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  تنتمي �إلى تاريٍخ عريق

َلًة بين الح�شارات والثقافات على اختالف م�شاربها. ولعّل  كان لبنان وما زال �شِ

ور الذي مّثله اأبناوؤه في التفاُعل بين ال�شرق والغرب، َيتجّلى اأكثر ما َيتجّلى  الدَّ

الحركة  لإحياء  ع�شر،  التا�شع  القرن  في  انَبَروا  حينما  الأخيرة،  النه�شة  في 

والمنتديات،  والمطابع  والجامعات،  المدار�س  �ُشوا  فاأ�شَّ وتحديثها،  الفكرّية 

وال�شحف والمجاّلت، وو�شعوا الأبحاث والترجمات.

وقد اأ�سهم الآباء الي�سوعّيون في هذا الن�ساط اإ�سهاًما وا�سًعا. فمنذ �سنة 1841، 

في  اأن�ساأوا  ثمَّ  ؛  �سغيرة  مدر�سًة  اإليه  واأ�سافوا  لهم،  ا  َمقرًّ بيروت  في  وا 
ُ
اأن�ساأ

بيروت  اآنذاك عن  َغِزير  ُبعد  اإلى  �شنة 1845. ونظًرا  )ك�شروان( مدر�شًة  َغِزير 

)مركز التجارة والثقافة(، انتقلت المدر�سة اإلى بيروت �سنة 1875.

منح  خّولها  الذي  الجامعة،  َلَقب  ة  المخت�شّ ال�شلطات  عليها  اأ�شبغت  اأن  وبعد 

الدرجات الأكاديمّية ول �سّيما الدكتوراه في الفل�سفة والالُهوت، توالى تاأ�شي�س 

�شنة  للطّب  كلّية  اإلى  َتحّول  الذي   )1883( الّطّب  كمعهد  ومعاهدها،  كّلّياتها 

والكلّية   ،)1896( التوليـد  ودار   ،1889 �شنة  وال�شيدلـة  للطّب  فكلّية   ،1888

ال�سرقّية )1902(، ومعهد الُحقـوق الفرن�شي )1913( الذي َتحّول اإلى كلّية �شنة 

ا( الذي َتحّول اإلى معهد الهند�شة  1946، ومعهـد الهند�شـة الفرن�شي )1913 اأي�شً

العالي �شنة 1948...

 ت�سطلع بر�سالٍة مميَّزة 

�أ- �لتن�سئة �لعلمّية

ي�س يو�سف في ُلبنان و�سائر بلدان العاَلم العربي، اإلى تن�سئة  َتطمح جامعة الِقدِّ

؛  بينهم  تمييٍز  اختالفها، من دون  على  الجتماعّية  والفئات  الم�سارب  من  طلبٍة 

لُيمار�سوا وظائفهم  ل، وتزويدهم بكّل ما يلزمهم  اإعدادهم الإعداد الأف�سَ واإلى 

العربي  ا، والعاَلم  بلدهم خ�سو�سً بكفاءٍة عالية، وُي�سهموا في تطوير  ِمَهَنُهم  اأو 

عموًما. 

ب- �لتن�سئة �لثقافّية

 
ّ
الثقافي التنّوع  خالل  من  الِحوار  تعزيز  اإلى  يو�سف  الِقّدي�س  جامعة  وَت�سعى 

للمجتَمع،  الثقافّية  ال�سخ�سّية  ِغنى  على  الحفاُظ  ذلك،  �ساأن  ومن  واللغوي. 

منها  وفاًء   - يو�شف  الِقّدي�س  جامعة  واإّن  لتنميتها.  المجال  في  والإف�شاُح 

ا منها لهوّية لبنان الثقافّية - تداأب على تطوير الثقافة  لتاريخها الطويل، واإخال�شً

باللغة  عنها  ُيعبَّر  التي  الثقافة  تطوير  على  داأَبها  العربّية،  باللغة  عنها  ُيعبَّر  التي 

الفرن�شّية ؛ اإّل اأّن تركيز الجامعة على اللغة العربّية واللغة الفرن�سّية ل َيحول دون 

والبحث  التدري�س،  مجاَلي  في  الإنكليزّية،  راأ�سها  وعلى  خرى، 
ُ
اأ ُلغاٍت  اعتماد 

العلمي.

جـ - �لتن�سئة �لفكرّية و�لروحّية

والنَظر،  ل  للتاأمُّ ا  فكريًّ َمعيًنا  تكون  اأن  اإلى  يو�سف  الِقّدي�س  جامعة  وَترمي 

ولتن�سئة الطلبة تن�سئة متكاملة. فغايتها هي الترّقي الإن�ساني المتكاِمل المنفتح 

على الِقَيم الروحّية، والقائم على مبادئ الحرّية، وُح�سن النَّظر، والِح�ّس النقدي، 

كّلها على  الميادين  ُت�سّدد في  ال�سليمة، والتعا�سد الجتماعي. وهي  والُمبادرة 

َت�سعى  كما  معتقداته،  وعلى  الدينّية  حرّيته  على  والمحافظة  الإن�سان،  احترام 

.
ّ
 والم�سيحي

ّ
بَنوٍع خا�ّس اإلى َتعزيز الِحوار الإ�سالمي

د -  �النفتاح و�لتفّوق و�لتطّور

�شات  الموؤ�شَّ بين  فّعاًل  ع�شًوا  تكون  اأن  اإلى  يو�شف  الِقّدي�س  جامعة  وت�شبو 

الجامعّية في العالم ؛ وُقطًبا للتفّوق والتميُّز في العاَلم العربي، في البحث العلمي 

الأ�شا�شي والتطبيقي، ف�شاًل عن التجديد والبتكار في َمجاَلي التعلُّم والتعِليم. 

وهي ت�سعى اإلى النمّو والتطّور با�ستمرار.

 تعتمد �لُثالثّية �للغوّية 

ة،  ة، واللغة العربيَّ اللغة الفرن�سيَّ الِقّدي�س يو�ُسف هي  َعلُّم في جامعة  التَّ ُلغات  اإنَّ 

فاللغة الإنجليزّية. 

اأّما التدري�س في معهد الآداب ال�سرقّية، فَيتّم بالعربّية، فالفرن�سّية على م�ستوى 

رًا على م�ستوى الدرا�سات الُعليا.  الإجازة ؛ وبالعربّية َح�سْ

رًا. واأّما التدري�س في معهد الدرا�شات الإ�شالمّية والم�شيحّية فَيتّم بالعربّية َح�سْ

وُيوؤّمن معهد اللغات والترجمة تعليم العربّية والفرن�سّية والإنجليزّية، ف�ساًل عن 

غيرها من اللغات الحّية، في َدوراٍت عادّية، وَدوراٍت ُمكّثفة.

رئي�س �لجامعة

ي�س ُيو�ُسف - َبيروت جاِمَعة الِقدِّ

 ِهي

�ّش�شت �شنة 1875. تعترف بها الدولُة اللبنانّية ب�سورٍة ر�سمّية، وتعترف بال�سهادات التي تمنحها، 
ُ
اأ ة،  -  جامعٌة لبنانّية خا�شّ

وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان.

.)AERES( ح�سلت في العام 2009 على الإعتماد من هيئة تقييم الأبحاث والتعليم العالي -

اأو جزئّيًا باللغة الفرن�سّية،  -  ع�سٌو في اّتحاد الجامعات العربّية، والّتحاد الدولي للجامعات، واّتحاد الجامعات الناطقة كلّيًا 

للتعليم  الي�سوعّية  الموؤ�ّس�سات  واّتحاد  الكاثوليكّية،  للجامعات   
ّ
الأوروبي الكاثوليكّية، والّتحاد  للجامعات  الدولي  والّتحاد 

العالي في اأوروّبا ولبنان، والجامعة الأوروبّية المتو�ّشطّية »تاتي�س«، والُمنتدى الدائم للجامعات الأوروبّية والمتو�سطّية.

-  َترتبط بما يزيد على مئتي اّتفاقّية تعاون مع جامعاٍت مختلفة، عربّية، واأوروبّية، واأميركّية، وَكَندّية، و�شينّية، ويابانّية.

- المقّر الدائم لجمعّية كلّيات طّب الأ�شنان العربّية، التي ت�شت�شيفها كلّية طّب الأ�شنان التابعة لها.

 العربّية، التي ي�ست�سيفها معهد الِعالج الفيزيائي التابع لها.
ّ
- المقّر الدائم لجمعّية كلّيات ومعاهد الِعالج الفيزيائي الطبيعي

- مقّر لمعهد كونفو�سيو�س لتدري�س اللغة والح�سارة ال�سينّيتين.

.
ّ
 الياباني

ّ
- مقّر المركز الأكاديمي
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 َتتوّلى �لَتدري�س في 

؛  ال�سيدلة  ؛  الأ�سنان  طّب  ؛  الطّب  ؛  الدينّية  العلوم   : كلّية  َع�ْسرة  �ثنَتي   •
العلوم التمري�سّية ؛ الهند�سة ؛ الحقوق والعلوم ال�سيا�سّية ؛ العلوم القت�سادّية ؛ 

العلوم  العلوم ؛  ؛  الإن�سانّية  والعلوم  الآداب  ؛  الإداري  والِعلم  الأعمال  اإدارة 

التربوّية.

العالي  المعهد   : �سة  متخ�سّ مدر�سة  �أو  عاليًا  معهدً�  وع�سرين  �ثنين   •
للعلوم الدينّية ؛ معهد الدرا�سات الإ�سالمّية والم�سيحّية ؛ مدر�سة الِقبالة ؛ معهد 

 
ّ
النف�سي التاأهيل  معهد  ؛  النطق  لتقويم  العالي  المعهد  ؛  الفيزيائي  العالج 

؛ مدر�سة التح�سير المخبرّي الطّبي ؛ معهد الإدارة ال�سحّية والرعاية 
ّ
الحَركي

لمنطقة  العالي  الزراعّية  الهند�سة  معهد  ؛  العالي  الهند�سة  معهد  الجتماعّية ؛ 

البحر المتو�ّسط ؛ المعهد الوطني لالّت�سالت والإعالم ؛ معهد هند�سة الزراعة 

وال�سناعات الغذائّية العالي ؛ معهد التكنولوجيا ال�سناعّية العالي ؛ معهد اإدارة 

الأعمال ؛ معهد الآداب ال�سرقّية ؛ معهد اللغات والترجمة ؛ مدر�سة الترجمة ؛ 

المعهد اللبناني لإعداد المرّبين ؛ المدر�سة اللبنانّية للتدريب الجتماعي ؛ معهد 

المعهد  ؛  ال�سيا�سّية  العلوم  معهد  ؛  المرئّية  وال�سمعّية  الم�شرحّية  الدرا�شات 

العالي لعلوم ال�سمان.

• مركٍز للدر��سات �لمهنّية : مركز الدرا�سات الم�سرفّية.

ًا   تهتّم بالدر��سات �لعليا �هتمامًا خا�سّ

• في كلّياتها ومعاهدها كاّفة
• في معهدين عاليين هما : 

- المعهد العالي لإعداد الدكتوراه في العلوم وال�سّحة

- المعهد العالي لإعداد الدكتوراه في ُعلوم الإن�سان والُمجتَمع.

 ُتجري �الأَبحاث في 

ُمختبراتها ومراكزها ومرا�سدها، بالتعاون مع مجل�س الأبحاث العلمّية التابع 

للجامعة. فف�ساًل عن المختبرات التعليمّية التابعة لكلّية الهند�سة، وكلّية العلوم، 

وكلّيات العلوم الطبّية )مختبر الأبحاث لالأمرا�س الوراثّية ؛ مختبر الأبحاث في 

ومعاهدها  الجامعة  بكلّيات  يرتبط  موم؛...(،  ال�سُّ ِعلم  مختبر  ؛  الجراحة  علوم 

�ُس ن�ساطها للبحث، ومنها: العليا عدٌد كبير من المراكز والمرا�سد التي ُتَخ�سِّ

للتفاعل   
ّ
اللبناني  

ّ
؛ المركز الأوروبي الدينّية وتف�سيرها  مركز درا�سة الظواهر 

 
ّ
الجامعي المركز  ؛  بيروت   - المتو�ّسط  َحو�س  منطقة  في  الثقافات  بين 

لالأخالقّيات واآداب المهنة ؛ الُقطب التكنولوجي »ِبيِريتيك« ؛ الُقطب التكنولوجي 

للدرا�سات   
ّ
اللبناني المركز  ؛  الكيميائّية  والتحاليل  الأبحاث  مركز  ؛  لل�سّحة 

مركز  ؛  المعلومات  وتقنّيات  والنموذجّية  المعلوماتّية  مركز  للبناء ؛  والأبحاث 

مركز  ؛  والبيئة  للمياه   
ّ
الإقليمي المركز  ؛  والال�سلكّية  الكهربائّية  ال�سناعات 

 المعا�سر؛ 
ّ
درا�سات الّتحاد الأوروبي ؛ مركز الدرا�سات الحقوقّية للعالم العربي

في  والتوزيع  الأ�سواق  درا�سات  مركز  القت�سادّي؛  والتوثيق  البحث  مركز 

؛  والن�سر  للتوثيق والبحث   
ّ
الم�سيحي  

ّ
العربي التراث  ؛ مركز  الأو�سط  ال�سرق 

 المعا�سر ؛ مركز درا�سات اللغات الحّية ؛ مركز 
ّ
مركز درا�سات العالم العربي

 و القت�سادي 
ّ
 للواقع الجتماعي

ّ
الأبحاث والدرا�سات العربّية ؛ المر�سد الجامعي

ور لِعلم الآثار وما قبل التاريخ ؛ مركز الدرا�سات والأبحاث 
ُ
؛  مركز فرن�سي�س اأ

؛  ال�سياحة  البحث والتوثيق في  ؛ مختبر  الخرائط  ِعلم  ؛ مختبر  ال�ستراتيجّية 

مختبر ِعلم الأر�ساد الجوّية ؛ مركز مي�سال هنري للدرا�سات ؛ مركز ِعلم النف�س 

النف�س  ِعلم  مركز  ؛  والِعيادي   
ّ
الوراثي النف�س  ِعلم  مركز  ؛  والتقييم  للمعاينة 

 .
ّ
الختبارّي وِعلم النف�س الَمعرفي

 ُتعنى بال�ساأن �لثقافي 

وُتحيي  والندوات،  والمحا�شرات،  واللقاءات،  والموؤتمرات،  المعار�س،  ُتنّظم 

م�سرح  المعروَفْين،  م�سرَحْيها  في  الم�سرحّية  العرو�س  وتقّدم  المهرجانات، 

زًا. مونو وم�سرح بيريت، وغالبًا ما تّتخذ هذه الن�ساطات طاَبعًا دولّيًا مميَّ

 هي َمقّر الأربعة منابر )كر��ٍس( مرموقة 

.
ّ
• ِمنَبْر  جان ُموِنيه في القانون الأوروبي

• ِمنَبْر الفرنكوفونّية.
• ِمنَبْر اليون�سكو للدرا�سات المقاَرَنة وللِحوار بين الأديان.

• ِمنَبْر اأنتروبولوجيا َتفاُعل الثقافات.

 َت�سع في متناول �لباحثين و�لقّر�ء 

• مكتبات عاّمة :
والآثار،  والتاريخ،  الإ�سالمّيات،  في  مجّلد   400،000( ال�سرقّية«  »المكتبة 

1،800 دورّية؛  ... ؛ 
ّ
والالهوت، والفقه، والفل�سفة، وفقه اللغة، والأدب العربي

3،500 مخطوطة نادرة؛ 40،000 �سورة وبطاقة بريدّية َترقى اإلى اأوائل القرن 

ال�سرق  ومنطقة  بلبنان  ة  خا�سّ وت�ساميم  خرائط  مجموعة  اأكبر  ؛  الع�سرين 

الأو�سط...( ؛

الثقافّية )60،000 مجّلد في الحقوق، والأدب،   مكتبة موؤ�ّس�سة فار�س الزغبي 

والعلوم ال�سيا�سّية، والثقافة...(.

�سة : • مكتبات متخ�سّ
 مكتبة العلوم الجتماعّية )100،000 مجّلد ؛ 1،200 دورّية( ؛

 مكتبة الآداب والعلوم الإن�سانّية )100،000 مجّلد ؛ 250 دورّية( ؛

 مكتبة العلوم الطبّية )17،000 مجّلد ؛ 2،000 دورّية( ؛

 مكتبة الهند�سة والعلوم )25،000 مجّلد ؛ 300 دورّية(.

• مر�كز توثيق.
• ُمتحف ما قبل �لتاريخ �للبنانّي.

 ُت�سِدر 

• من�شورات جامعة الِقّدي�س يو�شف.
• �شال�ِشل من الموؤّلفات.

�شة. • مجموعة من المجاّلت المتخ�شّ

م �لَخدمات �لطبّية في   ُتقدِّ

وتيل ديو دو فران�س«.
ُ
: »اأ

ّ
• م�ست�سفاها الجامعي

ة بال�سبيبة.  لل�سّحة العائلّية والمجتمعّية، وعيادته الخا�سّ
ّ
• المركز الجامعي

• الِعيادات التابعة لمركز الأبحاث والِعالج في كلّية طّب الأ�شنان.
.

ّ
 الَحَركي

ّ
• مركز الت�سخي�س والِعالج النف�سي

• مركز الت�سخي�س والِعالج التابع للمعهد العالي لتقويم النطق.

 َتتوّزع على 

�أربعة �أحر�م جامعّية في بيروت:

• َحَرم العلوم الطبّية والتمري�سّية )طريق ال�سام(.
• َحَرم العلوم الجتماعّية )�سارع هوفالن(.

• َحَرم العلوم الإن�سانّية )طريق ال�سام(.
• َحَرم العلوم والتكنولوجيا )المكّل�س، مار روكز(.

َثالثة مر�كز جامعّية في �لمناطق:

• مركز الدرو�س الجامعّية في لبنان الجنوبي )مركز اأندره ما�س(.
•  مركز الدرو�س الجامعّية في لبنان ال�سمالي.

• مركز الدرو�س الجامعّية في زحلة والبقاع.
مركز جامعّي في دولة �الإمار�ت �لعربّية �لمّتحدة )كلّية �لحقوق - فرع 

ُدبي(.

مكتب ارتباط في باري�س )فرن�سا(.

م   َت�سُ

�ستاذ من مختلف الرتب.
ُ
• ما يزيد على األَفي اأ

جهاز  اأو  العاّمة،  الخدمات  جهاز  في  وعاِمٍل  موّظٍف  خم�سمئِة  على  يزيد  •  ما 
المختبرات.

• ما يزيد على اأََحَد َع�َسَر اآْلَف طالب.

ن   ُتوؤَمِّ

• بيتًا للطالبات، وبيتًا للطاّلب.
• دائرًة ل�ستقبال التالمذة والَطَلبة وتوجيههم.

• دائرًة للخدمات الجتماعّية والِمَنح للَطَلبة.
• دائرًة للخدمات النف�شّية للَطَلبة.

• دائرًة للن�ساطات الريا�سّية.
• دائرًة للمن�سورات والإعالم.

• برامَج خارجّية في »جامعة للجميع«.

مراكز الدرو�س الجامعّية في المناطق
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في الُعلوم الدينّية

هادات االخِت�سا�سات وال�سَّ

 كلّية �لُعلوم �لدينّية

• �ل�سهادة في در��سة �لوقائع �لتاريخّية و�لدينّية في �ل�سرق �الأو�سط )16 ر�شيدًا(.
•  �لدبلوم �لجامعّي في علوم وتقنيات �لمخطوطات �لعربّية )ف�شل واحد(.

•  �لدبلوم �لجامعّي في روحانّيات �الأديان )33 ر�شيدًا(.
• �الإجازة في ُعلوم �الأديان )�شّتة ف�شول(.

•  �لما�ستر في مجال �لبحث في �لُعلوم �لدينّية )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة(.
• �لدكتور�ه في �لُعلوم �لدينّية )�شّتة ف�شول، بعد الما�شتر(.

�لمعهد �لعالي للُعلوم �لدينّية

• �الإجازة في �لُعلوم �لدينّية )�شّتة ف�شول( :
؛ الفاعل والمن�ّسق الرعوّي.

ّ
- الالهوت؛ الفاعل والمن�ّسق في التعليم الديني

• �سهادة �لدر��سات في �لُعلوم �لدينّية )�شّتة ف�شول(.
•  �لدبلوم �لجامعّي في �أ�سا�سّيات �الإيمان �لم�سيحّي )ف�شالن(.

•  �لدبلوم �لجامعّي في ر�َعوّية �ل�سّحة )ف�شالن(.
•  �لدبلوم �لجامعّي في �لُمر�فقة �لروحّية )ف�شالن(.

• �سهادة في �لر�عوّية �الإجتماعّية )�شّتة ف�شول(.
•���لما�ستر في �الإد�رة و�لتدبير �لر�عوي )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة(.

 معهد �لدر��سات �الإ�سالمّية و�لم�سيحّية

•  �إفادة �لتن�سئة على �لِحو�ر �الإ�سالمّي و�لم�سيحّي )ف�شل واحد(.
•  �إفادة �لكفاءة في �لِحو�ر �الإ�سالمّي و�لم�سيحّي )ف�شالن(.

• �ل�سهادة في �لثقافة �الأ�سا�سّية �الإ�سالمّية و�لم�سيحّية )ف�شل واحد(.
•  �لدبلوم �لجامعّي في �لروحانّيات و�لت�سّوف  �الإ�سالمّي و�لم�سيحّي )ف�شالن(.

• �الإجازة في �لدر��سات �الإ�سالمّية و�لم�سيحّية  )�شّتة ف�شول(.
•  �لما�ستر في �لعالقات �الإ�سالمّية و�لم�سيحّية )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة(.
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�لمعهد �لعالي لتقويم �لّنطق

•� �لدبلوم في تقويم �لّنطق )ثمانية ف�سول(.
 معهد �لتاأهيل �لنف�سّي �لَحَركّي

•��الإجازة في �لتاأهيل �لنف�سّي �لَحَركّي )�شّتة ف�شول(.
•��لما�ستر في �لتاأهيل �لنف�سّي �لَحَركّي )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة(.

ُتعطى  مكّثفة  )دورات  �لَحَركّي  �لنف�سّي  �لتاأهيل  في  �لجامعّي  •  �لدبلوم 
باللغة العربّية(.

  كلّية طّب الأ�سنان

•��سهادة دكتور في جراحة الَفم وطّب الأ�سنان )ع�شرة ف�شول(.
ة )من اأربعة ف�شول اإلى �شّتة، تبعًا لالخت�شا�س،  •� �سهادة در��سات ُمخت�سّ

بعد �سهادة دكتور في جراحة الفم وطّب الأ�سنان( :

-  الِعالجات اللبّية ؛ التعوي�سات الثابتة والمتحّركة ؛ طّب اأمرا�س الفم ؛ جراحة 

تقويم  ؛  وجراحتها  ال�سّنّية  حول  ما  اأمرا�س  ؛  الأطفال  اأ�سنان  طّب  ؛  الفم 

 والتعوي�شات.
ّ
الأ�سنان ؛ طّب الأ�سنان التجميلي

•��ما�ستر �الخت�سا�س )من اأربعة ف�شول اإلى �شّتة، تبعًا لالخت�سا�س، بعد �سهادة 
دكتور في جراحة الفم وطّب الأ�سنان( :

-  الِعالجات اللبّية ؛ التعوي�سات الثابتة والمتحّركة ؛ طّب اأمرا�س الفم ؛ جراحة 

تقويم  ؛  وجراحتها  ال�سّنّية  حول  ما  اأمرا�س  ؛  الأطفال  اأ�سنان  طّب  ؛  الفم 

 والتعوي�شات.
ّ
الأ�سنان ؛ طّب الأ�سنان التجميلي

•���لما�ستر في مجال �لبحث في ِعلم �لبيولوجيا ومو�ّد �لفم )الما�شتر 1: 
ف�شالن ؛ الما�ستر 2: اأربعة ف�شول(.

•���لدكتور�ه )من �شّتة ف�سول اإلى ثمانية، بعد الح�سول على دبلوم الما�ستر 
في مجال البحث(.

هذا  اإعداد   : ف�سول(  )خم�سة  الأ�سنان  في طّب  اإدارّية  م�ساعدة  •��دبلوم 
الدبلوم معّلق حالّيًا.

•�� �ل�سهادة �لجامعّية )ف�شالن( :
التعوي�سات  ؛  الترميمي  الأ�سنان  طّب  الإطباق؛  ِعلم  ؛  الفم  اأمرا�س  -  طّب 

المتحّركة ؛ زرع الأ�سنان.

  كلّية �ل�سيدلة

•��الإجازة في ِعلم �لتغذية وتنظيم �لغذ�ء )�شّتة ف�شول(.
•��لما�ستر في مجال �لبحث )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة( :

- التغذية الب�سرّية ؛ التغذية والفيزيولوجيا الريا�سّية. 

•��لما�ستر )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة( :
- تكنولوجيا الغذاء ؛ التغذية الب�سرّية ؛ التغذية والفيزيولوجيا الريا�سّية.

•��سهادة دكتور في �ل�سيدلة )دكتوراه ممار�سة المهنة ؛ ع�سرة ف�سول(.
•��لما�ستر في مجال �لبحث )ف�شالن( : 

-  العلوم ال�سيدلنّية والبيولوجّية ؛ ِعلم الكيمياء الحيوّية ال�سريرّية ؛ ِعلم الحياء 

موم. المجهرّية ؛ ِعلم الأدوية الختبارّية وال�سريرّية ؛ ِعلم ال�سُّ

•���سهادة دكتور في �ل�سيدلة )�شّتة ف�شول، بعد الح�شول على الما�شتر في 
مجال البحث(.

�س في �لُعلوم �لمخبرّية �ل�سريرّية )ثمانية ف�سول، بعد  •���سهادة تخ�سُّ
اأو �سهادة دكتور في  الح�سول على �سهادة دكتوراه في ممار�سة ال�سيدلة 

الطّب(.

ر�ت �لتجميل و�الأغذية  •���لما�ستر في �سبط �سالمة �الأدوية وُم�ستح�سَ
�سهادة  على  الح�سول  بعد  )ف�سالن،  �لميكروبيولوجّية  �لناحية  من 

دكتوراه في ممار�سة ال�سيدلة(.

على  الح�شول  بعد  ف�شول،  )ثالثة  �ل�سيدالنّي  �لت�سويق  في  •���لما�ستر 
�سهادة دكتوراه في ممار�سة ال�سيدلة، اأو الطّب، اأو طّب الأ�سنان(.

في  دكتوراه  �سهادة  على  الح�سول  بعد  )ف�سالن،  �لجامعّي  •���لدبلوم 
ممار�شة ال�شيدلة( :

موم ؛ ِعلم الأدوية ال�سريرّية. - ال�سيدلة ال�سريرّية ؛ ِعلم ال�سُّ

)اأربعة  )�لهوميوباتيا(  �لتجان�سّي  �لتد�وي  في  �لجامعّي  •���لدبلوم 
ف�سول، بعد الح�سول على �سهادة دكتوراه في ممار�سة ال�سيدلة، اأو الطّب، 

اأو طّب الأ�شنان(.

•���لدبلوم �لجامعّي في �لتغذية �ل�سريرّية و�لعالجّية )ثالثة ف�شول، بعد 
طّب  اأو  الطّب،  اأو  ال�سيدلة،  ممار�سة  في  دكتوراه  �سهادة  على  الح�سول 

الأ�سنان، اأو الما�ستر في مجال البحث، اأو الإجازة في ِعلم التغذية وتنظيم 

الغذاء(.

 •��سهادة في �ل�سيدلة �لبيولوجّية و�لتو�فر �لحيوّي )ف�شالن(.

 مدر�سة �لتح�سير �لَمخبرّي �لطّبي 

•��الإجازة في �لُعلوم �لَمخبرّية �لطبّية )�شّتة ف�شول(.
•��لِمتريز في �لُعلوم �لَمخبرّية �لطبّية )ف�شالن، بعد الإجازة(.

  كلّية �لُعلوم �لتمري�سّية

•��الإجازة في �لتمري�س )�شّتة ف�شول(. 
•�دبلوم �لدولة �لفرن�سّية في �لتمري�س )�شّتة ف�شول(.

•�� �لما�ستر في مجال �لبحث في �لُعلوم �لتمري�سّية )اأربعة ف�شول، بعد 
الإجازة(.

•��لما�ستر )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة( :
- اإدارة الأق�سام التمري�سّية ؛ اإدارة مخاطر اللتهابات ال�ست�سفائّية. 

•��لدبلوم �لجامعّي في �لعناية  �لتمري�سّية )ف�شالن، بعد الإجازة( :
- الإنعا�س والِعناية الفائقة ؛ الِعناية بالطفل ؛ غرفة العملّيات؛ ال�سّحة المجتمعّية ؛ 

الأمرا�س ال�سرطانّية والأورام الخبيثة ؛ ال�سّحة النف�سّية.

  مدر�سة �لِقبالة

•��لدبلوم في �لِقبالة )ثمانية ف�سول(.
•� �لدبلوم �لجامعّي في �آلّية �لتوليد وتقنّياته )ف�شالن، بعد الإجازة في 

الِقبالة اأو بعد دبلوم الِقبالة(.

في  الإجازة  بعد  )ف�شالن،  �ل�سوتّي   �لت�سوير  في  �لجامعّي  •� �لدبلوم 
الِقبالة اأو بعد دبلوم الِقبالة اأو دبلوم الطّب(.

•���لما�ستر في �لممار�سة �لمتطّورة للتوليد )ثالثة ف�سول، بعد الإجازة اأو 
الدبلوم في الِقبالة(.

  معهد �الإد�رة �ل�سحّية و�لرعاية �الجتماعّية

قطاع  في  �الإد�رة  �ُسعبة   - �الأعمال  �إد�رة  في  �لماج�ستير  دبلوم   ��•
�سنوات  اأربع  واإنجاز  العاّمة  الثانوّية  بعد  �سهرًا،  ع�سر  )ثمانية  �ل�سّحة  

اإدارة  كلّية  مع  بالتعاون  الدبلوم  هذا  ُيمَنح  ف�سول( ؛  ثمانية  اأو  درا�سّية 

الأعمال والِعلم الإدارّي.

•��لدبلوم �لجامعّي في �لِمَهن �لطبّية )ف�شالن، بعد الإجازة( :
 في َترميز المعلومات ال�سحّية.

ّ
- الدبلوم الجامعي

 في المراقبة الطبّية الإدارّية. 
ّ
- الدبلوم الجامعي

 في التنمية ال�سحّية والبيئة.
ّ
- الدبلوم الجامعي

 في جودة الموؤ�ّس�سات  ال�سحّية واعتمادها.
ّ
- الدبلوم الجامعي

•�دورة في �لمر�قبة �لطبّية لفاتورة �الإ�ست�سفاء �لجر�حّي.

في الُعلوم الطبّية والتمري�سّية

  كلّية الطّب

•��الإجازة في �لعلوم �لطبّية )�شّتة ف�شول(.
•��سهادة دكتور في الطّب )اأربعة ع�شر ف�شاًل(.

•��ل�سهادة �لجامعّية )تختلف مّدة الدرا�شة، تبعًا لالخت�شا�س( :
-  الجراحة المجهرّية ؛ الجراحة بوا�سطة الِمنظار ؛ الجراحة بوا�سطة الِمنظار 

و  الجراحة المجهرّية لمنطقة قاعدة الجمجمة �سمن اإخت�سا�س الأنف والأذن 

والحنجرة ؛ الحالت الإدمانية ؛ التقنّيات التربوّية في علوم ال�سّحة.

الطّب،  في  دكتور  �سهادة  بعد  الف�سول،  عدد  )يختلف  �خت�سا�س  •���سهادة 
تبعًا لالخت�شا�س( :

- في �لجر�حة :

التخدير والإنعا�س ؛ الجراحة العاّمة ؛ جراحة القلب وال�سدر ؛ جراحة ال�سرايين ؛ 

جراحة العظم ؛ جراحة الم�سالك البولّية ؛ جراحة الأطفال ؛ جراحة الترميم والفّك 

ذن 
ُ
والوجه ؛ جراحة الأع�ساب والدماغ ؛ الجراحة الن�سائّية والتوليد ؛ اأمرا�س الأ

والأنف والحنجرة وجراحتها ؛ اأمرا�س العين وجراحتها.

- في الطّب:

الغدد  اأمرا�س  ؛  وال�سرايين  القلب  اأمرا�س  ؛   
ّ
العائلي الطّب  ؛   

ّ
الداخلي الطّب 

؛  الُكلية  اأمرا�س  ؛   
ّ
اله�سمي الجهاز  اأمرا�س  ؛  ال�سدرّية  الأمرا�س  ؛  ال�سّماء 

الأمرا�س الُمعدية ؛ اأمرا�س الُروماتزم ؛ الأمرا�س الجلدّية ؛ الأمرا�س الع�سبّية؛ 

الت�سخي�س  ؛  الخبيث  والتوّرم  الدم  اأمرا�س  والنف�سّية؛  العقلّية  الأمرا�س 

 ؛ الباتولوجيا ؛ الُعلوم المخبرّية ال�سريرّية.
ّ
ال�شعاعي

ثالث  من  )مجموعة  و�لطبّية  �لحيوّية  �لُعلوم  في  �لكفاءة  •  �سهادة 
�سة، ف�ساًل عن النجاح في اأربع �سنوات درا�سّية في الطّب،  �سهادات متخ�سّ

اأو ال�شيدلة، اأو طّب الأ�شنان(.

•  �لما�ستر في مجال �لبحث في علوم �ل�سّحة )ف�شالن بعد الكفاءة( :
- ال�سّحة ؛ البيولوجيا.

• �لدكتور�ه )من �سّتة ف�سول اإلى ثمانية، بعد الما�ستر(.

 معهد �لِعالج �لفيزيائي

• �لدبلوم في �لِعالج �لفيزيائي )ثمانية ف�سول(.
�لَحَركي �ليدوي لالأن�سجة و�لمفا�سل )ف�شالن،  •   �لما�ستر في �لِعالج 

بعد الدبلوم(.

�لبدنّية  و�الإ�سابات  للن�ساطات  �لفيزيائي  �لِعالج  في  •  �لما�ستر 
و�لريا�سّية )ف�سالن، بعد الدبلوم(.

�لفقري  و�لعمود  و�لدماغ  �الأع�ساب  �أمر��س  تاأهيل  في  •���لما�ستر 
)ف�سالن، بعد الدبلوم(. 

•  �لما�ستر في مجال �لبحث في �لِعالج �لفيزيائي )ف�سالن، بعد الدبلوم(.
بعد  )ف�شالن،  باالإَبر  بالوخز  �ل�سينّي  �لعالج  في  �لجامعّي  •  �لدبلوم 

الدبلوم في الِعالج الفيزيائي اأو في الطّب(.



9 8

في الُعلوم االجتماعّية

 كلّية �لحقوق و�لُعلوم �ل�سيا�سّية

•��الإجازة �للبنانّية في �لُحقوق )اأربع �شنوات(.
•���لما�ستر )1( في قانون �الأعمال )يت�سّمن ت�سع مواّد ف�ساًل عن الإجازة 

اللبنانّية في الحقوق، وتمنحه جامعة ليون الثالثة(.

•���لما�ستر )2( في �لقانون �لخا�ّس و�لُعلوم �لجنائّية )اثنا ع�سر �سهرًا، 
بعد الإجازة، وتمنحه جامعة ليون الثالثة(.

بعد  �سهرًا،  ع�سر  )اثنا  �لعاّم  �لقانون  في  قة  �لمعمَّ �لدر��سات  دبلوم   ��•
الإجازة(.

ع�سر  )اثنا  �لخا�ّس و�الأعمال  �لقانون  قة في  �لمعمَّ �لدر��سات  •��دبلوم 
�سهرًا، بعد الإجازة( :

.
ّ
 والمالي

ّ
- القانون الخا�ّس ال�سامل ؛ قانون التحكيم ؛ القانون الم�سرفي

�لقانون  في  �لُمناَزعات  في  �لتطبيقّية  �لعليا  �لدر��سات  •��دبلوم 
�لخا�ّس و�لقانون �لعاّم )اثنا ع�سر �سهرًا، بعد الإجازة(.

قة(. •��لدكتور�ه في �لُحقوق )ثالث �سنوات، بعد دبلوم الدرا�سات المعمَّ

 معهد �لُعلوم �ل�سيا�سّية

•��الإجازة في �لُعلوم �الإد�رّية و�ل�سيا�سّية )�شّتة ف�شول(.
بعد  ف�شول،  )اأربعة  �ل�سيا�سّية  �لُعلوم  في  �لبحث  مجال  في  •���لما�ستر 

الإجازة(.

�إخت�سا�س  �ل�سيا�سّية-  �لُعلوم  في  �لبحث  مجال  في  •���لما�ستر 
�لدر��سات �لعربّية )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة(.

•��لما�ستر في �لدر��سات �ل�سيا�سّية )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة(.
�لعربّية  �لدر��سات  �خت�سا�س   - �ل�سيا�سّية  �لدر��سات  في  •���لما�ستر 

)اأربعة ف�شول، بعد الإجازة(.

•��لدكتور�ه في �لُعلوم �ل�سيا�سّية )�شّتة ف�شول، بعد الما�شتر(.

 كلّية �لُعلوم �القت�سادّية

•��الإجازة في �لُعلوم �القت�سادّية )�شّتة ف�شول(. 
•���لما�ستر في مجال �لبحث في �لُعلوم �القت�سادّية )اأربعة ف�شول، بعد 

الإجازة( :

-  ال�سيا�سة القت�سادّية ؛ الم�سارف والأ�سواق المالّية ؛ اقت�ساد التكنولوجيا 

الحديثة للمعلومات والتَّوا�شل.

 كلّية �إد�رة �الأعمال و�لِعلم �الإد�ري

•��الإجازة في �إد�رة �الأعمال و�لِعلم �الإد�رّي )�شّتة ف�شول(.
)اأربعة  �الإد�رّي  �الأعمال و�لِعلم  �إد�رة  �لبحث في  •���لما�ستر في مجال 

ف�شول، بعد الإجازة( :

- الِعلم الإدارّي ؛ الُعلوم المالّية.

•� �لما�ستر في �إد�رة �الأعمال و�لِعلم �الإد�رّي )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة(:
�سول 

ُ
الأ اإدارة  للمعلومات ؛  الحديثة  والتكنولوجيا  والمن�ساآت  ال�سركات  ؛  -  التوزيع 

المالّية ؛ المحا�سبة، والتدقيق، والمراقبة ؛ الم�سارف ؛ ت�سويق الخدمات ؛ الخدمات 

اللكترونّية الدولّية.

مع  الإجازة،  بعد  ف�شول،  )اأربعة  �لدولّية  �الأعمال  �إد�رة  في  •���لماج�ستير 
خبرة تزيد عن ثالث �سنوات( :

ال�سّحة  قطاع  في  الإدارة  ؛  المالّية  �سات  الموؤ�سَّ اإدارة  ؛  �سات  الموؤ�سَّ -  اإدارة 

قطاع  في  الإدارة  �سعبة  الدولّية -  الأعمال  اإدارة  في  الماج�ستير  )ُتمَنح 

ال�سّحة، بالتعاون مع معهد الإدارة ال�سحّية والرعاية الجتماعّية(.

 معهد �إد�رة �الأعمال

•��الإجازة في �إد�رة �الأعمال )�شّتة ف�شول( :
الإعالن  فنون  ؛  وال�سياحة  الفنادق  اإدارة  ؛  الأعمال  اإدارة  في  -  المعلوماتّية 

والَبْيع.

•��لما�ستر في �إد�رة �الأعمال )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة( :
الإعالن  فنون  ؛  وال�سياحة  الفنادق  اإدارة  ؛  الأعمال  اإدارة  في  -  المعلوماتّية 

والَبْيع.

مان  �لمعهد �لعالي لُعلوم �ل�سَّ

•��الإجازة في ُعلوم �ل�سمان )�شّتة ف�شول(.
•��لما�ستر في ُعلوم �ل�سمان )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة(.

 مركز �لدر��سات �لم�سرفّية

�سة )اأربعة ف�شول لَحَملة الإجازة  •���سهادة �لدر��سات �لم�سرفّية �لمتخ�سِّ
من  لغيرهم  ف�سول  و�سّتة  القت�سادّية،  الُعلوم  في  اأو  الأعمال  اإدارة  في 

الَطَلبة(.

•���سهادة �لدر��سات �لُعليا في �الإد�رة �لم�سرفّية )�سّتة ع�سر �سهرًا، بعد 
�سهادة  اأو  الأعمال،  اإدارة  في  الإجازة  اأو  القت�سادّية،  العلوم  في  الإجازة 

�سة، ف�ساًل عن خبرٍة م�شرفّية ل تقّل عن �شّت  الدرا�سات الم�سرفّية المتخ�سِّ

�شنوات(.

)َتتراوح  �لم�سرفّي  �لعمل  مجاالت  مختلف  في  �سة  متخ�سِّ •���سهاد�ت 
مّدتها بين ال�شهر الواحد وال�شنة(.

في الُعلوم والتكنولوجيا

 كلّية �لهند�سة

 معهد �لهند�سة �لعالي في بيروت

•��سهادة مهند�س - ق�سم �لهند�سة �لمدنّية و�لبيئة )ع�شرة ف�شول( :
- الأ�سغال العاّمة والنقل ؛ المباني واإدارة الم�ساريع ؛ المياه والبيئة.

•��سهادة مهند�س - ق�سم �لكهرباء و�لميكانيك )ع�شرة ف�شول( :
-  هند�سة الكهرباء والميكانيك ؛ �سبكات المعلوماتّية ؛ ِتقنّيات الهند�سة الطبّية ؛ 

�سبكات الّت�سالت ال�سلكّية والال�سلكّية.

•� �لما�ستر في مجال �لبحث ) ف�سالن، بعد �سهادة مهند�س( :
�سبكات  ؛  الكهرباء  هند�سة  ؛  الِمياه  ُعلوم  ؛  التربة  وميكانيكّية  -  الإن�ساءات 

الّت�شالت الال�شلكّية.

•�� �لما�ستر في ِحماية �الأنظمة و�ل�سبكات )ف�سالن، بعد �سهادة مهند�س(.
•��لدكتور�ه )�شّتة ف�شول، بعد الما�شتر(.

 معهد �لهند�سة �لزر�عّية �لعالي لدول �لبحر �لمتو�ّسط

•��سهادة مهند�س زر�عّي )ع�شرة ف�شول(.

 معهد هند�سة �لزر�عة و�ل�سناعات �لغذ�ئّية �لعالي

•���سهادة مهند�س في �ل�سناعات �لزر�عّية و�لغذ�ئّية )ع�شرة ف�شول(.

 

�لمعهد �لوطني لالّت�ساالت و�لمعلوماتّية

•��الإجازة في �الّت�ساالت )�شّتة ف�شول(.
بعد  )ف�شالن،  �الّت�ساالت  �سبكات  �ُسعبة   - �الّت�ساالت  في  �لِمتريز  �•

الإجازة في الّت�شالت(.

 كلّية �لُعلوم

•��الإجازة )�شّتة ف�شول( :
-  الريا�شّيات ؛ الفيزياء ؛ الكيمياء ؛ ِعلم الحياة وِعلم الأر�س ؛ البيوكيمياء.

 •��لِمتريز )ف�شالن، بعد الإجازة( :

الكيمياء ؛  ؛  العاّمة  الفيزياء  ؛  البحتة  الريا�سّيات  ؛  -  الريا�سّيات والتطبيقات 

الكيمياء العاّمة ؛ الكيمياء الحياتّية ؛ ِعلم الحياة وِعلم الأر�س؛ ِعلم الخاليا ؛ 

ِعلم الوراثة ؛ الفيزيولوجيا.

•��لما�ستر )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة( :
الريا�سّيات  ؛  القيا�س  واأجهزة  الِمج�ّسات  فيزياء  ؛  ال�سناعّية  -  التكنولوجيا 

المالّية والكتوارّية ؛ علوم البيئة واإدارتها ؛ البيولوجيا وتقنيات الت�سويق.

•��لما�ستر في مجال �لبحث )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة( :
الم�ستّقات  معادلت  اخت�سا�س:   - الرقمّية  الريا�سّيات  ؛  الغذائّية  -  الكيمياء 

الجزئّية ؛ هيكلّية الِجينات وتفاعالتها وخ�سائ�سها ؛ الفيزياء الفلكّية.

•� �لدكتور�ه )�شّتة ف�شول، بعد الما�شتر( :
-  الريا�سّيات ؛ الفيزياء ؛ الكيمياء ؛ ِعلم الحياة وِعلم الأر�س ؛ البيوكيمياء.
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 في الُعلوم االإن�سانّية

 كلّية �الآد�ب و�لُعلوم �الإن�سانّية

•��الإجازة )�شّتة ف�شول( :
-  �للغة �لفرن�سّية و�آد�بها.

- �لفل�سفة.

- �لتاريخ : الَعالقات الدولّية ؛ الآثار.

.
ّ
 والثقافي

ّ
- �لجغر�فيا : ِعلم البيئة وتنظيم الإقليم ؛ التنظيم ال�سياحي

الَعالقات  �سات -  الموؤ�سَّ ِعلم اجِتماع   : -   ِعلم �الجِتماع و�الأنتروبولوجيا 

العاّمة - الُعلوم الأ�سا�سّية.

�سات ؛   ؛ ِعلم نف�س العمل والموؤ�سَّ
ّ
-  ِعلم �لنف�س : ِعلم النف�س الِعيادّي والَمَر�سي

ِعلم نف�س التربية والتن�سئة.

•��لما�ستر في مجال �لبحث )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة( :
- �للغة �لفرن�سّية و�آد�بها.

- �لفل�سفة.

- التاريخ : الَعالقات الدولّية ؛ الآثار.

.
ّ
 والثقافي

ّ
- �لجغر�فيا : ِعلم البيئة وتنظيم الإقليم ؛ التنظيم ال�سياحي

- ِعلم �الجِتماع. 

- �الأنتروبولوجيا.

 ؛ ِعلم نف�س التربية والتن�سئة.
ّ
-  ِعلم �لنف�س : ِعلم النف�س الِعيادّي والَمَر�سي

•��لما�ستر )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة( :
؛ 

ّ
-  اإدارة المواِرد الب�سرّية ؛ الإعالم والتوا�سل ؛ ِعلم النف�س الِعيادّي والَمَر�سي

 
ّ
ِعلم نف�س التربية والتن�سئة ؛ التاريخ - الَعالقات الدولّية؛ التنظيم ال�سياحي

ت�سميم  ؛  الفنّي  والنقد  والمتاحف  المعار�س  ِمَهن  ؛  الِكتاب  ِمَهن  ؛   
ّ
والثقافي

الن�ساطات الثقافّية وال�سياحّية وتنظيمها.

•��لدكتور�ه في �الآد�ب )�شّتة ف�شول، بعد الما�شتر في مجال البحث( :
- اللغة الفرن�سّية واآدابها ؛ الفل�سفة ؛ التاريخ ؛ الآثار.

مجال  في  الما�شتر  بعد  ف�شول،  )�شّتة  �الإن�سانّية  �لُعلوم  في  •���لدكتور�ه 
البحث( :

-   عِلم الجتماع ؛ الأنتروبولوجيا ؛ عِلم النف�س ؛ الجغرافيا : ِعلم البيئة وتنظيم 

.
ّ
 والثقافي

ّ
القليم ؛ التنظيم ال�سياحي

 

معهد �الآد�ب �ل�سرقّية

- �الإجازة �لتعليمّية في �للغة �لعربّية و�آد�بها  )ثمانية ف�سول(.

- �الإجازة في �لفل�سفة و�لح�سارة �لعربّية )�شّتة ف�شول(.

- �لدر��سات �لعليا :

ُيمكن اإعداد الدبلوم العاّم والماج�ستير والدكتوراه في الخت�سا�سات الآتية : 

الإ�سالمّيات؛  العربّية؛  الفل�سفة  العربّية؛  البلدان  تاريخ  واآدابها؛  العربّية  اللغة 

الُعلوم التربوّية في البلدان العربّية.

الطلبة الُمقيمون

•��لماج�ستير )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة التعليمّية( :
- اللغة العربّية واآدابها ؛ التاريخ ؛ الفل�سفة ؛ الإ�سالمّيات ؛ التربية.

•��لدكتور�ه في �الآد�ب  )ثمانية ف�سول، بعد الماج�ستير( :
- اللغة العربّية واآدابها ؛ الفل�سفة ؛ الإ�سالمّيات.

•��لدكتور�ه في �لُعلوم �الإن�سانّية )ثمانية ف�سول، بعد الماج�ستير( :
- التاريخ ؛ الُعلوم التربوّية.

الطلبة غير الُمقيمين

•���لدبلوم �لعاّم في �لدر��سات �لعليا )�َشنة، بعد الإجازة التعليمّية( :
- اللغة العربّية واآدابها ؛ التاريخ ؛ الفل�سفة ؛ الإ�سالمّيات ؛ التربية.

•��لماج�ستير )�َسنة، بعد الدبلوم العاّم في الدرا�سات العليا( :
- اللغة العربّية واآدابها ؛ التاريخ ؛ الفل�سفة ؛ الإ�سالمّيات ؛ التربية.

•��لدكتور�ه في �الآد�ب )اأربع �شنوات، بعد الماج�شتير( :
- اللغة العربّية واآدابها ؛ الفل�سفة ؛ الإ�سالمّيات.

•��لدكتور�ه في �لُعلوم �الإن�سانّية )اأربع �شنوات، بعد الماج�شتير( :
- التاريخ ؛ الُعلوم التربوّية.

 المدر�سة اللبنانّية للتدريب الجتماعّي

•��الإجازة في �لَعَمل �الجِتماعّي )�سّتة ف�سول( - �ُسعبة:
ّ
- التن�سيط الجِتماعي

ة - التربية المخت�شّ

- الِخدمة الجتماعّية

•��لما�ستر في �لعمل �الجِتماعّي )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة( :
-  ال

هند�سة التنمية المجتمعّية ؛ الهند�سة الإجتماعّية والثقافّية لل�سبيبة وللمواَطنة.

بعد  ف�شول،  )اأربعة  �الجِتماعّي  �لَعَمل  في  �لبحث  مجال  في  •���لما�ستر 
الإجازة(. 

•��لدكتور�ه في �لُعلوم �الإن�سانّية - �ُسعبة �لَعَمل �الجتماعّي.
•��لدبلوم �لجامعّي )ف�شالن، بعد الإجازة( :

-  ال�سّحة الُمجتمِعّية ؛ ِوقاية  القا�سر المخالف للقانون واإعادة تاأهيله ؛ الِوقاية 

من الإدمان على المخّدرات و اإعادة التاأهيل. 

مدر�سة �لترجمة بيروت

•��الإجازة في �للغات �لحّية - �ُسعبة �لترجمة )�شّتة ف�شول(.
•��لما�ستر في مجال �لبحث )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة( :

- الترجمة التحريرّية ؛ الترجمة الفورّية.

•��لما�ستر في �لترجمة �لفورّية )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة(.
•��لما�ستر في �لترجمة �لتحريرّية )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة( :

- ُمترجم محّرر ؛ ُمترجم موؤتمرات ؛ ُمترجم - باحث في الترجمّية.

مجال  في  الما�شتر  بعد  ف�شول،  )�شّتة  �لحّية  �للغات  في  •���لدكتور�ه 
البحث( :

- الترجمة التحريرّية ؛ الترجمة الفورّية.

معهد �لدر��سات �لم�سرحّية و�ل�سمعّية �لمرئّية و�ل�سينمائّية

•��الإجازة في فنون �ال�سِتعر��س )�شّتة ف�شول( :
- �ُسعبة الم�سرح.

.
ّ
 والَمرئي

ّ
- �ُسعبة ال�سمعي

•��لما�ستر في مجال �لبحث )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة( :
- في الم�شرح.

- في ال�شينما.

•��لما�ستر في �لَم�سرح )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة( :
- �ُسعبة الإخراج.

- �ُسعبة الدراماُتورجيا.

•��لما�ستر في �ل�سينما )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة( :
- �ُسعبة الكتابة.

- �ُسعبة الإخراج.

- �ُسعبة ال�سورة.

- �ُسعبة ال�شوت.

•��لدكتور�ه في �لم�سرح )�شّتة ف�شول، بعد الما�شتر(.

 

 كلّية �لُعلوم �لتربوّية

•��الإجازة �لتعليمّية )ف�شالن، بعد الإجازة الجامعّية(:
-  في المواّد التي َيت�سّمنها برنامج �سهادة الثانوّية العاّمة اللبنانّية.

•���سهادة �لكفاءة للتعليم �لثانوّي )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة الجامعّية( : 
- في المواّد التي َيت�سّمنها برنامج �سهادة الثانوّية العاّمة اللبنانّية.

بعد  ف�شول،  )اأربعة  �لتربوّية  �لُعلوم  في  �لبحث  مجال  في  �لما�ستر   •
الإجازة الجامعّية(.

•�  �لما�ستر في �لُعلوم �لتربوّية )اأربعة ف�شول، بعد الإجازة الجامعّية( :
- الإدارة التربوّية ؛ الإر�ساد التربوّي وتن�سيق المواّد.

•��لدكتور�ه في �لُعلوم �لتربوّية )�شّتة ف�شول، بعد الما�شتر(.
التربية   : العالي(  التعليم  باأ�ساتذة  خا�ّس  )ف�سالن،  �لجامعّي  •���لدبلوم 

الجامعّية : الطرائق التربوّية الحديثة.

�لمعهد �للبنانّي الإعد�د �لمرّبين

•��الإجازة في �لُعلوم �لتربوّية )�شّتة ف�شول( :
باللغة  التدري�س  )يتّم  التقويمّية  التربية  ؛  والبتدائّية  الَح�سانّية  -  التربية 

الفرن�سّية( ؛ التربية التقويمّية )يتّم التدري�س باللغَتين الإنكليزّية والعربّية(.

•  �الإجازة �لتعليمّية في �لُعلوم �لتربوّية )ف�سالن، بعد الإجازة في الُعلوم 
التربوّية( :

- التربية الَح�شانّية والبتدائّية ؛ التربية التقويمّية.

بعد  ف�شول،  )اأربعة  �لتربوّية  �لُعلوم  في  �لبحث  مجال  في  •���لما�ستر 
الإجازة في الُعلوم التربوّية(:

- التربية التقويمّية.

•  �لما�ستر في �لُعلوم �لتربوّية - �لتربية �لتقويمّية  )اأربعة ف�شول، بعد 
الإجازة في الُعلوم التربوّية(.

�لتربوّية  �لمعالجة   - و�البتد�ئّية  �لح�سانّية  �لتربية  في  •  �لما�ستر 
و�الإ�سر�ف و�لتن�سيق )اأربعة ف�سول، بعد الإجازة في الُعلوم التربوّية(.

•�لدبلوم �لجامعّي )ف�شالن، بعد الإجازة( :
- الإ�سراف والتن�سيق التربوّي ؛ ُم�سِرف على التدريب.



َحَرم الُعلوم الإجتماعّية


