دليل األهل

تع ّرفوا عىل تفاصيل الدراسة يف اجلامعة اللبنان ّية األمريك ّية

NEW YORK HEADQUARTERS
AND ACADEMIC CENTER
211 East 46th Street
New York, NY 10017-2935, USA
Tel: +1 212 203 4333
Fax: +1 212 784 6597
student.inquiries@lau.edu

BYBLOS CAMPUS
P.O. Box: 36
Byblos, Lebanon
)Tel: +961 9 547254 (Ext. 2532
Fax: +961 9 546560
admissions.byblos@lau.edu.lb

BEIRUT CAMPUS
P.O. Box: 13-5053 Chouran
Beirut 1102 2801, Lebanon
)Tel: + 961 1 786464 (Ext. 1355
Fax: +961 1 786454
admissions.beirut@lau.edu.lb

مكتبان لالستعالم

ان مكتبينا الذين هي ّ
متان بزتويدمك باملعلومات يرحبان بمك و جيييبان عن اسئلتمك املتعلقة برشوط القبول واملساعدات املال ّية واملنح
الدراس ّية والتجسيل وخمتلف االختصاصات اجلامع ّية  .نرجو ان تتصلوا بنا عىل العنوان التايلsro@lau.edu.lb :
مكتب طرابلس:

مكتب زحلة:

يستقبل املكتب زائريه أ ّيام السبت من
العارشة صباحًا إىل الثالثة بعد الظهر
يف مركز الصفدي الثقايف  ،شارع رمزي
الصفدي  ،املعرض.

يستقبل املكتب زائريه من االثننت إىل
السبت بني التاسعة صباحًا والثانية بعد
الظهر ،وذلك يف الطابق الثالث يف غرفة
زحلة والبقاع للتجارة والصناعة والزراعة.

مقسم ٢٢٢
ت ١٢٩٠ :او ٠٦ /٤١٠٠١٤
ّ

ت٠٨ /٥٢٩ ٨٠٠ :

www.lau.edu.lb

lebamuni

Lebamericanuni

LebaneseAmericanUniv

Lebamuniv

facebook

حملة عن
جامعة
الـLAU
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اجلامعة اللبنان ّية األمريك ّية
نق ّدر اهمتاممك بالتحاق أوالدمك باجلامعة اللبنان ّية
األمريك ّية  .LAUحنن ندرك متا ًم ا أنّ قرار اختيار
اجلامعة واالختصاص هو من أمه وأصعب القرارات
اليت ميكن أن يتخذها الطالب يف مسريهتم التعلميية
باعتباره حي ّدد وبنسبة كبرية حياهتم املهنية ويرمس
مالحم مستقبلهم خبطوط عريضة .ومن البدهيي
أن يشغل هذا القرار بال األهل الذين حيرصون لك
احلرص عىل مستقبل أوالدمه .لذلك ،نضع يف
متناول مكهذاالكت ّي ب الذي يتضمن معلومات واحضة
ووافية ع ناجلامعةاللبنان ّيةاألمريك ّية.
اجلامعة اللبنان ّية األمريك ّية من أقدم وأعرق مؤسسات
برشعة جملس

التعلمي العايل يف لبنان .تلزتماجلامعة
جامعةواليةنيويورك ()Regents Charterويه حائزة
عىل هشادةاعمتادالتعلمي العايل من جلنة مؤسسات
التعل ميالعايلاملنبثقة عن احتاد املدارسواملعاهد يف
واليات نيو انغلند األمريكية ( – )CIHE-NEASCما يع زّز
فرص أوالدمك يف احلصول عىل منح دراسية ،ويفتح
أمامهم آفاق الفرص الوظيفية ،ومينحهم هسولة كبرية
يف نقل الوحدات الدراسية إىل مؤسسات أخرى.
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حصةبناتمكوأبنائمك
ّ
وسالمهتمأولويتنا 

حنرص يف اجلامعة اللبنان ّية األمريك ّية ( )LAUعىلاحلفاظ
ىل حصة بناتمك وأبنائمك وسالمهتم .وانطالقًا من هنا،
ع 
ّ
الطلب أنفهسم يف أفضل الظروف اليت ُ
ست ّكهن م
سيجد
حتقيق أهدافهم الدراس ّية ومطوحاهتم الخشص ّية ،وذلك
بفضل:
خدمة نقل خاصة باجلامعة بني احلرمني اجلامع َيني من
بريوت وجبيل وإلهيام ،ومن جبيل إىل طرابلس أيضا
اجلاميع تق ّدم وجبات حص ّية من
اكفرتيات داخل احلرم
ّ
العاملي بأسعار مدروسة
ّ
خ
املطبخ اللبناينّ واملطب 
صاالت رياض ّية جم ّهزة ونشاطات حص ّية للحفاظ عىل
ّ
الطلب
اللياقة البدن ّية عند

مبانٍ سكنية اكملة التجهزي مع حراسة واكمريات مراقب ة
العامة متو ّفرة عىل مدار الساعة
يف األماكن
ّ

جناح بناتمك وأبنائمك عىل
املستوى األاكدميي هو هدفنا
لدى اجلامعة اللبنان ّية األمريك ّية ( )LAUإميان راخس بأن
النجاح رحلة مسمترة ،لذلك محنل عىل عاتقنا تقدمي الدمع
واملساعدة لطالبنا يف اكفة املجاالت سواء خالل سنوات
الدراسة اجلامعية أو بعد التخ ّرج .وحنن نعتين بأ ّدق
التفاصيل بدءا من اخنراط الطالب يف احلياة اجلامعية،
مرو ًرا باختيار اختصاصاهتم ،ووصوال إىل مرحلة البحث
عن العمل.
ّ
الطلب اجلدد وتعريفه م باجلامعة ،واكدر
توجيه
ّ
األساتذة ،والطلب
ىل وض ع ّ
ّ
خط ة
الطلب ع 
إسداء نصاحئ تعلمي ّية ُتساع د
ىل اجتياز
دراس ّي ة تتالءم م ع اهمتاماهتم وقدراهتم ،وع 
ت األاكدمي ّية
التحديا 

ّ
الطل 
ب
خدمات إرشاد مهينّ ُ نساعد من خالهلا
ّ
وحنضمه لتحقيق
ىل اختيا ر اختصاصاهتم،
اجلد د ع 
ف هلم
ث عن وظائ 
أهدافهم املهنية فو ر تجسيلهم ،اكلبح 
وحتضريمه ملقابالت العمل

ت ُ ت ّ
رك ز عىل
مي نشاطا 
حياة جامع ّية نشيطة بفض ل تنظ 
ث الرياض ّية ،واملجموعات
احلياة اجلامع ّية ،واألحدا 
ني أداء الطالب
ىل حتس 
األاكدمي ّية ،من أجل التحفزي ع 
ى االجمتايع واألاكدميي والفكري
عىل املستو 

نظام حراسة وبطاقات خشص ّية لضبط األمن عىل أبواب
ّ
الطلب عىل مدار الساعة
اجلامعة حفاظًا عىل سالمة
الطلب عىل ّ
ّ
حل
النفيس اخلاص ملساعدة
اإلرشاد
ّ
مشالك قد ُ تواجههم حاليًا ،ولتفادي أيّ مشالك
يف املستقبل
نظام إنذار للطوارئ  بواسطة الرسائل النص ّية القصرية
ّ
الطلب عن أيّ طارئ داخل احلرم
(  )SMSلتبليغ
اجلاميع يف حال حدوثه
ّ
حصي ُيكن للطالب االنضامم إليه
برناجم تأمني
ّ
لالستفادة من اخلدمات الصح ّية اليت ُ يق ّدمها املركز
الطيب للجامعة اللبنان ّية األمريك ّية  -مستشىف رزق
ّ

القسط اجلاميع

ّ
الطلب لدى تجسيلهم يف جامعة الـ LAUمبلغًا ثابتًا
ُيس ّدد
يتسب أيّ
عىل أساس  12وحدة دراس ّية يف الفصل .وال ُ
ّ
إضايف لدى إضافة أيّ مواد أخرى .أما إذا جتاوز
مبلغ
سدد سعر لك وحدة دراس ّية إضاف ّية
املجموع الـ 18وحدة ،ف ُي َّ
يقلّ
.كذلك هو األمر بالنسبة إىل عدد الوحدات الدراس ّية الذي 
عن الـ ،12ودورات فصل الصيف اليت ُ
تسب أيضًا عىل
ت َ
أساس الوحدة.
لملزيد من املعلومات حول األقساط اجلامع ّيةُ  ،يرىج زيارة
موقعنا اإللكرتوين عرب العنوان التايل:

lau.edu.lb/fees

املنح واملساعدات املال ّية

أمرييك من مزيانيتنا ملساعدات
ّ
خصصنا يف اجلامعة مبلغ  30مليون دوالر
ط اجلامع ّية عىل األهل .لذا،
ُتدرك جامعة الـ LAUمتامًا عب ء األقسا 
ّ
ّ
ب احلصول عىل املنح
املايل ملقديم طل 
ّ
ن حيتاجون إىل متويل دراسهتم ،وذلك بعد دراسة الوضع
ب الذي 
الطل 
ح دراس ّية نق ّدمها إىل
مال ّية ومن 
ومؤهالهت م األاكدمي ّية.
ّ
ت املساعدات املال ّية واملنح الدراس ّية بأرسع وقت ممكن ُ .
الطلب يف
تدد املنح واملساعدات إذا اسمت ّر
مي طلبا 
تدعو اجلامعة بناتمك وأبناءمك إىل تقد 
ن التايل:
نيل العالمات املطلوب ة وبقيت الرشوط الالزم ة مستوفاة .لملزيد من املعلوماتُ  ،يرىج زيارة موقعنا اإللكرتوينّ عرب العنوا 

https://admissions.lau.edu.lb/aid

ً
إليمك يف ما ييل قامئة باملساعدات واملنح اليت قد ُت ّ
اكملة (بنسبة  )٪100يف بعض احلاالت:
غط األقساط اجلامع ّية

( Scholarshipsاملنح الدراسية)
NCSR Scholarship

ّ
الوطن للبحوث العمل ّية)
(منحة املجلس

> ّ
ّ
أمرييك هشر ّي ًا
تغط نسبة  100باملئة من القسط اجلاميعّ ومتنح الطالب مبلغ  500دوالر
ّ
للطلب اللبنانيني امخلسة األوائل يف ٍّ
العامة اللبنان ّية
لك من الفروع األربعة من هشادة الثانو ّية
> متو ّفرة
ّ

Merit Scholarship

> ّ
تغط نسبة  100باملئة من القسط اجلاميعّ
ّ
للطلب احلاصلني عىل عالمات ممتازة يف املدرسة وامتحان الـSAT
> متو ّفرة

LAU Scholarships

> ّ
اجلاميع
تغط نسبة ترتاوح بني  10و 50باملئة من القسط
ّ
> متنح للط ّ
الرمسي
جدًا يف امتحان الهشادة اللبنا ّنية/الفرنس ّية
الب احلاصلني عىل
معدالت عالية ّ
ّ
ّ
ّ
> ِّ
جدًا يف امتحان الـSAT
للطلب احلاصلني عىل
متوفرة
معدالت عالية ّ
ّ
ّ
> ِّ
جدًا يف املدرسة وامتحان الـSAT
متوفرة
للطلب احلاصلني عىل عالمات ج ّيدة ّ

Athletic Scholarship

> ُت ّ
اجلاميع
غط نسبة  15باملئة من القسط
ّ
ّ
الطلب ذوي املواهب الرياض ّية
> ُتنح إىل

(منحة اجلدارة الاكملة)

(منح اجلامعة)

ّ
الرياضيي والفائزين يف مسابقات اجلامعة)
للطلب
( Talent and Competition Scholarshipsمنح
ّ
(منحة الرياضة)

LAU Award
(جائزة اجلامعة)

> ُت ّ
اجلاميع
غط نسبة ترتاوح بني  10و 50باملئة من القسط
ّ
ّ
الطلب الفائزين يف مسابقات الـ LAUمثل :اهلندسة ،واملعلوماتية ،ومعرض الفنون والعلوم.
>متنح إىل
MUN, MAL, MEU, Engineering, Computer Science, Arts & Sciences Fair, etc

( Financial Aidاملساعدات املال ّية)
Work Aid

(مساعدة وظيف ّية)

LAU Grants

(هبات جامعة الـ)LAU

Special Donors’ Grants

خاصة من أفراد وجهات ماحنة(
)هبات
ّ

اجلاميع
اجلاميع هبدف تسديد جزء من قسطه
> تتيح للطالب العمل داخل احلرم
ّ
ّ
> لن يرت ّتب عىل الطالب إعادة هذا المتويل
> ُيق ّدمها أفراد من خارج اجلامعة
ّ
املتوجبة لالستفادة من هذه املنحة
الطلب الذين استوفوا الرشوط
> ُتنح إىل
ِّ

Bank Loans

> يؤمن برناجم القروض املرصفية مساعدات مالية إضافية تق ّدم للطالب الذين تنطبق علهيم رشوط
املساعدة املالية

U.S. Federal Loans

ّ
للطلب حاميل اجلنس ّية األمريك ّية أو البطاقة اخلرضاء
> ُتنح فقط

)قروض البنوك(

(قروض أمريك ّية فدرال ّية)

ّ
التعل يف اجلامعة اللبنان ّية األمريك ّية
جتربة

حترص اجلامعة اللبنان ّية األمريك ّية عىل توفري أداء تعليمي متف ّوق تق ّدمه خنبة من األساتذة واملد ّربني املمتزيين يف جماالهتم أاكدمي ًي ا
ومهن ًي ا .مكا وتو ّف ر اجلامعة مستوى رفيع وعرصي من التعلمي اجلاميع معرتف به من قبل احتاد املدارس واملعاهد يف واليات نيو انغلند
األمريك ّية ( – )NEASCما يع زّز فرص أوالدمك يف احلصول عىل منح دراسية ،ويفتح أمامهم آفاق الفرص الوظيفية ،ومينحهم هسولة
كبرية يف نقل الوحدات الدراسية إىل مؤسسات أخرى.
ّ
الطلب.
تق ّدم لكيات اجلامعة اللبنان ّية األمريك ّية السبع باقة من الرباجم اليت تليب تطلعات

لكية عدنان القصار إلدارة األمعال

ADNAN KASSAR SCHOOL OF BUSINESS
UNDERGRADUATE PROGRAMS
Bachelor of Science (B.S.; 92 credits) in:
n Business Studies with emphasis in:
> Accounting
> Banking and Finance
> Family and Entrepreneurial Business
Management
> Information Technology Management
> International Business
> Management
> Marketing
n Economics
n Hospitality and Tourism Management

GRADUATE PROGRAMS
Master of Business Administration* (M.B.A.; 39 credits)
 xecutive Master of Business Administration
E
(E.M.B.A.; 36 credits)
Master of Laws* (L.L.M. in Business Law; 30 credits)
Master of Arts in Applied Economics (M.A.; 30 credits)
Master of Arts in Legal Studies* (M.L.S.; 30 credits)
Master of Science in Human Resources
Management* (M.S.H.R.M.; 30 credits)

لكية اهلندسة

SCHOOL OF ENGINEERING
UNDERGRADUATE PROGRAMS

GRADUATE PROGRAMS

Bachelor of Engineering (B.E.; 150 credits) in:
n Civil Engineering
n Computer Engineering
n Electrical Engineering
n Industrial Engineering
n Mechanical Engineering
n Mechatronics Engineering*
n Petroleum Engineering*

Master of Science (M.S.; 30 credits) in:
n Civil and Environmental Engineering*
with emphasis in:
> Engineering Mechanics
> Environmental Science, Engineering and
Management
> Infrastructure and Construction Management
n Computer Engineering* with emphasis in:
> Computer and Communication Engineering
> Computer Engineering
n Industrial Engineering and Engineering Management

GILBERT AND ROSE-MARIE CHAGOURY SCHOOL OF MEDICINE لكية جلبار وروزماري شاغوري للطب
Doctor of Medicine* (M.D.)

لكية أليس رامز شاغوري للمتريض

ALICE RAMEZ CHAGOURY SCHOOL OF NURSING
UNDERGRADUATE PROGRAM
Bachelor of Science (B.S.) in Nursing (103 credits)

لكية الصيدلة

SCHOOL OF PHARMACY
UNDERGRADUATE PROGRAM
Bachelor of Science (B.S.) in Pharmacy (174 credits)

GRADUATE PROGRAM
Master of Science in Pharmaceutical Development and
Management (M.S.; 36 credits)
DOCTOR OF PHARMACY
Pharm.D. (201 credits including the B.S. in Pharmacy)

DIPLOMAS
Dietetic Internship (12 credits)
Diploma in Learning Disabilities and Giftedness (21 credits)
Professional Green Diploma (ProGreen; 18 credits)
Teaching Diploma (T.D.; 21 credits)
View the updated list of programs on lau.edu.lb/academics/programs
*Pending completion of registration formalities with the New York State Education Department (NYSED).

LEARNING AT LAU
Your son or daughter will learn from faculty and instructors who are distinguished in their fields both academically
and professionally. In addition, LAU offers high standards of academic quality that have been recognized
and accredited by NEASC—which means that your son or daughter will have better access to scholarship
opportunities, improved employability, and greater ease in transferring credits to other institutions.
LAU has programs to fit most students’ interests among its seven schools.

لكية العامرة والتصممي

SCHOOL OF ARCHITECTURE AND DESIGN
UNDERGRADUATE PROGRAMS

GRADUATE PROGRAMS

Bachelor of Architecture (B.Arch.) (176 credits)

Master of Arts in Visual Narrative (M.A.; 30 credits)

Bachelor of Arts (B.A.) in:
n Fashion Design* (In collaboration with ELIE SAAB
and London College of Fashion) (130 credits)
n Fine Arts (92 credits)

Mutaz and Rada Sawwaf Master of Arts in Islamic Art
and Architecture (M.A.; 30 credits)

Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) in:
n Graphic Design* (110 credits)
n Interior Architecture (120 credits)

لكية اآلداب والعلوم

SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES
UNDERGRADUATE PROGRAMS
Bachelor of Arts (B.A.) in:
n Arabic Language and Literature (92 credits)
n Communication (92 credits)
n Early Childhood Education (95 credits)
n Elementary Education (95 credits)
n English (92 credits)
n History (92 credits)
n Multimedia Journalism (92 credits)
n Performing Arts (93 credits)
n Philosophy (92 credits)
n Political Science (92 credits)
n Political Science/International Affairs (92 credits)
n Psychology (92 credits)
n Social Work and Community Development (92
credits)
n Television and Film (92 credits)
n Translation (92 credits) with emphasis in:
> Business
> French

Bachelor of Science (B.S.) in:
n Bioinformatics (104 credits)
n Biology (96 credits)
n Chemistry (92 credits)
n Computer Science (92 credits)
n Mathematics (92 credits)
n Nutrition (94 credits)
n Nutrition and Dietetics-Coordinated Program* (CP)
(121 credits)
GRADUATE PROGRAMS
Master of Arts (M.A.; 30 credits) in:
n Education
n Interdisciplinary Gender Studies
n International Affairs
n Migration Studies
Master of Science (M.S.; 30 credits) in:
n Applied and Computational Mathematics
n Computer Science
n Molecular Biology

GRADUATE STUDIES & RESEARCH

مكتب الدراسات العليا و األحباث

Executive Master of Arts in Actuarial Science (E.M.A.; 36 credits)

lau.edu.lb/academics/programs تفضلوا باإلطالع عىل قامئة الرباجم عىل املوقع االلكرتوين
*Pending completion of registration formalities with the New York State Education Department (NYSED).

