
 2022-2021العام الجامعي   أقساط

 

  كليـّـة العلــوم الدينيّة والالهوتيّة

 

 اإلجازة

 عدد االرصدة              بدل الرصيد الواحد

 رصيدا   96
 سنوات 3

 75 ل.ل. 39.000
 

 مواد إختصاص
 

 مواد عامة 15 ل.ل. 39.000

 مواد أخرى 6 ل.ل. 39.000

 

 الماستر

 عدد األرصدة               بدل الرصيد الواحد

   مواد إختصاص 34 ل.ل. 39.000

 رصيدا   39 شرع كنسي 3 ل.ل. 78.000

 قانون 2 ل.ل. 418.500
 سنتان
 

 

 الدبلوم

 بدل الرصيد الواحد عدد األرصدة        Certificate inالشهادة الجامعية في : 

 20 اإلصغاء والمرافقة العائليّة

 21 المرافقة العائليّة ل.ل. 39.000

 20 راعويّة العائلة

 بدل الرصيد الواحد عدد األرصدة      University Diploma in الدبلوم الجامعي في :

   الثقافة الدينيّة

 ل.ل. 39.000

   التعليم المسيحي

 60 التنشيط الرعوي

   تنشيط العمل االجتماعي

 راعويّة الزواج والعائلة
 

59 

 

لغاتال   

 عدد االرصدة لكل مادة بدل الرصيد الواحد  

 إنكليزي –تحضيريّة : فرنسي  3 ل.ل. 250.000

 ل.ل. 500.000
  - ألما ني –إنكليزي  –فرنسي  –عربي  3

 سريا ني  –إسباني  –التيني  –إيطالي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   كليـّـة الشـرع الكنســـي

 

 اإلجازة

  عدد االرصدة بدل الرصيد الواحد

  مواد إختصاص 87 ل.ل. 130.000

 رصيدا   154 مواد عامة 16 ل.ل. 500.000

 سنوات 4 علوم كنسيّة 51 ل.ل. 65.000

 

 

 الدبلوم

 المبلغ اإلجمالي السنوي عدد األرصدة                        بدل الرصيد الواحد

 ل..ل 150.000

   دبلوم جامعي

 ل.ل. 90.000 39 سنتان

 

 

لغاتال   

 عدد االرصدة لكل مادة بدل الرصيد الواحد  

 إنكليزي –تحضيريّة : فرنسي  3 ل.ل. 250.000

 ل.ل. 500.000
  - ألما ني –إنكليزي  –فرنسي  –عربي  3

 سريا ني  –إسباني  –التيني  –إيطالي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   الحقــوق كليــّة

 

 اإلجازة

 عدد االرصدة                                  بدل الرصيد الواحد  

  
 رصيدا   132
  سنوات 4

 مواد إختصاص 93 ل.ل. 525.000

 ل.ل.  500,000
 ل.ل.   525,000أو  
 ل.ل. 812,500أو 

 مواد عامة 24

 15 ل.ل. 697.500
مواد إختصاص من السنة 

 الرابعة
  

 

 

 الماستر

 عدد األرصدة   بدل الرصيد الواحد  

  24 ل.ل. 697.500

  
  –القانون الخاص  –القانون العام الدراسات العليا: 

   – قانون األعمال –القانون المقارن 

 دبلوم دراسات عليا متخصصّة –المعلوماتيّة القانونيّة         

 سنتان    

 

 

لغاتال   

 عدد االرصدة لكل مادة بدل الرصيد الواحد  

 إنكليزي –تحضيريّة : فرنسي  3 ل.ل. 250.000

 ل.ل. 500.000
  - ألما ني –إنكليزي  –فرنسي  –عربي  3

 سريا ني  –إسباني  –التيني  –إيطالي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  الدوليّـة والعالقــات السياسيّة العلوم كليــّة

 

 اإلجازة

 عدد االرصدة    بدل الرصيد الواحد  

  إختصاصمواد  72 ل.ل. 525.000
 رصيدا   96
  سنوات 3

 
 مواد عامة 24 ل.ل. 500.000

 

 

 الماستر

 عدد األرصدة   بدل الرصيد الواحد  

 سنتان         39 ل.ل. 800.000

 

 

Remedial Courses 

    العدد األقصى لألرصدة                    بدل الرصيد الواحد  

 18 ل.ل. 137.500

Introduction to Political Science 

Political and Strategic Analysis 

Theory of International Relations 

International Public Law 

Geopolitics 

History of Political thoughts 

 

 العدد األقصى لألرصدة  بدل الرصيد الواحد  

ل.ل. 137.500  
12  

والعالقات ماستر العلوم السياسيّة 
 الدوليّة

    
برنامج التأهيل للمجازين من غير العلوم 

السياسيّة والعالقات الدوليّة والحقوق 
 واالقتصاد

 

 

لغاتال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مادة عدد االرصدة لكل بدل الرصيد الواحد  

 إنكليزي –تحضيريّة : فرنسي  3 ل.ل. 250.000

 ل.ل. 500.000
  ألما ني –إنكليزي  –فرنسي  –عربي  3

 سريا ني  –إسباني  –التيني  –إيطالي  



 

  األعمال وإدارة اإلقتصاد كليــّة

 

 اإلجازة

   عدد االرصدة بدل الرصيد الواحد  

 مواد إختصاص 69 ل.ل. 525.000
  

 رصيدا   93

 مواد عامة 24 ل.ل. 500.000
 سنوات 3

 

 

 الماستر

 عدد األرصدة  بدل الرصيد الواحد  

ل.ل. 697.500  
 

   
 EMBAتنفيذي  ماستر -  MBAماستر 

 سنتان    
      

 

Remedial Courses 

     عدد االرصدة بدل الرصيد الواحد  

 المواد اإلستكمالية  =  مستوى ثانوية عامة ECO 110 3 ل.ل. 525.000

 لحملة البكالوريا الفنيّة                                 STA 100 3 ل.ل. 500.000

   MAT 115 3 ل.ل. 600.000

لألرصدة العدد األقصى   بدل الرصيد الواحد    

 ل.ل. 697.500

15 

  
 

 بكافة اختصاصاته  MBAالماستر 

  

برنامج التأهيل للمجازين من غير إدارة االعمال 
الطالب وذلك وتفرعاتها بحسب دراسة ملف 

 للقسمين الفرنسي واالنكليزي
 

 
 
 Executive MBAالماستر التنفيذي   

9   
برنامج  تحضيري /دراسة ملف / وذلك للقسمين 

 واإلنكليزيالفرنسي 
 

18   

 
 برنامج  تحضيري / 

 ماستر القانون الدولي لالعمال 
 

24   
 

 MIAGEبرنامج  تحضيري / ماستر 
 

18   
 

 تحضيري / ماستر إدارة عامةبرنامج  
 

 

لغاتال   

 عدد االرصدة لكل مادة بدل الرصيد الواحد  

 إنكليزي –تحضيريّة : فرنسي  3 ل.ل. 250.000

 ل.ل. 500.000
  - ألما ني –إنكليزي  –فرنسي  –عربي  3

 سريا ني  –إسباني  –التيني  –إيطالي  

 

 

39 



 

   العاّمة الصّحة كليــّة

 

 اإلجازة

   عدد االرصدة  الرصيد الواحدبدل 

   مواد إختصاص 50 ل.ل. 315.000

 رصيدا   101 مواد عامة 24 ل.ل. 500.000

  سنوات 3 مواد علوم 2 ل.ل. 450.000

   مواد مشتركة وإختياريّة 25 ل.ل. 300.000

 
 
 تصوير شعاعي                         

  

   مواد إختصاص 48 ل.ل. 315.000

 رصيدا   99 مواد عامة 24 ل.ل. 500.000

 سنوات 3 مواد علوم 2 ل.ل. 450.000

   مواد مشتركة وإختياريّة 25 ل.ل. 300.000

 
 
 عالج فيزيائي                         

  

   مواد إختصاص 69 ل.ل. 315.000

 رصيدا   120 مواد عامة 24 ل.ل. 500.000

 سنوات 4 مواد علوم 2 ل.ل. 450.000

   مواد مشتركة وإختياريّة 25 ل.ل. 300.000

 

 

 الماستر

 عدد األرصدة      بدل الرصيد الواحد  

 ل..ل 476,000
 إدارة المستشفيات  -ماستر علوم إدارية وماليّة  39

 سنتان   
        

 

 

Remedial Courses 

 العدد األقصى لألرصدة بدل الرصيد الواحد  

    
 اإلستكماليّة = مستوى ثانوية عامة لحملة البكالوريا الفنيّةالمواد 

 12 ل.ل. 500.000

 المواد اإلستكماليّة لحملة البكالوريا اللبنانيّة 2 ل.ل. 750.000

 50 ل.ل. 120.000
 ≤ TSتجسير التصوير الشعاعي لحملة شهادة اإلمتياز  الفني

12/20 

 51 ل.ل. 120.000
 ≤ TSتجسير العلوم التمريضيّة لحملة  شهادة اإلمتياز الفنّي

12/20 

 15 ل.ل. 697.500
 إختصاص إدارة المستشفيات  –ماستر علوم إداريّة وماليّة 

 برنامج التأهيل للمجازين من غير إدارة األعمال وتفرعاتها 

 

 

لغاتال   

 عدد االرصدة لكل مادة بدل الرصيد الواحد  

 إنكليزي –تحضيريّة : فرنسي  3 ل.ل. 250.000

 ل.ل. 500.000
  - ألما ني –إنكليزي  –فرنسي  –عربي  3

 سريا ني  –إسباني  –التيني  –إيطالي  

 



 

  Ecole Hôtelière de Lausanne من االكاديميّة المصادقة مع - الفنادق وإدارة السياحة كليــّة

 

 اإلجازة

   االرصدةعدد  بدل الرصيد الواحد  

   مواد إختصاص 62 ل.ل. 745.000

 رصيدا   98 مواد عامة 24 ل.ل. 500.000

  سنوات 3 إدارة أعمال 12 ل.ل. 525.000

 كلفة الخدمات المقّدمة من الكليّة فصليّا    ل.ل. 1.875.000

 

 

 الماستر

 عدد األرصدة  بدل الرصيد الواحد  

 مواد اختصاص 36 ل.ل. 850.000

  

 ماستر علوم إدارية وماليّة 
 إدارة فنادق ومطاعم 

 ل.ل. 697.500
 مادة مشتركة  3

 رصيدا        39
 سنتان

    

 

 

Remedial Courses 

 العدد األقصى لألرصدة بدل الرصيد الواحد  

ل.ل. 697.500  
 

  
12 

 
 إختصاص إدارة فنادق ومطاعم  –ماستر علوم إداريّة وماليّة 

 التأهيل للمجازين من غير إدارة األعمال وتفرعاتهابرنامج 
 

 

 

 

لغاتال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مادة عدد االرصدة لكل بدل الرصيد الواحد  

 إنكليزي –تحضيريّة : فرنسي  3 ل.ل. 250.000

 ل.ل. 500.000
  ألما ني –إنكليزي  –فرنسي  –عربي  3

 سريا ني  –إسباني  –التيني  –إيطالي  



 الهندسة كليــّة

 

 اإلجازة

 عدد االرصدة  بدل الرصيد الواحد

 هندسة المعلوماتيّة واإلتصاالت

   مواد إختصاص 84 ل.ل. 577.500

   مواد عامة 24 ل.ل. 500.000

 رصيدا   155 مواد علوم 16 ل.ل. 450.000

 سنوات 5 مواد أخرى 3 ل.ل. 300.000

   مواد رياضيات 21 ل.ل. 360.000

   مواد معلوماتيّة 7 ل.ل. 487.500

 هندسة التقنيّات الطبيّة

   مواد إختصاص 75 ل.ل 577.500

   مواد عامة 24 ل.ل. 500.000

   مواد علوم 22 ل.ل. 450.000

 رصيدا   155 مواد أخرى 6 ل.ل. 300.000

 سنوات 5 مواد رياضيات 21 ل.ل. 360.000

   مواد معلوماتيّة 7 ل.ل. 487.500

 الهندسة البيولوجيّة والغذائيّة

   مواد إختصاص 74 ل.ل 577.500

   مواد عامة 24 ل.ل. 500.000

 رصيدا   155 مواد علوم 33 ل.ل. 450.000

 سنوات 5 مواد أخرى 12 ل.ل. 300.000

   مواد رياضيات 9 ل.ل. 360.000

   مواد معلوماتيّة 3 ل.ل. 487.500

 الهندسة الكيميائيّة

   مواد إختصاص 78 ل.ل. 577.500

   مواد عامة 24 ل.ل. 500.000

 رصيدا   155 مواد علوم 26 ل.ل. 450.000

 سنوات 5 مواد أخرى 3 ل.ل. 300.000

   مواد رياضيات 21 ل.ل. 360.000

   مواد معلوماتيّة 3 ل.ل. 487.500

 هندسة الميكاترونيك

   مواد إختصاص 82 ل.ل. 577.500

   مواد عامة 24 ل.ل. 500.000

 رصيدا   155 مواد علوم 22 ل.ل. 450.000

 سنوات 5 مواد أخرى 3 ل.ل. 300.000

   مواد رياضيات 21 ل.ل. 360.000

   مواد معلوماتيّة 3 ل.ل. 487.500

 

 

Remedial Courses 

 العدد األقصى لألرصدة بدل الرصيد الواحد  

 18 ل.ل. 500.000
اإلستكمالية = مستوى ثانوية عامة لحملة البكالوريا الفنيّة المواد 

 SEولحملة البكالوريا اللبنانيّة  

 

 

لغاتال   

 

 

 

 

  مادة عدد االرصدة لكل بدل الرصيد الواحد  

 إنكليزي –تحضيريّة : فرنسي  3 ل.ل. 250.000

 ل.ل. 500.000
  ألما ني –إنكليزي  –فرنسي  –عربي  3

 سريا ني  –إسباني  –التيني  –إيطالي  


