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BAU جامعة بيروت العربية
بموجب  ونظمت  اللبنانية،  واإلحسان  البر  وقف  جمعية  بمعية   1960 عام  الجامعة  تأسست 
قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان تاريخ 1961/12/26،والجدير ذكره إن الجامعة حاصلة 

على اعتمادات دولية لمختلف إختصاصاتها الجامعية.

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

01/30011001/818402بيروت - طريق الجديدة - �سارع عمر فروخ
07/98585807/985070الدبية

06/21840006/222800طرابل�س - كورني�س الميناء
08/54205108/544051البقاع

www.bau.edu.lb

نظام الدراسة
الكليات  في  للتدريس  اإلنكليزية  واللغة  معتمدة(  )ساعات  األمركي  النظام  الجامعة  تعتمد 

العملية  واللغة العربية ألقسام كلية العلوم اإلنسانية وكلية الحقوق والعلوم السياسية. 

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

شروط اإلنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 
إجتياز مباراة دخول )تجري المبارايات في شهري آذار وتموز( في المواد التالية:	 

والكتابة  والفهم  واالستيعاب  القراءة  قدرات  إمتحان  اللغات:  قسم   - اإلنسانية  العلوم  كلية   .1

وقواعد اللغة.  قسم اإلعالم: اجتياز إمتحان تحريري وشفهي ومقابلة شخصية بعد االنتهاء من 
السنة األولى.

كلية إدارة األعمال وكلية العلوم: لغة إنكليزية .  .2

كلية العمارة: لغة إنكليزية - مقابلة شخصية - قدرات معمارية.  .3

كليات: الصيدلة، الطب والعلوم الصحية: لغة إنكليزية - علم األحياء - الفيزياء - الكيمياء - مقابلة.  .4

كلية الهندسة: لغة إنكليزية - رياضيات- الفيزياء - التفكير المنطقي  .5

كلية طب األسنان: لغة إنكليزية - علم األحياء - فيزياء - كيمياء - إمتحان عملي - مقابلة شخصية.  .6
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برامج التصميم: إمتحان شفهي + )تقديم Portfolio( لغة إنكليزية .  .7

يتم اختيار الطالب المقبولين الحاصلين على أعلى مجموع درجات بالمفاضلة وفقًا للعدد 	 

المحدد لكل كلية.

اإلختصاصات
كلية العلوم اإلنسانية

الشهادةاإلختصاصالقسم

العلوم اإلنسانية

لغة عربية واآدابها

بكالوريو�س )99 وحدة( 
لغة اإنكليزية واآدابها

الإعالمعلم النف�س

تعليم اللغة العربية كلغة اأجنبية

دبلوم تخ�س�سي

دبلوم مهني

�سنة واحدة )30 - 28 – 24 وحدة(.

تعليم اللغة الإنكليزية كلغة اأجنبية

تعليم اللغة الفرن�سية كلغة اأجنبية

دبلوم درا�سات ذوي الإحتياجات الخا�سة

دبلوم مهني في ال�سحافة

دبلوم مهني في الترجمة

دبلوم التعليمدرا�سات المراأة

 تخ�س�س علم النف�س العيادي 

اللغة العربية واآدابها، اللغة الإنكليزية 

واآدابها، اللغة الفرن�سية واآدابها، التاريخ، 

علم الجتماع، علم النف�س، الإعالم، اإدارة 

المكتبات وعلوم المعلومات.

ماج�ستير

علم النف�س العيادي )30 وحدة( اأما باقي 

التخ�س�سات )36 وحدة(.

اللغة العربية واآدابها، اللغة الإنكليزية 

واآدابها، اللغة الفرن�سية واآدابها، التاريخ،                       

علم الجتماع، علم النف�س، الإعالم، اإدارة 

المكتبات وعلوم المعلومات.

دكتوراه

ثالث �سنوات )40 وحدة(

كلية الحقوق والعلوم السياسية

حقوق

بكالوريو�س )138 وحدة( حقوق

دبلوم القانون الطبي، دبلوم قانون البناء، 

دبلوم القانون الجرائي 

دبلوم تخ�س�سي

 �سنة واحدة )24 وحدة(

القانون العام، القانون الخا�س، العالقات 

الدولية والدبلوما�سية، التجارة الدولية، 

القوانين الإدارية والمالية، الو�سائل البديلة 

لحل المنازعات، الملكية الفكرية، العلوم 

الجنائية، القانون الإجرائي، العلوم ال�سيا�سية، 

التجارة الدولية.

ماج�ستير

 �سنتين )38 وحدة(

القانون الدولي العام، القانون الدولي الخا�س، 

القانون الد�ستوري، القانون الإداري، القانون 

التجاري، القانون الجزائي، القانون الجنائي 

الدولي، القانون المدني، اأ�سول المحاكمات 

المدنية، الملكية الفكرية، التحكيم.

الدكتوراه

3 �سنوات )60 وحدة(
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كلية إدارة األعمال

إدارة األعمال

محا�سبة، اقت�ساد، اإدارة، ت�سويق، 

بنوك وتمويل، اإدارة المن�ساآت ال�سياحية 

والفندقية، نظم المعلومات الإدارية.

بكالوريو�س 3 �سنوات )100 وحدة(.

دبلوم تخ�س�سي: �سنة واحدة )24 وحدة(.دبلوم المحا�سبة والتمويل.

 المحا�سبة، اإدارة الأعمال، القت�ساد.
ماج�ستير: �سنتين )36 وحدة(

 �سنتين )42 وحدة( - ماج�ستير تخ�س�سي

 المحا�سبة، اإدارة الأعمال، القت�ساد
دكتوراه 3 �سنوات )48 وحدة(

3 �سنوات )54 وحدة(  - دكتوراه تخ�س�سي

كلّية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية

العمارة والتصميم 
والبيئة العمرانية

العمارة، الت�سميم الداخلي، لت�سميم 

الغرافيكي، ت�سميم الأزياء

بكالوريو�س: العمارة 5 �سنوات،

 اأما باقي التخ�س�سات  3 �سنوات.

 العمارة – الأبداع الم�ستدام – الت�سميم 

والت�سنيع الرقمي

العمارة، تراث العمارة العربية الإ�سالمية، 

الت�سميم الح�سري والتخطيط.

 ماج�ستير: �سنة واحدة )28 وحدة(

�سنتين )30 وحدة(

دكتوراه: 3 �سنوات )40 وحدة(العمارة، الت�سميم الح�سري والتخطيط

كلية الهندسة

الهندسة

 هند�سة مدنية، هند�سة القوى الكهربية 

والآلت، هند�سة الحا�سب الآلي، هند�سة 

الت�سالت والإلكترونيات، الهند�سة 

الطبية الحيوية، هند�سة ميكانيك، هند�سة 

�سناعية، هند�سة بترول، هند�سة كيمائية

بكالوريو�س 5 �سنوات )150 وحدة(

ماج�ستير )30 وحدة(

رنامج هند�سة الت�سالت واللكترونيات، 

برنامج هند�سة القوى الكهربية والآلت، 

برنامج هند�سة الحا�سب الآلي، الهند�سة 

الن�سائية والجيوتقنية، هند�سة الأ�سغال 

العامة، هند�سة م�سادر المياه والبيئة، 

هند�سة الت�سميم والنظام الديناميكي، 

الهند�سة الحرارية، هند�سة الموانع، هند�سة 

الحتراق وال�سيارات، اإدارة الم�ساريع، 

الهند�سة الإدارية، تخطيط ال�سيانة، نظم 

الإنتاج والخدمات، ال�سالمة المرورية

دكتوراه

)ثالث �سنوات 40 وحدة(

كلية العلوم

العلوم

ريا�سيات، علوم الحا�سب الآلي، الكيمياء، 

الفيزياء، البيولوجي، الكيمياء الحيوية

بكالوريو�س 3 �سنوات )97 وحدة(

الحا�سب الآلي )100 وحدة(

 ريا�سيات، علوم الحا�سب الآلي، الكيمياء، 

الفيزياء، البيولوجي، الكيمياء الحيوية،                   

الوقاية من الإ�سعاع، تحليل و�سالمة الغذاء، 

الفيزياء الطبية

ماج�ستير )�سنتين 36 وحدة(

ريا�سيات، علوم الحا�سب الآلي، الكيمياء، 

الفيزياء، البيولوجي، الكيمياء الحيوية

 دكتوراه

�سنوات )40 وحدة(
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صيدلة

ال�سيدلة
بكالوريو�س  5 �سنوات )180 وحدة(

دكتور في ال�سيدلة Pharm D �سنة واحدة 

)30 وحدة(

 الكيمياء التحليلية والرقابة الدوائية، 

الكيمياء ال�سيدلية، العقاقير والنباتات 

الطبية،   

                ال�سيدلنيات والتكنولوجيا 

ال�سيدلية، علم الأدوية وال�سموم، 

الميكروبيولوجيا ال�سيدلية

ماج�ستير )�سنة واحدة / �سنتين 36 وحدة(

الدكتوراه )ثالث �سنوات 40 وحدة(

الطب

 الطب والجراحة
بكالوريو�س

6 �سنوات )204 وحدة( + �سنة تدريب
 الأمرا�س الجلدية والتنا�سلية واأمرا�س 

الذكورة الطبية، الطب ال�سرعي وال�سموم، 

طب الأطفال، اأمرا�س الجهاز اله�سمي، 

اأمرا�س القلب وال�سرايين، اأمرا�س الن�ساء 

والتوليد، الأ�سعة الت�سخي�سية، الجراحة 

العامة، الفارماكولوجي الكلينيكية، جراحة 

العظام،  طب وجراحة العين

ماج�ستير: تخ�س�س علم وظائف الأع�ساء )60 

وحدة( اأما باقي التخ�س�سات )40 وحدة(

الدكتوراه: 3 �سنوات )54 وحدة(

طب األسنان

بكالوريو�س 5 �سنوات )180 وحدة(طب وجراحة الفم والأ�سنان

دبلوم �سنة واحدة )16 وحدة(زراعة الأ�سنان

عالج اللثة، العالجات اللبية، جراحة الفم، 

طب الأ�سنان الترميمي والتجميلي، طب 

اأ�سنان الأطفال

دبلوم  �سنتين )40 وحدة(

دبلوم  ثالث �سنوات )60 وحدة( تقويم ال�سنان، ال�ستعا�سة

قويم ال�سنان وتخ�س�س ال�ستعا�سة اأما 

باقي التخ�س�سات ثالث �سنوات )46 

وحدة(

ماج�ستير

اأربع �سنوات )66 وحدة(

عالج اللثة، العالجات اللبية، جراحة 

الفم، طب الأ�سنان الترميمي والتجميلي،                   

طب اأ�سنان الأطفال

 ماج�ستير ثالث �سنوات )46 وحدة(

عالج اللثة، العالجات اللبية، جراحة 

الفم، طب الأ�سنان الترميمي والتجميلي،                 

طب اأ�سنان الأطفال، المواد الحيوية 

لالأ�سنان

 دكتوراه 3 �سنوات )50 وحدة(

العلوم الصحية

التغذية وتنظيم الغذاء

 التمري�س(.

تكنولوجيا المختبرات الطبية.

العالج الفيزيائي 4 �سنوات )130 وحدة(.

بكالوريو�س 

3 �سنوات

 DPT �سنتين )38 وحدة(دكتور في العالج الفيزيائي

تمري�س باطني وجراحي، تمري�س حالت 

حرجة، مكافحة العدوى والتحكم بها.
ماج�ستير: �سنتين )36 وحدة(
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األقساط الدراسية
سعر الوحدة/ القسط الفصلي/القسط السنوياإلختصاصالكلية 

العلوم اإلنسانية
اإعالم

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

اخلاصة
بقية 

الإخت�سا�سات
160$ /الوحدة بكالوريوس – 11334$/ املاجستري – 11000$/ الدكتوراه

الحقوق والعلوم 
السياسية

حقوق
160$ / الوحدة بكالوريوس – 200$/الوحدة دبلوم 11334$/ماجستري 

-10133$/ماجستري جتارة دولية – 11734$/دكتوراه

ادارة األعمال
جميع 

الإخت�سا�سات

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

العمارة – 
التصميم والبيئة 

العمرانية
عمارة

320$ / الوحدة بكالوريوس – 19000$/ماجستري -
350$/الوحدة MArch – 19067$/دكتوراه

برامج 

الت�سميم
250$ / الوحدة بكالوريوس

الهندسة
جميع 

الإخت�سا�سات
320$ / الوحدة بكالوريوس – 11000$/ماجستري – 19067$/دكتوراه

العلوم
جميع 

الإخت�سا�سات
223$ / الوحدة بكالوريوس – 14167$/ماجستري- 13934$/دكتوراه

�سيدلةالصيدلة
387$ / الوحدة بكالوريوس – 15600$/ ماجستري 

– 400$/ الوحدة دكتور يف الصيدلة PharmD – 22334$/دكتوراه

طبالطب
525$ / الوحدة بكالوريوس – 26134$/ماجستري 

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

طب ا�سنانطب أسنان

492$ / الوحدة بكالوريوس – 7000$/ دورة تدريبية متقدمة يف طب األسنان -
  8000$/ دبلوم سنة – 20000$ / دبلوم سنتني– 30000$ / دبلوم 3 سنوات

28000$ / ماجستري 3 سنوات – 38000$ / ماجستري 4 سنوات - 
– 29334$/دكتوراه

العلوم الصحية

210$ / الوحدة بكالوريوسالتمري�س

جميع 

الإخت�سا�سات

227$ / الوحدة بكالوريوس – 14167$/ماجستري 
 -10833$/ماجستري مكافحة العدوى والتحكم هبا – 333$/الوحدة 

دكتوريف العالج الفزييايئ
233$الفرشمن
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