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IUL الجامعة اإلسالمية في لبنان

1995 تحت إشراف المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى ونظمت  تأسست الجامعة في العام 
بموجب  كليات  عدة  إضافة  وتم  1996/06/12م.   تاريخ   8600 رقم  المرسوم  بموجب 
طالب  بتأهيل  يعنى  للغات  مركز  الجامعة  وتضم   .1948/96 والمرسوم   1947/96 المرسوم 

الجامعات في اللغات. 

الفروع
الفاكسالهاتفالفرع

1605/807719 - 15 - 14 - 13 - 12 - 05/807711خلدة - التو�ستراد الرئي�سي
11-07/350710�سور

5-3-2-08/377861بعلبك
16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 05/807711الوردانية

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

نظام الدراسة
معادلة  األخرى  الجامعات  من  للطالب  ويمكن  الدراسة،  في   LMD ال  نظام  الجامعة  تعتمد 
المواد واستكمال الدراسة لدى الجامعة. وتبدأ الدراسة عادة خالل النصف الثاني من شهر تشرين 

األول من كل عام.

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

شروط اإلنتساب

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

كلية الهندسة: رياضيات – فيزياء – لغة أجنبية.. 1
كلية الفنون والعلوم: لغة أجنبية.. 2
كلية العلوم التمريضيةوالصحية: لغة أجنبية – علوم طبيعية أو عناية تمريضية.. 3
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كلية اآلداب – قسم الترجمة: لغة عربية – لغة أجنبية أولى – لغة أجنبية ثانية.. 4
الغذائية: . 5 والعناية  السياحة  إلختصاص  وبالنسبة  عربية.  ثقافة   – أجنبية  لغة  السياحة:  كلية 

كيمياء – علوم طبيعية – لغة أجنبية.
كلية اإلقتصاد وإدارة األعمال: رياضيات – ثقافة عامة – لغة أجنبية.. 6

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

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

اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصكلية / القسم

الهندسة

تقنيات الهند�سة الطبية

هند�سة الكمبيوتر والإت�سالت

هند�سة الم�ساحة

هند�سة مدنية

هند�سة ال�سناعات الغذائية

بكالوريو�س

تقنيات الهند�سة الطبية

الكومبيوتر والإت�سالت

 علوم الكمبيوتر

ماج�ستير

الدراسات 
اإلسالمية

درا�سات اإ�سالمية
اإجازة - ماج�ستير

دكتوراه

العلوم التمريضية

علوم تمري�سية

علوم مخبرية

علم النطق

علم القبالة

عالج فيزيائي

تغذية وتنظيم وجبات

اإجازة 

الحقوق
حقوق

قانون عام

قانون خا�س

اإجازة - ماج�ستير - دكتوراه

العلوم السياسية 
واإلدارية 

والدبلوماسية

علوم اإدارية

علوم �سيا�سية
 ماج�ستير - دكتوراهعالقات دولية ودبلوما�سية
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الشهادةاإلختصاصكلية / القسم

اإلقتصاد وإدارة 

األعمال

اإقت�ساد

ت�سويق

محا�سبة

اإدارة

م�سارف وتمويل

معلوماتية اإدارية

اإجازة

اإدارة نظم المعلومات

تدقيق محا�سبي

اإدارة م�ست�سفيات

اإدارة اأعمال

اإدارة مالية

اإدارة تربوية

اإدارة النفط والغاز

ماج�ستير

العلوم والفنون

ت�سميم غرافي

ت�سميم داخلي

علوم الكمبيوتر

علوم طبيعية

كيمياء

ريا�سيات

اإجازة 

العلوم السياحية
اإدارة فنادق

�سياحة وعناية �سحّية

ال�سفر وخدمة الطيران

التوجيه والإر�ساد ال�سياحي

اإجازة - ماج�ستير

اآلداب والعلوم 

اإلنسانية

اللغة العربية واآدابها

اللغة الإنكليزية واآدابها

اللغة الفرني�سة واآدابها

ترجمة

فل�سفة

جغرافيا

علم نف�س

تاريخ

اإجازة

ماج�ستير

دكتوراه

األقساط الدراسية
قيمة الرصيد  $القسم

125000 ل.ل الوحدة/اجازة – 175000 ل.ل الوحدة/ماج�ستيرالهندسة

85000 ل.ل الوحدة/اجازة – 125000 ل.ل الوحدة/ماج�ستيراإلقتصاد وإدارة األعمال

85000 ل.ل الوحدة/اجازة – 125000 ل.ل الوحدة/ماج�ستيرالعلوم السياحية

70000 ل.ل الوحدة/اجازة العلوم

85000 ل.ل الوحدة/اجازة الفنون

85000 ل.ل الوحدة/اجازة العلوم التمريضية

الحقوق والعلوم 

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

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

اآلداب والعلوم 
اإلنسانية

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

35000 ل.ل الوحدة/اجازة – 125000 ل.ل الوحدة/ماج�ستيرالدراسات اإلسالمية

325000 ل.ل الوحدةالدكتوراه
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