارة الفنادق
 الت مين
 السياحة

 موارد بشرية
 اإلدارة المعلوماتية

 كلية
 التربية والفنون

 تربية حضانية وابتدائية
 إدارة تربوية
 فنون األداء
 فن الموسيقى

 سنوات 3 –إجازة 
 وحدة 165

 
 

 ساط الدراسيةاألق

 

 القسط السنوي/القسط الفصلي/ سعر الوحدة االختصاص الكلية 
 وحدةال/$135-  كلية الصحة العامة

 وحدةال/$125-  كلية إدارة األعمال
 وحدةال/$135باستثناء الفنون واألداء  وحدةال/$125-  كلية التربية والفنون
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 الفرنسية -وم التطبيقية اللبنانية جامعة التكنولوجيا والعل
 

م، وتم تحويلها إلـى جامعـة 4/86/8776تاريخ  7408رخصت كمعهد جامعي للتكنولوجيا بموجب المرسوم رقم 
كليـة اآلداب والعلـوم، كليـة إدارة األعمـال، معهـد جـامعي : م وتتضمن48/86/4660تاريخ  848بموجب المرسوم 

 .م46/4/4686تاريخ  4040ببرامج ماستر تخصصية بموجب المرسوم وتم الترخيص للجامعة . للتكنولوجيا

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 06/405048 06/405047 الشمال -الكورة  –دده 

-  09 - 06/425608 الشمال -بوليفار بشارة الخوري  –طرابلس 
-  - البقاع -شتورة 

www.ulf.edu.lb  
 

 نظام الدراسة

  .نظام التدريس السنوي بحضور إلزامي، إضافة إلى اللغة الفرنسية كلغة للتدريس تعتمد الجامعة
 داتهاالش

  سنوات 4 –بكالوريوس. 

  سنتان –ماستر تخصصي. 

  سنوات 4 –دبلوم جامعي. 

  سنوات 4 –دبلوم مهندس. 

 
 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 

 
 

 اتاالختصاص

 الكليات
 الشهادة االختصاص القسم/ الكلية 

 كلية
 اآلداب والعلوم

 التكنولوجيا المتقدمة
 المعلوماتية

 ميكانيك الطاقات البديلة
 التجهيزات الطبية

 المعلوماتية واالتصاالت
 علوم البيئة
 علم االجتماع

 بكالوريوس

http://www.ulf.edu.lb/
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 علم اجتماع العلوم ةالتكنولوجيا
 ماستر تخصصي معلوماتية

 ةكلي
 إدارة األعمال

 التسويق
 إدارة الفنادق

 اإلدارية ةالمعلوماتي
 إدارة األعمال الدولية

 بكالوريوس

 إدارة أعمال
 ماستر تخصصي مالية وبنوك

 المعهد الجامعي
 للتكنولوجيا

 صيانة صناعية
 معلوماتية صناعية
 اتصاالت وشبكات
 ادارة المؤسسات
 معلوماتية ادارية

 تجارة وبنوك وت مين

 وم جامعي للتكنولوجيادبل

 كلية الهندسة

 هندسة ميكانيك وطاقة
 هندسة كهرباء

 إلكترونيكهندسة 
 هندسة مدنية

 دبلوم مهندس
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 جامعة العائلة المقدسة
 

تــم التـــرخيص لمعهــد العائلـــة المقدســة العـــالي للعلــوم التمريضـــية  87/0/4666تـــاريخ  4483بموجــب المرســوم 
م تـم إضـافة اختصاصـي القبالـة وعلـوم المختبـرات 44/4/4666تـاريخ  86367وبموجب المرسوم . معيكمعهد جا

 .8047م بموجب المرسوم 83/3/4667وتم الترخيص بتحويل المعهد إلى جامعة بتاريخ . الطبية

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 06/743154 06/642250 الشمال - البترون

www.usf.edu,lb – rectorat@usf.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

لزامية الحضور، إضافة إلى اعتماد اللغة الفرنسية واالنكليزية للتدريس تعتمد الجامعة   .نظام األرصدة وا 
 اداتهالش

  سنوات وفق كل اختصاص 3سنوات إلى  4بين  –إجازة. 
 

 شروط االنتساب

  سميةحيازة البكالوريا الر. 
 

 االختصاصات

 الكليات
 الشهادة االختصاص القسم/ كلية 

 كلية الصحة

 علوم تمريضية
 عالل فيزيائي

 قبالة
 علوم المختبرات الطبية

 إجازة

 كلية
 إدارة األعمال

 تسويق
 ت مين

 تمويل ومصارف
 معلوماتية إدارية

 إجازة

 كلية التربية
 تربية مختصة

 تربية حضانية وابتدائية
 إجازة

 
 
 
 
 

http://www.usf.edu,lb/
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 جامعة طرابلس
 

تـــاريخ  4383بموجـــب المرســـوم " معهـــد طـــرابلس الجــامعي للدراســـات اإلســـالمية "رخصــت كمعهـــد جـــامعي باســـم 
 .تم الترخيص بتحويل المعهد إلى جامعة 83/3/4667تاريخ  8046وبموجب مرسوم رقم . 8786

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 06/447202 4 - 3 -1 – 06/447200 – 06/437363 شارع اإلصالح – أبو سمرا –طرابلس 

www.ut.edu.lb – infi@ut.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

 .، كما تعتمد لغة التدريس العربية واالنكليزيةالفصليتعتمد الجامعة نظام التدريس 

 داتهاالش

  فصول في الكليات األخرل 6سالمية وفصول دراسية في كلية الشريعة والدراسات اإل 8 –إجازة. 

  سنة على األقل للرسالة+ فصالن دراسيان  –ماجستير. 

 دكتوراه. 
 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 

 سجل عدلي. 
 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم/ الكلية 

كلية الدراسات 
 اإلسالمية

 (واديانعقائد  –الحديث الشريف  –التفسير )أصول الدين 
 (فقه األحوال الشخصية –فقه السياسة الشرعية  –فقه المعامالت المالية  –فقه وأصول )شريعة 

عالم )الدراسات اإلسالمية   (العلوم التربوية اإلسالمية –دعوة وا 
 دكتوراه - ماجستير –إجازة 

 كلية
اآلداب والعلوم 

 اإلنسانية

 فلسفة
 تاريخ وحضارات

 علم النفس

 ترجمة
 ةلغة عربي

 أدب عربي
 إجازة

 كلية
 إدارة األعمال

 تسويق
 إدارة

 محاسبة
 إجازة معلوماتية إدارية

 

 األقساط الدراسية

 $/ سعر الوحدة  الفصل
 155 األول والثاني

 55 الصيفي

http://www.ut.edu.lb/
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 جامعة الكفاءات
 

 تـم التــرخيص لمؤسسـة الكفـاءات بمعهــدين جـامعيين للتكنولوجيــا 48/84/8777تــاريخ  8738بموجـب المرسـوم 
 .تم تحويل المعهدين إلى جامعة 44/3/4667تاريخ  8067وبموجب المرسوم . والتربية

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 208* 01/879304 6 - 5 – 01/879304 جبل لبنان –عين سعادة  –الكفاءات 

www.itk.edu.lb – foundation@al-kafaat.org 
 

 ام الدراسةنظ

لزامية الحضور تعتمد الجامعة باإلضـافة  إضافة إلى اعتماد اللغة الفرنسية كلغة للتـدريس. نظام التدريس السنوي وا 
  .إلى اللغة االنكليزية في بعض االختصاصات

 اداتهالش

  دبلوم جامعيDUT – 4سنوات. 

  سنوات 4 –بكالوريوس. 

 
 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 
 

 الختصاصاتا

 الشهادة االختصاص القسم/ كلية 

المعهد الجامعي 
 للتكنولوجيا

 ميكانيك
 معلوماتية
 إلكترونيك

 فرع الفنادق والمرافق السياحية إدارة المؤسسات
 دارة ماليةاإلمحاسبة و إدارة المؤسسات فرع ال

 تقنيات الصناعات الغذائية

 وحدة 115 – دبلوم جامعي
DUT 

 كلية التربية
 حضانية وابتدائيةتربية 
 لمعاقين والحاالت االجتماعية تربية مختصة

  تربية مختصة للمسنين واألمراض المزمنة
 وحدة 95 – بكالوريوس

كلية الفنون 
 واإلعالن

 العلوم السينمائية
 تجميل داخلي

عالن  (وحدة 125) دعاية وا 
 وحدة 95 بكالوريوس

 

http://www.itk.edu.lb/
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 األقساط الدراسية

 

 القسط السنوي/القسط الفصلي/ سعر الوحدة االختصاص الكلية 
 الوحدة/ $ 75 جميع االختصاصات التربية

 الفنون واإلعالن
 الوحدة/ $ 75 التجميل الداخلي 
 الوحدة/ $ 115 العلوم السينمائية
عالن  الوحدة/ $ 125 دعاية وا 

المعهد الجامعي 
 للتكنولوجيا

 الوحدة/ $ 55 غذائيةصناعات  –ميكانيك  – إلكترونيك
 الوحدة/ $ 75 اإلدارة بالفرعين –علوماتية م
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 اتـالكلي

 

 والمعاهد

 

 الجامعية
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 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 معهد الرسول األعظم للعلوم الصحية واإلدارية
 

م، وهـــو تــابع لجمعيـــة مؤسســـة الشـــهيد 7/3/4667تـــاريخ  8678رخـــص بموجــب المرســـوم  هــو معهـــد جـــامعي
 .تماعيةاالج

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/457020 30 - 01/457020 قرب مستشفى الرسول األعظم –طريق المطار 

  71/282637 مستشفى الشيخ راغب حرب –تول  –النبطية 

 

 نظام الدراسة

 .تعتمد اللغة االنكليزية كلغة التدريس ونظام الوحدات
 الشهادات 

  سنوات 4 –إجازة. 
 

 بشروط االنتسا

 حيازة البكالوريا الرسمية. 

 امتحان دخول. 

 مقابلة شخصية. 
 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم/ كلية 

 العلوم الصحية
 تصوير طبي علوم تمريضية

 إجازة

 إنعاش تنفسي علوم مخبرية
 العلوم اإلدارية

بالتعاون مع جامعة 
AUL 

 اقتصاد محاسبة
 تسويق إدارة عامة

 بنوك ومالية

 المعلوماتية
بالتعاون مع جامعة 

AUL 

 نظم المعلوماتية اإلدارية
 علوم الكمبيوتر
 االتصاالت

 الفنون الزخرفية
 التصميم الداخلي

 اإلعالم
 الصحافة

 اإلذاعة والتلفزيون
 دبلوم التعليم التعليم
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 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 كليات اإلمام األوزاعي
 

اإلسالمي للتربية في بيروت، وتـم التـرخيص لهـا بموجـب المرسـوم رقـم من قبل وقف المركز  8707أنشئت عام 
 .84/86/8786تاريخ  4383

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/704453 4 01/704452 الطريق الجديدة –الملعب البلدي  –بيروت 

 08/507153 08/507153 طلعة المزارع –سعدنايل  –البقاع 

 06/825454 06/825454 طريق حلبا –البحصة  –عكار 

www.ouzai.org – Islamic_studies@ouzai.org – business@ouzai.org 
 

 نظام الدراسة

 .غة العربية كلغة للتدريسإضافة إلى اعتماد الل. انتسابًا وحضوراً تعتمد الجامعة نظام التدريس السنوي 
 

 الشهادات 

  سنوات 3 –إجازة. 

  كحد أدنى سنتين –ماجستير. 

  كحد أدنى سنتين –دكتوراه. 

 
 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية أو الشهادات الشرعية. 

  برمجــــــة الحاســــــبات االلكترونيــــــة، العلــــــوم التجاريــــــة، أمانــــــة الســــــر، المحاســــــبة )البكالوريــــــا الفنيــــــة
ـــــة، أمانـــــة الســـــر اإلداريـــــة، البيـــــع والعالقـــــات التجاريـــــة، الفنـــــون الفندقيـــــة، تكنولوجيـــــا والم علوماتي

 (.المعلومات
 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم/ كلية 
 الدراسات اإلسالمية بكافة أنواعها الدراسات اإلسالمية

 دكتوراه -ماجستير  –إجازة 
 إدارة األعمال اإلسالمية

 عمالإدارة أ اقتصاد
 اقتصاد إسالمي دولية تمعامال

 تسويق مصارف إسالمية
 

 األقساط الدراسية

 القسط السنوي/القسط الفصلي/ سعر الوحدة االختصاص الكلية 
 الدكتوراه/ل.ل5555555 –الماجستير /ل.ل 3555555 –اإلجازة /ل.ل 1255555 الجميع إدارة األعمال

 الدكتوراه/ل.2555555 –الماجستير /ل.ل 1555555 –اإلجازة /ل.ل 655555 الجميع دراسات اإلسالمية

http://www.ouzai.org/
mailto:Islamic_studies@ouzai.org
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 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 

 المعهد العالي لألعمال
 

ورخـــص  .بالتعـــاون مـــع مصـــرف لبنــان وغرفـــة التجـــارة والصــناعة فـــي بـــاريس 8776انشــىء هـــذا المعهـــد عــام 
 .0/8/8776تاريخ  7644بموجب المرسوم 

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/373374 01/373373 ف لبنانقرب مصر  –الحمرا  –بيروت 

www.esa.edu.lb – esainfo@esa.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

 .األساسية واللغتين العربية واالنكليزية بشكل ثانوي تعتمد اللغة الفرنسية كلغة للتدريس
 الشهادات 

  اتشهر وفق االختصاص 88أشهر حتى  8من  –ماجستير. 

 
 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 

 حيازة اإلجازة في إدارة األعمال. 

 سنة خبرة في حقل االختصاص. 

 مباراة دخول. 

 
 

 االختصاصات

 الكليات
 الشهادة االختصاص القسم/ كلية 

 إدارة األعمال

 شهر 16إلى  12من  إدارة أعمال

 أشهر تدريب 4+ أشهر  6 مالية دولية
 سنة واحدة األعمال تمويل

 سنة واحدة تسويق
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esa.edu.lb/
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 معهد الصليب االحمر اللبناني الجامعي للتمريض
 

م وقـــرار مباشــــرة التـــدريس رقــــم 7/3/4667تــــاريخ  8677هـــو معهــــد جـــامعي مــــرخص بموجـــب المرســــوم رقـــم 
 .م48/88/4688تاريخ  4688/م/8830

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 05/468600 1 - 05/468600 نى الصليب االحمر اللبنانيمب –طريق السكة  –بعبدا 

nursing@redcross.org.lb 
 

 نظام الدراسة

اللغــة الفرنسـية وبعــض المــواد بـاللغتين العربيــة واالنكليزيـة لقســم اللغــة الفرنسـية، كمــا تعتمـد اللغــة االنكليزيــة تعتمـد 
 . يزيةوبعض المواد باللغتين العربية والفرنسية لقسم اللغة االنكل

 الشهادات 

  سنوات 4 –إجازة. 

  سنة بعد اإلجازة –دبلوم جمعي. 

 
 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 

 
 

 االختصاصات

 الكليات
 الشهادة االختصاص القسم/ كلية 

 
 إجازة علوم تمريضية

 دبلوم جامعي إسعاف وطوارئ
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 ـــدالمعاه

 

 

 

 التكنولوجية

 

 
 



 

                   جمعية المركز اإلسالمي للتوجيه والتعليم العالي                                                                                                        121
       

 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 جويا -المعهد الجامعي للتكنولوجيا 
 

وهــو مشــروع مشــترك بــين الدولــة اللبنانيــة ومبــرة علــى الجمــال الخيريــة للرعايــة  8776هــذا المعهــد عــام  انشــىء
  .م48/84/8777تاريخ  8738وقد نظمت بموجب المرسوم . االجتماعية

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 07/410895 07/410830 جنوب لبنان –صور  –جويا 

www.UITjowaya.com 
 

 نظام الدراسة

. ونظام التـدريس فصـلي LMDوالنظام األوروبي الجديد العربية واالنكليزية والفرنسية كلغات للتدريس، تعتمد اللغة 
 .LIMOGESويمكن للطالب متابعة الدراسات العليا في فرنسا من خالل اتفاقية التعاون مع جامعة 

 الشهادات 

 ـــــا  دبلـــــوم جـــــامعي ـــــة حســـــب القـــــرارات  – ســـــنوات DUT – 4للتكنولوجي ـــــة لإلجـــــازة الجامعي المعادل
 .الصادرة عن لجنة المعدالت للتعليم 48/38/4660و 46/46/4664و 44/46/4664

 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 

 امتحان دخول. 
 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم/ كلية 

 الهندسة

 ة مساحةتكنولوجيا هندس

DUT 

 تكنولوجيا هندسة مدنية
 تكنولوجيا هندسة إلكترونيك

 الديكور –هندسة التجميل الداخلي تكنولوجيا 
 االتصاالت وشبكات المعلوماتيةتكنولوجيا هندسة 

 تكنولوجيا هندسة الميكانيك واإلنتال

 إدارة
 تقنية التسويق
 معلوماتية إدارية

 ليةوعلوم ما محاسبة
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 معهد المتن الجامعي للتكنولوجيا
 

 8730ورخـص بموجـب المرســوم  8777انشـىء هـذا المعهـد مـن قبـل مؤسسـة التعلــيم المحـدودة فـي المـتن عـام 
 .م44/84/8777تاريخ 

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/871080 1 - 01/871080 المتن -البوشرية / الجديدة  –شارع المدور 

www.matnu.edu.lb – matnu@matnu.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

 .تعتمد اللغة االنكليزية والفرنسية كلغات للتدريس، ونظام األرصدة والوحدات
 الشهادات 

  دبلوم جامعي للتكنولوجياDUT – 4 سنوات. 

 
 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 
 

 االختصاصات

 الشهادة االختصاص القسم/ كلية 

 العلوم والكمبيوتر
 معلوماتية صناعية

DUT 

 معلوماتية إدارية
 علوم الكمبيوتر

 إدارة األعمال
 التقنية المصرفية

 المحاسبة والعلوم المالية
 إدارة المؤسسات
 تقنيات الت مين

 التسويق واإلعالن الفنون
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.matnu.edu.lb/
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 امعي معهد صيدون الج
 

لتكنولوجيـا مختبــرات ، وتــم التـرخيص 4666انشـىء هـذا المعهـد مــن شـركة صـيدون للثقافــة والتعلـيم العـالي عـام 
ـــاريخ  4484بموجـــب المرســـوم رقـــم  األســـنان  ـــرخيص لـــإلدارة بموجـــب المرســـوم 87/0/4666ت ـــاريخ  830م والت ت

 .م88/8/4668

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 07/754803 07/754801 مستشفى الهمشري طريق –الميه ميه  –صيدا 

sutuniversity@idm.net.lb 
 

 نظام الدراسة

 .إلزامينصف سنوية والحضور  تعتمد اللغة االنكليزية والفرنسية كلغات للتدريس، ونظام األرصدة والوحدات
 الشهادات 

  دبلوم جامعي للتكنولوجياDUT – 4 سنوات. 

  سنوات 4 –بكالوريوس. 
 

 ابشروط االنتس

 حيازة البكالوريا الرسمية. 
 

 االختصاصات

 الكليات
 الشهادة االختصاص القسم/ كلية 

تكنولوجيا 
 مختبرات األسنان

 مختبرات األسنانعلوم تكنولوجيا 
DUT  معادلة بموجب قرار مبدئي

 م49/35/2554

 اإلدارة
 إدارة

 محاسبة
 معلوماتية إدارية

 بنوك وتمويل
 تسويق

 إدارة السياحة والسفر

بكالوريوس معادلة بموجب قرار 
 م35/42/2515مبدئي 
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 دالمعاه

 

 ةالجامعي

 

 للدراسات

 

 ـةالديني
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 معهد القديس بولس للفلسفة والالهوت
 

م، وتـم التـرخيص لـه بموجـب المرسـوم رقـم 8747قبـل جمعيـة المرسـلين البوليسـيين عـام انشىء هذا المعهـد مـن 
 .م44/4/8704تاريخ  4007

 روعالف

 الفاكس الهاتف الفرع
 09/263818 09/263920 – 09/263749 كسروان -حاريصا 

 

 نظام الدراسة

 .والفرنسية كلغات للتدريس، ونظام األرصدة والوحدات ةيالعربتعتمد اللغة 
 الشهادات 

  سنوات 4 –إجازة. 

  سنة واحدة –جدارة. 

  سنتين –ماستر بحثي. 

 
 

 شروط االنتساب

  الرسميةحيازة البكالوريا. 

 
 

 االختصاصات

 الكليات
 الشهادة االختصاص القسم/ كلية 

 فلسفة الفلسفة
 ماستر بحثي –جدارة  –إجازة 

 الهوت الالهوت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   جمعية المركز اإلسالمي للتوجيه والتعليم العالي                                                                                                        126
       

 م2102 –الطبعة الثانية عشر  –دليلك إلى الجامعات في لبنان 

 الدعوة الجامعي للدراسات اإلسالميةمعهد 
 

لمرسوم رقـم م، ورخص بموجب ا8777من قبل وقف مركز التنمية السالمية في بيروت عام انشىء هذا المعهد 
 .48/84/8777تاريخ  8730

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/854072 01/854071 السفارة الكويتية –بيروت 

daawacol@hotmail.com 
 

 نظام الدراسة

 .العربية كلغة التدريستعتمد اللغة 
 الشهادات 

  سنوات 4 –إجازة. 

  سنتين -ماجستير. 

  سنوات 4 –دكتوراه. 
 

 شروط االنتساب

 حيازة البكالوريا الرسمية. 
 

 االختصاصات

 الكليات
 الشهادة االختصاص القسم/ كلية 

 

 شريعة إسالمية

 إجازة 
 النظم اإلسالمية واإلدارة

 أصول الدين
 علم االجتماع اإلسالمي

 الفكر اإلسالمي الفقه وأصوله

 دكتوراه -ماجستير 
 الحديث وعلومه تفسير القران

 شعبة التربية علم الكالمالعقيدة و 
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 األدنىكلية الالهوت للشرق 
 

ــيم العــالي  8860انشــىء هــذا المعهــد عــام  ــانون تنظــيم التعل مــن قبــل المرســلين البروتســتانت ورخــص بموجــب ق
 .46/84/8768الخاص بتاريخ 

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/347129 01/346708 مقابل وزارة االقتصاد –شارع الصوراتي  –الحمرا 

www.theonest.edu.lb – president@theonest.edu.lb 
 

 نظام الدراسة

 .االنكليزية كلغة التدريس ونظام الوحداتتعتمد اللغة 
 الشهادات 

  سنوات 4 –إجازة. 

  سنتين -ماجستير. 

 
 

 شروط االنتساب

 رسميةحيازة البكالوريا ال. 

 
 

 االختصاصات

 الكليات
 الشهادة االختصاص القسم/ كلية 

 تربية مسيحية والهوت

 التربية المسيحية
 إجازة

 دروس الهوتية
 اآلداب والتربية المسيحية

 ماجستير
 المقدس تالالهو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.theonest.edu.lb/
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 العاليين ومعهد السيدة الزهراء  األعظممعهد الرسول 
 الميةللشريعة والدراسات اإلس

 

، وقد عقدت إدارة المعهد توأمة مع كليـة 8784ومعهد السيدة الزهراء  8784معهد الرسول األعظم عام انشىء 
االجتهاد للدراسات اإلسالمية في الجامعة اإلسالمية فـي بيـروت، كمـا وقـع المعهـد اتفاقـًا آخـر مـع المركـز العـالمي 

 .لمعهدينللعلوم السالمية بقم المقدسة لمعادلة اإلجازة في ا

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
 01/450263 01/450262 مدخل حارة حريك –طريق المطار : معهد الرسول

 01/451699 01/450265 مدخل حارة حريك –طريق المطار : معهد الزهراء

www.arrasoul.org – info@arrasoul.org 

www.azzahra.lb.org – azzahra_lb@hotmail.com 
 

 نظام الدراسة

 .كلغة للتدريس العربية تعتمد اللغة
 الشهادات 

  سنوات 4 –إجازة. 

  سنتين -ماجستير. 

  سنوات 4 –دكتوراه. 
 

 شروط االنتساب

  ريا الرسميةحيازة البكالو. 
 

 االختصاصات

 الكليات
 الشهادة االختصاص القسم/ كلية 

 
 إجازة الشريعة والدراسات اإلسالمية

 التفسير وعلوم القران
 ماجستير

 الفقه واألصول
 دكتوراه والكالم الفلسفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arrasoul.org/
mailto:info@arrasoul.org
http://www.azzahra.lb.org/
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 قسم خاص
 مكتب جامعة أزاد اإلسالمية في لبنان

 

فرعـًا فـي إيـران وفـي مختلـف دول العـالم  864وهـي تضـم  8784المية فـي إيـران عـام ت جامعـة أزاد اإلسـست س
 .م4663وقد ت سس فرعها في لبنان في العام 

 الفروع

 الفاكس الهاتف الفرع
  01/457314 03/730952 – 01/457314 طريق المطار  -بيروت 
 07/763466 06/644913 – 07/763466 مبنى مؤسسة الشهيد –النبطية  -الجنوب 

 08/370561 03/497901 – 08/370561 مبنى الثانوية الحديثة –مدينة بعلبك  –البقاع 

IAU-lebanon@yahoo.com 
 

 نظام الدراسة

 .العربية كلغة للتدريس ونظام األرصدة والوحداتتعتمد اللغة 
 الشهادات 

  سنوات 4 –إجازة. 

  سنتين -ماجستير. 
 

 شروط االنتساب

 الرسمية حيازة البكالوريا. 
 

 االختصاصات

 الكليات
 الشهادة االختصاص القسم/ كلية 

 التربية
 التعليم االبتدائي والثانوي

 ماجستير  –إجازة 

 التخطيط واإلدارة التربوية
 التوجيه واإلشراف التربوي

 اإللهيات
 الفلسفة والحكمة اإلسالمية
 الفقه والحقوق اإلسالمية

دارية داريةالعلوم السياسية واإل  علوم سياسية وا 
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 ملحقات
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 المعادلة في مديرية التعليم العالي
 

 مهام أمانة السر
  ( 8776تمـوز  46)8867مـن الـوزير اسـتنادًا للمرسـوم رقـم  70/4تنظيم أعمال لجنة المعادالت المشـكلة بـالقرار

 .ويرأسها مدير عام التعليم العالي

 الت أسبوعيًا للبت بطلبات المعادالت للشهادات الجامعية الصادرة من داخل لبنان وخارجهتجتمع لجنة المعاد. 
 مالحظات

 إن طلب المعادلة يجب أن يتضمن الشهادة الممنوحة وال يكتفي باإلفادات. 

  على صاحب العالقة الحضور شخصيا إلـى أمانـة سـر لجنـة المعـادالت للتعلـيم العـالي السـتالم المعادلـة
 .من ينوب عنه بموجب تفويض خطي أو وكالة أو إرسال

 ال يعتبر مقبواًل كل طلب غير مرفق بجميع المستندات المذكورة أدناه. 

 

 :المستندات المطلوبة
  أو ما يعادلها رسمياً ( البكالوريا اللبنانية ) شهادة الثانوية العامة 

 لتعليم العالي بالنسبة للشهادات التصديق من أمانة سر مجلس ا) : الشهادة الجامعية مصدقة حسب األصول
 (.من داخل لبنان ومن السفارة اللبنانية والخارجية اللبنانية بالنسبة للشهادات الممنوحة خارل لبنان 

 .MS,MAمع الماجستير لمعادلة الماجستير  BS-Licenseتقديم اإلجازة  .8

 .ياتقديم اإلجازة مع دبلوم الدراسات العليا لمعادلة دبلوم الدراسات العل .4

 .DEA-DESS . PhDتقديم اإلجازة مع الماجستير لمعادلة الدكتوراه  .4

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

 أو جواز سفر يثبـت اإلقامـة بالنسـبة . إخرال قيد أو تذكرة هوية بالنسبة حاملي الشهادات من داخل لبنان
إذا كانــت اإلقامــات علــى جــواز الســفر بغيــر إحــدل اللغــات الــثالث : لبنــان لحــاملي الشــهادات مــن خــارل

العربيــة، الفرنســية أو اإلنكليزيــة وجــب حينهــا ترجمــة هــذا المســتند لــدل متــرجم محلــف إلــى اللغــة العربيــة 
 .الرسمية

  فـي حـال كانـت الشـهادة مـن دول أميركـا الشـمالية وجــب علـى صـاحب العالقـة الحصـول علـى إفـادة مــن
 .اميديست في لبنان يثبت فيها االعتراف بالجامعة وبالطلب معاً مكتب 

  في حال كانت اللغة من دولة بريطانيا أو دول الكومنولث، وجب على صاحب العالقـة تصـديق الشـهادة
 .من المركز الثقافي البريطاني في لبنان

  وجــب علــى ( كومنولــث غيــر أميركــا الشــمالية وبريطانيــا أو دول ال) إذا كانــت الشــهادة مــن بلــدن أخــرل
صــاحب العالقــة تــ مين العنــوان الكامــل للجامعــة مانحــة الشــهادة بمــا فــي ذلــك رقــم الهــاتف ورقــم الفــاكس 

 .والبريد االلكتروني إذا توفر

  بالنســبة لشــهادتي الدراســات العليــا وأطروحــة الــدكتوراه، وجــب تقــديم تقريــر اللجنــة الفاحصــة، مــع تصــوير
 .روحةأول صفحة من الرسالة أو األط

  الســفارات ) جميـع الوثـائق المتعلقـة بالشـهادات مـن خـارل لبنــان يجـب أن تكـون مصـدقة حسـب األصـول
 (.اللبنانية والخارجية اللبنانية 
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 جدول تحديد مسالك شهادات البكالوريا الفنية للدخول إلى مختلف مؤسسات التعليم
 العالي

 8/6/8764تاريخ 8746تطبيقا  للمرسوم رقم 

 4664تموز  8تاريخ  67/4664رار رقم الملحق بالق
 

 

 

 

 

 

 االختصاصات في التعليم العالي االختصاص المفروض لشهادة البكالوريا الفنية

 البناء واألشغال العامة 

 الرسم المعماري 

 المساحة 

 الهندسة المعمارية 

 الهندسة المدنية 

 هندسة المساحة 

 هندسة التجميل الداخلي 

 الفن الزخرفي 

  الفنون الغرافيكية (Graphic Design) 

 الرسم المعماري 

 التجميل الداخلي 

 فنون اإلعالن 

 الهندسة المعمارية 

 هندسة التجميل الداخلي 

 الفن الزخرفي 

 تصميم اإلعالن 

 الفنون الغرافيكية (Graphic Design) 

 رسم وتصوير 

 برمجة الحاسبات اإللكترونية 

 العلوم التجارية 

 أمانة السر 

 المحاسبة والمعلوماتية 

 والعالقات التجارية البيع 

 أمانة السر اإلدارية 

 الفنون الفندقية 

  (بجميع فروعها ) إدارة األعمال 

 العلوم االقتصادية 

 اإلدارة والتسويق 

 المحاسبة والتمويل 

 اإلدارة والتمويل 

 السياحة 

 علوم مصرفية 

 المعلوماتية اإلدارية 
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 في التعليم العالي االختصاصات االختصاص المفروض لشهادة البكالوريا الفنية

 الكيمياء الصناعية 
 الكيمياء الصناعية  البتر وكيمياء 

 الكيمياء  العلوم الصيدالنية 

 كافة االختصاصات  علم الالهوت   إسالميةدراسات 

 العناية التمريضية 

 مساعدة طبيبة لألسنان 

 مراقب صحي 

 فنون التجميل 

 التربية الحضانية 

 مرشد اجتماعي 

 موسيقى 

  يةالعلوم المخبر 

 العلوم التمريضية 

 اإلشراف الصحي االجتماعي 

 العالل الفيزيائي 

 القبالة 

 تقويم النطق 

 ت هيل المعوقين 

 العلوم الصيدالنية 

 التربية 

 علم النفس 

 علم االجتماع 

 التنشيط االجتماعي 

 الموسيقى 

 التوثيق 

 فنون اإلعالن 

 اإلعالنات والعالقات العامة 

 التوثيق 

 الصحافة ووكاالت األنباء 

 والتلفزيون ذاعةاإل 

 تصميم اإلعالن 

 الصناعي المكاني 

 الميكانيك العام 

 ميكانيك السيارات 

 ميكانيك الطائرات 

 الميكانيك البحري 

 تكييف الهواء 

 التدفئة والتبريد 

 اإلنشاءات المعدنية 

 التمديدات الصحية 

 الكيمياء الصناعية 

 هندسة الميكانيك 

  إداريةمعلوماتية 

 معلوماتية صناعية 

 ةمعلوماتي 

 الكهرباء 

 اإللكتروني 

 الكهرباء اإللكتروني 

 السلكية     االتصاالت
 والالسلكية

 هندسة المعلوماتية 

 أنظمة 

 شبكات 

 تقنيات اآلالت الطبية 

 معلوماتية إدارية 

 معلوماتية صناعية 

 معلوماتية 

عامة للتعليم المهني ال ةتبّنت لجنة المعادالت في وزارة التربية التعليم العالي، بعد استشارة المديري: مالحظة
والتقني، بمسالك التحصيل في التعليم العالي لحملة شهادة البكالوريا الفنية في الفروع التي لم يرد ذكرها في هذا 

في هذه الحالة، على الطالب صاحب العالقة أن يتقدم إلى لجنة المعادالت بطلب للبت . في هذا الجدول. الجدول
 .   بتاريخ سابق لالنتساب ولمباشرة الدراسة العليافي مسلك التحصيل المطلوب وذلك 
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 مالحظات حول دراسة الفرشمان

 (Freshman )   
وخاصـة المـادة الرابعـة منـه إسـداء تعلـيم صـف الفرشـمان فـي مؤسسـات  8774تاريخ أيـار  837حدد القانون رقم  

 .التعليم العالي المرخص لها وفقًا لألصول التي نص عليها القانون
ــا ــيم العــالي الخــاص التــي تســدي الفرشــمان بتــوبن ــيم العــالي فــشن مؤسســات التعل اريخ ء علــى محاضــر مجلــس التعل

 :صدور هذا الدليل هي التالية
 
 الجامعة األميركية في بيروت 

 جامعة سيدة اللويزة 

 جامعة الشرق األوسط 

 الجامعة اللبنانية الدولية 

 الجامعة اللبنانية األميركية 

 جامعة البلمند 

 ة هايكازيانجامع 

  الجامعة األميركية للثقافة والتعليم 

 الجامعة األمريكية للعلوم والتكنولوجيا 

  جامعة األميريكان يونيفيرستي للتكنولوجيا 

 جامعة الفنون والعلوم والتكنولوجيا في لبنان 

 جامعة الحريري الكندية 

 جامعة بيروت العربية 

     

ــة للتربيــة الئحــة مفصــلة ومغلقــة كمــا يطلــب مــن هــذه المؤسســات إيــداع أمانــة ســ  ــة المعــادالت فــي المديري ر لجن
 .بالطالب المسجلين لديها في صف الفرشمان في مهلة أقصاها نهاية تشرين الثاني من كل عام دراسي

 

 :صف الفرشمان إلىيشترط لالنتساب 

 ــة تســمح بمتابعــة الدراســة حســب المــنهج األجنبــي ــة والتعلــيم  المعــادالت فــي وزارة ا-الحصــول علــى موافق لتربي
 (أمانة سر لجنة المعادالت ) المديرية العامة للتربية-العالي

  أن يكون التلميذ قد نجح في امتحان التحصيل والكفاءة SAT1-SAT2قبل انتسابه للفرشمان 

  أن يكون قد انتهى بنجاح صف الثاني الفرشمان (Grade 12 ) 
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 امتحانات الكولوكيوم

 

 : مهامها

 .لجنة مزاولة مهنة الهندسة وتنظيم امتحانات الكولوكيوم تنظيم أعمال
 

 :لجان الكولوكيوم

وتــنظم االمتحانــات فــي الطــب العــام  84/66/8747تــاريخ  8440تتشــكل بقــرار مــن الــوزير بنــاء علــى المرســوم 
ري والطــــب األســــنان والصــــيدلة والقبالــــة والعــــالل الفيزيــــائي والتمــــريض واألعمــــال المخبريــــة لطــــب األســــنان وتجــــ

 .خالل شهري تموز وكانون األول: االمتحانات مرتين في السنة
 

 :المستندات المطلوبة للتقدم المتحانات الكولوكيوم

 :جنة الكولوكيوم بحيث يتضمن الملفسر ل أمانة إلىيقدم الطلب 
 إخرال قيد 

 نسخة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 

 صورتان مصدقتان من المختار 

 هادة الصـــادرة عــن الجامعــات فـــي لبنــان مــن مجلـــس التعلــيم العــالي باســـتثناء شــهادات الجامعـــة تصــديق الشــ
 .اللبنانية

 إفادة عن عدد سنوات الدراسة مع العالمات مصدقة من مجلس التعليم العالي. 

 الشهادة والعالمات وسنوات الدراسة الصادرة من الخارل مصدقة من: 

 

 .وزارة الخارجية في بلد المصدر .8

 .رة لبنان في بلد المصدرسفا .4

 .تصديق الشهادة من الديوان في وزارة التربية. الخارجية اللبنانية في بيروت .4

 

  جازة اإلقامة في الخارل بالنسبة لحـاملي الشـهادات الصـادرة خـارل لبنـان مـع إبـراز ) صورة عن جواز السفر وا 
 (.األصل 
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 طلب إذن مزاولة مهنة الهندسة
 

 :ترخيص بمزاولة مهنة الهندسةالحصول على : أوال  

إذا كانـت الشـهادة ) ة الزراعـة وزارة األشـغال العـام أو وزار خيص مزاولة مهنة الهندسة إلـى يقدم طلب الحصول على تر  
 :مرفقًا بالمستندات المطلوبة( الهندسة الزراعية في 

  (مصدق وعليه صورة مصدقة وعبارة لبناني منذ أكثر من عشر سنوات ) إخرال قيد. 

  خالصة من السجل العدلي ال يعود تاريخه ألكثر من شهر. 

  (.مع ذكر تاريخ التصديق 4مصدقة حديثًا عدد ) نسخة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 

 صورتان مصدقتان من المختار. 

 امعة اللبنانيةتصديق الشهادة الهندسية الصادرة عن الجامعات في لبنان من مجلس التعليم العالي باستثناء الج. 

 إفادة عن عدد سنوات الدراسة مع العالمات مصدقة من مجلس التعليم العالي. 

  ــة فــي بلــد : )الشــهادة الهندســية والعالمــات وســنوات الدراســة الصــادرة مــن الخــارل مصــدقة مــن وزارة الخارجي
 .لشهادة من وزارة التربيةتصديق ا(. الخارجية اللبنانية في بيروت(. )سفارة لبنان في بلد المصدر(. ) المصدر

  جازة اإلقامة في الخارل لحاملي الشهادات الصادرة خارل لبنان  (.مع إبراز األصل) صورة عن جواز السفر وا 
 :مالحظات

 ال تقبل الدراسة بالمراسلة. 

 ل والجامعـات مـن خـار , ال تعترف لجنة مزاولة الهندسة إال بالجامعات اللبنانية المرخصة لهـا بتـدريس الهندسـة
 .4/4/4664تاريخ  4664/م/048لبنان المعتمدة بموجب القرار رقم 

 :نقابة المهندسين إلى االنتساب: ثانيا               

 :نقابة المهندسين مرفقًا بالمستندات التالية إلىشخصيًا  االنتسابتقديم طلب              
  (ن عشر سنوات مصدق وعليه صورة مصدقة وعبارة لبناني منذ أكثر م) إخرال قيد 

  (مصدقة حديثًا من وزارة التربية ) نسخة عن شهادة البكالوريا القسم الثاني أو ما يعادلها 

  4صور مصدقة من المختار عدد. 

 إذن مزاولة مهنة الهندسة األصلي وصورة عنه. 

 إبــراز الشــهادة بعــد ) نيــة شــهادات الجامعــة اللبنا ءتصــديق الشــهادة الهندســية مــن مجلــس التعلــيم العــالي باســتثنا
 (.األصلية

  (.مع إبراز األصل ) إفادة عن عدد سنوات الدراسة مع العالمات مصدقة من مجلس التعليم العالي 

 الشهادة الهندسية والعالمات وسنوات الدراسة الصادرة من الخارل مصدقة من: 

 (مع إبراز األصل ) وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت  .8

 مصدرسفارة لبنان في بلد ال .4

 .وزارة الخارجية في بلد المصدر .4
 

  جـازة اإلقامـة فـي الخــارل بالنسـبة لحـاملي شـهادات الصــادرة خـارل لبنـان مـع إبــراز )صـورة عـن جـواز الســفر وا 
 .النقابة إلىمن الجامعة ( إفادة ) مطلوب إرسال فاكس (. األصل 

  السنوي واالشتراك االنتسابرسم 
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 LMD نظام الــ 
 
 

 LMDروبي أهداف النظام األو

  صياغة قواعد عامة تحكم التعليم العالي في مختلف الدول األوروبية لتسهيل انتقال الطالب مـن دولـة
إلى أخرل ومن جامعة إلى أخرل ومن مسـار أكـاديمي إلـى آخـر مـع احتفاظـه برأسـمال أكـاديمي مقـيم 

 .credit وحدةبوحدة قياس واحدة هي ال
 ختلــــف البلــــدان األوروبيــــة ضـــمن نظــــام يــــدعى النظــــام توحيـــد مواصــــفات الشــــهادات الجامعيــــة فـــي م

 .األوروبي النتقال األرصدة

 
 

 LMDهيكلية النظام األوروبي 

  تر والدكتوراهسوالما اإلجازة: ثالث مستويات إلىتقسيم التعليم العالي. 
  أكاديميةوليس بالنجاح في سنوات  األرصدةيتم الحصول على كل شهادة بالحصول على عدد من. 
 وفقًا لقواعد محددة وحدة 886بعد تحصيل  اإلجازةحصول على يتم ال. 
  وفقًا لقواعد محددة اإلجازةبعد  وحدة 846يتم الحصول على الماستر بتحصيل. 
 الدكتوراه فتلي الماستر وتتحدد بعمل ال يقل عن ثالث سنوات أما. 
  وحدة 46الفصول الدراسية وتكون قيمة كل فصل دراسي  أساسيتم تنظيم الدراسة على. 
  المقررات أوالوحدات التعليمية  أساسيتم تنظيم التعليم على: 

وفقــًا للعــدد الكلــي للســاعات التــي يصــرفها الطالــب  األرصــدةيـتم تخصــيص كــل مقــر بعــدد مــن  .8
موجهـــة،  أعمـــالدروس نظريـــة، )للحصـــول علـــى هـــذا المقـــرر ســـواء منهـــا ســـاعات الحضـــور 

 .يخصصها لهذا المقرر ساعات العمل الشخصي التي أو( تطبيقية أعمال
 86)ســــاعة مقســــمة مناصــــفة بــــين الحضــــور والجهــــد الشخصــــي  46يعــــادل الرصــــيد الواحــــد  .4

 (.ساعات جهد شخصي 86ساعات حضور و

 
  القواعد التالية إلى األوروبي لألرصدةيستند النظام: 

 أكـاديمي ومـن مسـار أخـرل إلـىومن جامعـة  آخر إلىالمحصلة بامتحان قابلة لالنتقال من بلد  األرصدة .8
 .آخر إلى

قابلــة للرســملة بحيــث يحــتفظ الطالــب نهائيــًا بــالمقررات التــي حصــلها بامتحــان مهمــا كانــت مــدة  األرصــدة .4
 .دراسته

تقيم األرصدة مجمل عمل الطالب فت خذ في الحساب مختلف أشكال التعلـيم ونشـاطاته بمـا فيهـا الرسـائل  .4
 .لتقييم المستمر المنتظموالمشاريع وفترات التدريب والعمل الشخصي عن طريق ا
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