ً
أهال بكم في
الجامعة اللبنان ّية
األميرك ّية!

يسرّنا اهتمام أوالدكم بااللتحاق بالجامعة اللبنانيّة
األميركيّة ( .)LAUنحن ندرك تمامً ا ّ
أن قرار اختيار
الجامعة واالختصاص هو من أهم وأصعب القرارات
ّ
الطالب في مسيرتهم
التي يمكن أن يتخذها
التعليمية باعتباره يحدّ د وبنسبة كبيرة حياتهم
المهنية ويرسم مالمح مستقبلهم بخطوط عريضة
ومن البديهي أن يشغل هذا القرار بال األهل الذين
يحرصون كل الحرص على مستقبل أوالدهم .لذلك،
نضع بين أيديكم هذا الكتيّب الذي يتضمن معلومات
واضحة ووافية قد تساعدكم في معرفة المزيد عن
الجامعة اللبنانيّة األميركيّة.
ّ
إن الجامعة اللبنانيّة األميركيّة هي من أعرق وأقدم
مؤسسات التعليم العالي في لبنان .تلتزم الجامعة
بميثاق مجلس جامعة والية نيويورك (Regents
 )Charterوهي حائزة على شهادة اعتماد التعليم
العالي من New England Commission of Higher
Education (NECHE).

ما ّ
يعز ز فرص أوالدكم في الحصول على منح دراسية
ويفتح أمامهم آفاق الفرص الوظيفية ويمنحهم
سهولة كبيرة في نقل الوحدات الدراسية إلى
مؤسسات أخرى والدخول إلى مؤسسات الدراسات
العليا المحلية والدولية.

تجربة التع ّلم
في الجامعة
اللبنان ّية األميرك ّية

تحرص الجامعة اللبنانيّة األميركيّة على توفير أداء
تعليمي متفوّ ق تقدّ مه نخبة من األساتذة والمد ّر بين
ّ
وتوفر
المتميزين في مجاالتهم أكاديميًا ومهنيًا.
ً
رفيعا من التعليم الجامعي الحديث
الجامعة مستوى
والمعترف به من قبل New England Commission of Higher
 Education (NECHE).ما ّ
يعز ز فرص أوالدكم في
الحصول على منح دراسية ويفتح أمامهم آفاق
الفرص الوظيفية ويمنحهم سهولة كبيرة في نقل
الوحدات الدراسية إلى مؤسسات أخرى.
تقدّ م كليات الجامعة اللبنانيّة األميركيّة السبعة باقة
ّ
الطالب.
من البرامج التي تعكس تط ّلعات
إذا كنتم تحتاجون إلى المساعدة أو تريدون معرفة
المزيد عن الجامعة اللبنانية األميركية ،ال تتردّ دوا في
ّ
االتصال بنا عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني
أو زيارة أحد مكاتب االستعالم .يس ّر موظفينا أن
يزوّ دوكم بجميع المعلومات التي تحتاجونها في
األوقات التي تناسبكم.

ّ
صحة بناتكم
وأبنائكم وسالمتهم
أولويتنا
نحرص في الجامعة اللبنانيّة األميركيّة ( )LAUعلى الحفاظ
على صحة بناتكم وأبنائكم وسالمتهم طوال مدة تواجدهم
ّ
الطالب أنفسهم
في الجامعة .وانطالق ًا من ذلك ،سيجد
في أفضل الظروف التي ُت ّ
مكنهم من تحقيق أهدافهم
الدراسيّة وطموحاتهم الشخصيّة ،وذلك بفضل:
خدمة نقل آمنة وخاصة بالجامعة بين الحرمين الجامعيَّين
في بيروت وجبيل وبين جبيل وطرابلس
كافتريات داخل الحرمين الجامعيَّين تقدّ م وجبات صحيّة
اللبناني والمطبخ العالمي بأسعار مدروسة
من المطبخ
ّ
صاالت رياضيّة مجهّ زة ونشاطات صحيّة للحفاظ على
ّ
للطالب
اللياقة البدنيّة
ّ
حل مشاكل
نفسي خاص لمساعدة
إرشاد
الطالب على ّ
ّ
قد ُتواجههم حالي ًا وتفادي ّ
أي مشاكل في المستقبل

نجاح بناتكم وأبنائكم
على المستوى األكاديمي
هو هدفنا
لدى الجامعة اللبنانيّة األميركيّة  LAUإيمان راسخ بأن
النجاح رحلة مستمرة .لذلك ،تقع على عاتقنا مسؤولية
ّ
لطالبنا في كافة المجاالت
تقديم الدعم والمساعدة
سواء خالل سنوات الدراسة الجامعية أو بعد التخرّج ،كما
ّ
الطالب في الحياة
نعتني بأدّ ق التفاصيل بدءا من انخراط
ً
الجامعية مرو ًر ا باختيار اختصاصاتهم ووصوال إلى مرحلة
البحث عن عمل.
ّ
الطالب الجدد وتعريفهم بالجامعة وأعضاء هيئة
توجيه
التدريس وزمالئهم الطالب
ّ
الطالب على وضع ّ
خطة
إسداء نصائح أكاديميّة ُتساعد
دراسيّة تتالءم مع اهتماماتهم وقدراتهم باإلضافة إلى
تقديم الدعم الجتياز التحديات األكاديمية
ّ
الطالب
مهني ُنساعد من خاللها
خدمات إرشاد
ّ
ّ
ونحضرهم لتحقيق
الجدد على اختيار اختصاصاتهم
أهدافهم المهنية فور تسجيلهم ،كتحديد أرباب العمل
ّ
الطالب لمقابالت العمل
المحتملين وتحضير
حياة جامعيّة نشيطة بفضل تنظيم نشاطات خارج
نطاق المناهج الدراسيّة واألحداث الرياضيّة وتشجيع
ّ
الطالبيّة والمجموعات األكاديميّة،
عمل األندية
وذلك من أجل التحفيز على تحسين أداء الطالب على
المستوى االجتماعي واألكاديمي والفكري.

مبان سكنية كاملة التجهيز مع حراسة وكاميرات مراقبة
على ٍ مدار الساعة في األماكن العامّ ة
نظام حراسة وبطاقات شخصيّة لضبط األمن على أبواب
ّ
الطالب على مدار الساعة
الجامعة حفاظ ًا على سالمة
نظام إنذار للطوارئ بواسطة الرسائل النصيّة القصيرة
ّ
الطالب عن ّ
الجامعي
أي طارئ داخل الحرم
( )SMSلتبليغ
ّ
في حال حدوثه
برنامج تأمين صحّ ي ّ
ّ
للطالب فرصة االستفادة من
يوفر
ُقدّ
الطبي للجامعة
المركز
مها
ي
الخدمات الصحيّة التي
ّ
اللبنانيّة األميركيّة  -مستشفى رزق

القسط الجامعي
ّ
الطالب لدى تسجيلهم في جامعة
يُسدّ د
الـ LAUمبلغ ًا ثابت ًا على أساس  12وحدة
دراسيّة في الفصل وال يُحتسب ّ
أي مبلغ
إضافي لدى إضافة ّ
أي مواد أخرى.
ّ
أما إذا تجاوز المجموع ال 18وحدة ،فيُسدَّ د
سعر كل وحدة دراسيّة إضافيّة .وينطبق
األمر نفسه في حال كان عدد الوحدات
أقل من  12وخالل ودورات فصل
الدراسيّة
ّ
الصيف ُ
حتسب التكاليف أيض ًا على
َ
فت
أساس الوحدة.
للمزيد من المعلومات حول األقساط
الجامعيّة ،يُرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
عبر العنوان التالي:
lau.edu.lb/fees

المنح
والمساعدات
المال ّية

ُتدرك جامعة الـ LAUتمام ًا عبء األقساط الجامعيّة على األهل .لذلك،
ّ
أميركي من ميزانيتنا لتقديم
خصصنا في الجامعة مبلغ  50مليون دوالر
ّ
ّ
الطالب الذين هم بحاجة إلى تمويل
مساعدات ماليّة ومنح دراسيّة إلى
لكل من ّ
مقدمي طلبات الحصول
المالي
دراستهم ،وذلك بعد دراسة الوضع
ّ
ّ
على مساعدات ماليّة ومؤهالتهم األكاديميّة.
تدعو الجامعة بناتكم وأبناءكم إلى تقديم طلبات المساعدات الماليّة والمنح
ّ
الطالب
الدراسيّة بأسرع وقت ممكن .تجُ دد المنح والمساعدات إذا استم ّر
في نيل العالمات المطلوبة واستيفاء الشروط الالزمة.
اإللكتروني عبر العنوان التالي:
للمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة موقعنا
ّ
lau.edu.lb/apply

إليكم في ما يلي قائمة بالمساعدات والمنح التي قد ُت ّ
غطي األقساط
ً
كاملة (بنسبة  )٪ 100في بعض الحاالت:
الجامعيّة

المنح الدراسية ()SCHOLARSHIPS
منحة المجلس الوطني
للبحوث العلميّة
()NCSR Scholarship

> ُت ّ
الجامعي وتمنح الطالب مبلغ
غطي نسبة  100في المئة من القسط
ّ
أميركي شهر ّياً
 500دوالر
ّ
ّ
كل من الفروع األربعة من
> ُتمنح
للطالب اللبنانيين الخمسة األوائل في ٍّ
العامّ
ة اللبنانيّة
شهادة الثانويّة

منحة الجدارة الكاملة

ّ
الجامعي
تغطي نسبة  100بالمئة من القسط
>
ّ
ّ
للطالب الحاصلين على درجات ممتازة في المدرسة وامتحان الـSAT
> ُتمنح

منح الجامعة

ّ
الجامعي
تغطي نسبة تتراوح بين  25و  50بالمئة من القسط
>
ّ
ُ
ً
ّ
للطالب الحاصلين على معدّ الت عالية جدّ ا في امتحان الشهادة
> تمنح
ّ
الرسمي وامتحان الـ SATوفي المدرسة
ّة
ي
ية/الفرنس
اللبنان
ّ

()Merit Scholarship

()LAU Scholarships

ّ
للطالب الرياضييّن والفائزين في مسابقات الجامعة
منح
منحة الرياضيّة
()Athletic Scholarship

جائزة الجامعة
()LAU Award

()Talent & Competition Scholarships

ّ
الجامعي
تغطي نسبة  15بالمئة من القسط
>
ّ
ُ
ّ
> تمنح للطالب ذوي المواهب الرياضيّة
ّ
الجامعي
تغطي نسبة تتراوح بين  10و  50بالمئة من القسط
>
ّ
ّ
ّ
المتحدة ونموذج جامعة الدول العربيّة
للطالب الفائزين في مسابقات الـ( LAUكنموذج األمم
> ُتمنح
ونموذج ّ
االتحاد األوروبي باإلضافة إلى مسابقات الهندسة والمعلوماتية ومعرض الفنون والعلوم)

المساعدات الماليّة ()FINANCIAL AID
مساعدة وظيفيّة
()Work Aid

الجامعي بهدف تسديد جزء من قسطه الجامعي
> تتيح للطالب العمل داخل الحرم
ّ

هبات جامعة الـLAU

> التمويل الذي لن ّ
يترتب على الطالب تسديده الحق ًا

ّ
خاصة من أفراد
هبات
وجهات مانحة

> ُتقدّ مها جهات مانحة من خارج الجامعة

()LAU Grants

()Special Donors’ Grants

القروض التعلمية
()Educational Loans

> يؤمن برنامج القروض المصرفية مساعدات مالية إضافية تقدّ م للطالب الذين
تنطبق عليهم شروط المساعدة المالية

ّ
ّ
فدرالية
أميركية
قروض

ّ
للطالب حاملي الجنسيّة األميركيّة أو البطاقة الخضراء
> ُتمنح

()U.S. Federal Loans
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Students

Schools

Campus in

BEIRUT

1

CENTER IN
NEW YORK

INFORMATION OFFICE
Our Information Office is happy to answer all your questions
regarding admission, financial aid, scholarships, registration and
different majors of study. Contact us on: sro@lau.edu.lb

ZAHLE OFFICE
The office is open from Monday to Friday
from 9.00 a.m. to 2.00 p.m.
Visit us:
3rd floor, Chamber of Commerce,
Industry & Agriculture of Zahle
and the Bekaa
Tel: 08/800 528-9

Nationalities
represented
among students

Campus in

BYBLOS

2

MEDICAL
CENTERS

$50 MILLION
allocated for SCHOLARSHIPS and
FINANCIAL AID packages

65% OF STUDENTS
Benefit from one or more forms of

FINANCIAL AID/SCHOLARSHIP

SCHOLARSHIP
COVERING 25% TO 100% OF TUITION
Available to students with high Lebanese
or French baccalaureate averages

FINANCIAL AID/
SCHOLARSHIP
COVERING UP TO 100% OF YOUR TUITION

مكتب لالستعالم
إن مكتبنا الذي يهتم بتزويدكم بالمعلومات يرحب بكم و يجيب عن أسئلتكم المتعلقة
بشروط القبول والمساعدات الماليّة والمنح الدراسيّة والتسجيل ومختلف االختصاصات
الجامعيّة .نرجو أن تتصلوا بنا على العنوان التاليsro@lau.edu.lb :

مكتب زحلة:
يستقبل المكتب زائريه من االثنتن إلى
الجمعة بين التاسعة صباح ًا والثانية بعد
الظهر ،وذلك في الطابق الثالث في غرفة
زحلة والبقاع للتجارة والصناعة والزراعة.
ت08/800 528-9 :

UNDERGRADUATE
PROGRAMS
For students entering as freshmen, LAU offers
Freshman Arts & Freshman Science Programs.
(30 credits each)

/SCHOOL OF
ARCHITECTURE
AND DESIGN

/SCHOOL OF
ARTS AND
SCIENCES

/ADNAN KASSAR
SCHOOL OF
BUSINESS

/كلية العمارة والتصميم

/كلية اآلداب والعلوم

/ كلية عدنان القصار

Bachelor of Architecture (BArch)
(176 credits)
Bachelor of Arts (BA) in Fine Arts
(92 credits)
Bachelor of Fine Arts (BFA) in:
• Fashion Design (128 credits)
(In collaboration with ELIE SAAB
and London College of Fashion)

• Graphic Design (110 credits)
• Interior Design (120 credits)

/ALICE RAMEZ
CHAGOURY SCHOOL
OF NURSING

/كلية أليس رامز
شاغوري للتمريض
Bachelor of Science (BS) in Nursing
(103 credits)

/SCHOOL OF
PHARMACY

/كلية الصيدلة
Bachelor of Science (BS) in Pharmacy
(174 credits)

Bachelor of Arts (BA; 92 credits) in:
• Arabic Language and Literature
• Communication
• English
• History
• Multimedia Journalism
• Performing Arts
• Philosophy
• Political Science
• Political Science/International Affairs
• Psychology
• Social Work and Community
Development*
• Television and Film
• Translation

*

This program does not prepare students for the
practice of social work in New York State. If a graduate
of this program seeks to enter a master’s level social
work program, all decisions regarding advanced
standing are made at the discretion of the institution
offering the MSW program.

Bachelor of Science (BS) in:
• Bioinformatics (100 credits)
• Biology (96 credits)
• Chemistry (92 credits)
• Computer Science (92 credits)
• Mathematics (92 credits)
• Nutrition** (96 credits)
• Nutrition and Dietetics-Coordinated
Program** (CP) (121 credits)

**

These programs do not lead to New York State
certification. Dietitians and nutritionists do not have the
authority to independently engage in the ordering of
medical nutrition therapy in New York State.

/UNDERGRADUATE MINORS
Actuarial Studies
Advertising & Public Relations
Animation
Arabic Language & Literature
Audiovisual Production
Biology
Business
Chemistry
Climate Change & Sustainability Policy
Computer Science
Conflict Analysis & Resolution
Construction Management
Creative and Journalistic Writing

Data Analytics
Digital Media
Economics
English
Environmental Science
Fine Arts
Food Science & Management
Gender Studies
History
Hospitality & Tourism Management
Islamic Art & Architecture
Legal Studies

إلدارة األعمال

Bachelor of Science (BS; 92 credits) in:
• Business Studies with emphasis in:
Accounting
Banking and Finance
Family & Entrepreneurial Business Management
Information Technology Management
International Business
Management
Marketing

• Economics
• Hospitality and Tourism Management

/SCHOOL OF
ENGINEERING

/كلية الهندسة
Bachelor of Engineering (BE; 150 credits) in:
• Civil Engineering
• Computer Engineering
• Electrical Engineering
• Industrial Engineering
• Mechanical Engineering
• Mechatronics Engineering
• Petroleum Engineering
* Roughly speaking, a credit means an hour
of class per week. The usual "speed" for
most students is 15 credits (more or less) per
semester, adding up to around 30 credits per
year — or even more if you choose to take
a few courses during the summer. You can
estimate the number of years of your major
by checking the total number of credits
you need to complete for that major. For
example, a 92-credit program means you
can complete it in 3 years.

Mathematics
Multimedia Journalism
Nutrition
Performing Arts
Photography
Political Science & International Affairs
Religious Studies
Social Work & Community Development
Sociology
Philosophy
Psychology
Visual Arts

GRADUATE
PROGRAMS
/SCHOOL OF
ARCHITECTURE
AND DESIGN

/SCHOOL OF
ARTS AND
SCIENCES

/ADNAN KASSAR
SCHOOL OF
BUSINESS

/كلية العمارة والتصميم

/كلية اآلداب والعلوم

/ كلية عدنان القصار

Mutaz and Rada Sawwaf Master of
Arts in Islamic Art (MA; 30 credits)

/SCHOOL OF
ENGINEERING

/كلية الهندسة
Master of Science (MS; 30 credits) in:
• Civil and Environmental Engineering
• Computer Engineering
• Industrial Engineering and
Engineering Management
• Mechanical Engineering

Master of Arts (MA; 30 credits) in:
• Education
• Interdisciplinary Gender Studies
• International Affairs
• Migration Studies

Master of Business Administration
(MBA; 39 credits)

Master of Science (MS; 30 credits) in:
• Applied and Computational
Mathematics
• Biological Sciences
• Computer Science

LLM in Business Law (LLM; 30 credits)

/SCHOOL OF
PHARMACY

/كلية الصيدلة

/كلية جلبار وروزماري

Doctor of Pharmacy
(PharmD; 201 credits including
the BS in Pharmacy)

/DIPLOMAS
Dietetic Internship (12 credits)
Diploma in Learning Disabilities &
Giftedness (21 credits)
ProGreen Diploma (18 credits)
Teaching Diploma (TD; 21 credits)

Executive Master of Business
Administration (EMBA; 36 credits)

Master of Arts in Applied Economics
(MA; 30 credits)
Master of Science in Human Resources
Management (MSHRM; 30 credits)

/GILBERT AND
ROSE-MARIE
CHAGOURY SCHOOL
OF MEDICINE

Master of Science in Pharmaceutical
Development and Management
(MS; 36 credits)

إلدارة األعمال

شاغوري للطب

Doctor of Medicine* (MD)

*

Pending completion of registration
formalities with the New York State
Education Department (NYSED).

/GRADUATE STUDIES
AND RESEARCH

/مكتب الدراسات
العليا و األبحاث

Executive Master of Arts in
Actuarial Science
(EMA; 36 credits)

Program information is regularly updated. For the latest list, visit: lau.edu.lb/study

