الهيئة التعليمية
اسم الجامعة
رمز الجامعة

اعداد االساتذة المتعاقدين
الجنسية
الجنس
الشهادات
لبناني
اجنبي
ذكر
ماستر دكتوراه أنثى

اعداد االساتذة المتفرغين
الجنس
الشهادات
ذكر
أنثى
ماستر دكتوراه

الجنسية
لبناني
اجنبي

االختصاصات
الميدان التفصيلي

الميدان الثانوي

 -1صف فرشمن

/001برامج عامة /00برامج عامة
وتحضيرية وافادات وتحضيرية وافادات

 -2سنة تحضيرية
 -3دورات متخصصة القل من سنة

-1علوم التربية(-تربية حضا نية-
تعليم ابتدائي – تعليم ثانوي -رياض
األطفال – التربية التقويمية )

/011التربية

الميدان األساسي

 /01التربية

-2تربية مختصة للمسنين
-3فن التعليم (تعليم اللغات –العلوم
–المواد االجتماعية – الرياضية
البدنية)
-4تربية مختصة للمعاقين والحاالت
االجتماعية
 -5إرشاد تربوي
 -6تربية الطفولة المبكرة
 -7رياض األطفال
-1الفنون السمعية البصرية(سينما
تلفزيون –إذاعة –مسرح)
-2الفنون التطبيقية

/021الفنون

/02اآلداب والفنون

 -3الفنون التشكيلية
 -4إخراج (سمعي بصري)
 -5التصميم الغرافيكي
 -6التجميل الداخلي
 -7العلوم والتربية الموسيقية
 -8الفنون الزخرفية
-9االستعراض والرقص
-10الفنون الجميلة
-11الفن المقدس (الفن الكنسي)
 – 12التصميم التصويري (قصص
مصورة)
تصميم األزياء
– 13
-1فن التواصل
 -2تاريخ الفن
 -3جغرافيا
 -4تاريخ (الدراسات الرعائية-اإلدارة
والتدبير الرعوي-تاريخ الفنون –تقنيات
المخطوطات العربية)

/022آداب

-5تاريخ
 -6فلسفة
 -7علم التنشئة البشرية
 -8أدب مقارن
 -9مهن الكتاب
 -10اآلثار
 -11العلوم السريانية اإلنطاكية
 -12علم األديان
 -13الروحانيات والتصوف اإلسالمي
المسيحي
المرافقة الروحية
-14
 -15العلوم الكنسية الراعوية االجتماعية
 -16الشرع الكنسي
 -17راعوية الصحة
 -18اليتوروجيا
-19علم الشريعة
 -20الالهوت
 -21التنشئة والتدريب على الحوار
المسيحي
اإلسالميالفقه -الفقه المقارن)
الفقه (اصول
-22
-23العلوم المسكونية (البيبلية)
-24دراسات إسالمية
 -25أساسيات اإليمان المسيحي
 -26دراسات الوقائع التاريخية والدينية
في الشرق األوسط
-27الدين والتربية المسيحية
 -28روحانيات األديان
-1اللغات( الفرنسية العربية االنكليزية
اللغةالحية)
اللغات
والحضارة االرمنية)
-2
 -3الترجمة والتعريب(ترجمة فورية
–كتابية – شفهية)

/023لغات

-1علم االجتماع( الخدمة االجتماعية /031العلوم
– العمل االجتماعي )
االجتماعية
 -2علم النفس ( العيادي –التربوي – والسلوكية
الحركي – أالنشغالي – سيكولوجيا
العمل )
 -4علم األسرة
 -5االقتصاد
-1صحافة
-2إعالم
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/032صحافة
وإعالم

/03علوم اجتماعية
,صحافة وإعالم

/03علوم اجتماعية
,صحافة وإعالم

الهيئة التعليمية
اسم الجامعة
رمز الجامعة

اعداد االساتذة المتعاقدين
الجنسية
الجنس
الشهادات
لبناني
اجنبي
ذكر
ماستر دكتوراه أنثى
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الجنس
الشهادات
ذكر
أنثى
ماستر دكتوراه

الجنسية
لبناني
اجنبي

الميدان التفصيلي

االختصاصات
صحافة
/032
الميدان الثانوي
وإعالم

الميدان األساسي

 -3عالقات عامة
 -4إعالن ودعاية
 -5إعالم وتقنيات االتصال
 -6علوم المكتبات
 -7مكتبات الكترونية
 -8الدراسات األميركية
 -9الدراسات اإلستراتيجية
والدبلوماسية
-10الشراكة األوروبية الشرق
أوسطية
 -11علوم دولية ودبلوماسية
-1العلوم اإلدارية (أنظمة – مراجعة /041تجارة وإدارة /04تجارة وعلوم
– تكاليف – تسويق – محاسبة –
إدارية وحقوق
مالية وجمركية – توزيع – تمويل
–اقتصاد –المال واإلعمال –إدارة)
-2إدارة أعمال دولية
 -3دراسات مالية وجمركية
 -4الدراسات التأمينية واإلحصائية
 -5إدارة نظم المعلومات
-6تجارة وأعمال
 -7الشؤون المالية
-8اإلدارة السياحية(المالية-الفنادق
المستشفيات –الصحية -الرياضية
المؤسسات المالية -المؤسسات
التجارية|(
 -9إدارة األعمال
-10التدقيق المحاسبي
-11إدارة أعمال إسالمية –
 -12المحاسبة والعلوم المالية
-13دراسات مصرفية
 -14العلوم االقتصادية
-1حقوق
-2قانون (عام – خاص-دولي)
 -3قانون األعمال
 -4اإلدارة العامة
 -5القوانين المصرفية والمالية

/042حقوق

-1علم األحياء
-2الفيزيولوجيا
-3البنية البشرية
 -4علم األحياء الجزئي
-5علوم الحياة واألرض
 -6هيكلية الجينات وتفاعالتها
وخصائصها
 -7البيولوجيا وتقنيات التسويق
 -8كيمياء حياتية
 -9كيمياء الغذاء
-10بيوتكنولوجي

/051علوم
بيولوجية
وتفرعاتها

-1علوم البيئة وإدارتها
 -2الصحة البيئية
-3علوم البحار
-4التنوع الحيوي النباتي
والبيوتكنولوجي

/052بيئة

-1كيمياء
-2فيزياء
 -3العلوم النفطية
 -4علم األرض
 -5فيزياء المجسات وأجهزة القياس

/053علوم فيزيائية

/05علوم
طبيعية,رياضيات
وإحصاء

-1رياضيات (الرقمية -اإلحصاء – /054رياضيات
المعلومات – االكتوارية – المشتقات وإحصاء
الجزئية –المالية )
 -2اإلحصاءات التطبيقية
-1تكنولوجيا المعلومات
-2نظم المعلومات الجغرافية
-3علوم المعلوماتية واالتصاالت
 -4معلومات األنظمة والشبكات
 -5المعلومات التطبيقية
 -6معلوماتية تظاهرية تفاعلية
-7علم األدمغة االلكترونية
 -8علوم الكومبيوتر(البرمجة)
 -9أبحاث في المعلوماتية
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/061تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

/06تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت
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اسم الجامعة
رمز الجامعة

اعداد االساتذة المتعاقدين
الجنسية
الجنس
الشهادات
لبناني
اجنبي
ذكر
ماستر دكتوراه أنثى

اعداد االساتذة المتفرغين
الجنس
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ذكر
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الجنسية
لبناني
اجنبي

االختصاصات
الميدان التفصيلي

الميدان الثانوي

الميدان األساسي

-1هندسة الميكانيك(األدوات
والتصنيع – الحرارة والسوائل –
الطاقة التطبيقية)
 -2تكنولوجيا المختبرات الطبية
 -3هندسة الكهرباء(القطع
االلكترونية)
 -4الهندسة الصناعية (األدوات
الطبية – التكنولوجيا الصناعية –
صيانة الطائرات السفن المحركات
...صيانة صناعية)
-5هندسة المعلومات واالتصاالت
(الشبكات)
 -6هندسة الكترونيك-الكتروتكنيك –
ميكاترونيك – اوتوماتيك -كومبيوتر

/071الهندسة
والتقنيات ذات
الصلة

/07الهندسة
والتحوالت الصناعية
واإلنتاج

-1معالجة المواد الغذائية
-2هندسة صناعات غذائية
 -3هندسة مواد ومعادن
 -4المواصفات وكيول الكميات

/072صناعة
التحويالت

-1علوم الهندسة
 -3هندسة العمارة (إدارة الورش
–تصميم عمراني –مخطط الحيز
العمراني أشغال عامة –رسم هندسي)

/073هندسة وأبنية

 -4هندسة المساحة
 -5الهندسة المدنية(تنظيم بيئي
ومدني – التخطيط المدني والسياسة
المدنية)
 -6هندسة البيئة والموارد المائية
-1تقنيات الصناعة الغذائية
-2االقتصاد الزراعي
 -3وقاية النبات
 -4التربة والمكننة
 -5الري
 -6إنتاج المحاصيل الزراعية
 -7اإلرشاد الزراعي
 -8علم الدواجن
9علوم التغذية (التغذية وتنظيم
الوجبات – علم الحمية – تكنولوجيا
الغذاء – علم الغذاء وإدارته -

./081زراعة

/08زراعة ,غابات,
صيد األسماك،علوم
بيطرية

 -10تصميم المساحات الخضراء
 -11التصنيع الغذائي
-12التنوع الحيوي والنباتي
والبيوتكنولوجي
 -13الصناعات الزراعية والغذائية
-1علم الحيوان
 -2طب بيطري

/084علوم بيطرية

-1علم الجهاز العصبي
 -2طب عام
-3طب أسنان
-4قبالة
 -5تأهيل أمراض األعصاب والدماغ
والعمود الفقري
 -6العالج الحركي اليدوي لألنسجة
والمفاصل
 -7العالج الفيزيائي
 -8إدارة مخاطر االلتهابات االستشفائية

/091صحة

 -9العلوم المخبرية السريرية
 -10علوم وتقنيات المختبرات الطبية
 -11علوم صحية (الصحة العامة العلوم
الصحية الحيوية
-12علم وبائية األمراض
 -13تمريض
 -14الصحة البيئية
-15البصريات وقياس البصر
 -16مختبرات عيا دية
 -17صيدلة
 -18التصوير ألشعاعي
 -19تكنولوجيا علوم مختبرات األسنان(
تقويم األسنان
-1تقويم النطق
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/092وقاية
اجتماعية

/09صحة ووقاية
اجتماعية

الهيئة التعليمية
اسم الجامعة
رمز الجامعة

اعداد االساتذة المتعاقدين
الجنسية
الجنس
الشهادات
لبناني
اجنبي
ذكر
ماستر دكتوراه أنثى

اعداد االساتذة المتفرغين
الجنس
الشهادات
ذكر
أنثى
ماستر دكتوراه

الجنسية
لبناني
اجنبي

االختصاصات
الميدان التفصيلي
 -2رعاية األطفال والشباب
 -3رعاية المسنين
 -4العمل االجتماعي
 -5التربية المختصة للمعاقين والحاالت
االجتماعية

الثانوي
الميدانوقاية
/092
اجتماعية

-1علوم سياحية (سياحة وسفر خدمة /101خدمات
الطيران إرشاد سياحي)
 -2شؤون الضمان والتامين
 -3شؤون سياحية وإدارة فنادق
 -4إرشاد صحي
 -5تربية بدنية
 -6امن وتامين
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الميدان األساسي

/10خدمات

