
–2–اعالن رقم 

–الفرع االول –كلية الصحة العامة الىمباراة الدخول موعد 

2019-2018للعام الجامعي 

اجراءموعدان(الحدث-األولالفرع)العامةالصحةكليةمديريعلن

فيالثالثاءنهارحددقدالعامةالصحةكليةالىالدخولمباراة

2018/7/10.

كليةالىالدخولمباراةفيالجددللطالبالتسجيلطلباتقبوليبدأ
.2018/5/7فياإلثنيننهار2019-2018لعاملالعامةالصحة

.ضمنا  2018/7/5فيالخميسنهارحتىويستمر

تاإلختصاصالمختلفالطالبتوجيهمكتبإلىالتوجهالجددالطالبعلىيجب
من11:00–8:30منوالجمعة13:30–8:30الساعةمناألسبوعأيامطيلة

.األولالطابقفيالمختصينالمدربينقبل



لمباراة الدخولالمستندات المطلوبة 
–الفرع االول –الى كلية الصحة العامة 

2019-2018للعام الجامعي 

نسخة مصدقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية . ميا او القسمم الاماني او مما يعادلهما  رسم–1

ممم  القسممم الامماني–( 2017-2018)اللبنانيممة وايقممة الترشمميب للبكالوريمما نسممخة عممن 

.                                      أو افادة مدرسيةللوايقة للمتقدمين للدورة الاانيةالنسخة االصلية 

اخراج قيد . .النفوسصورة عنه مصدقة عنه من مأمور أو (2018)جديد2

صورة شمسية عدد . . مصدقة من مختار المحلة32

طاب  مالي عدد . . ل.ل1000بقيمة 41

رسم اشتراك . .  ل.ل/ 35000/المباراة 5



(حسب اإلختصاص)الفرنسية واإلنكليزية : التدريس لغة 

فصلين وهي مقسمة الى, تطبيقية وتدريبية بين دروس نظرية واخرى , الدروس وفق المنهاج المعتمد تتوزع 

.دراسيين

.لظهرالسادسة بعد اويمتد لغاية الساعة " صباحاالاامنة والنصف من الساعة " يبدأ اليوم الدراسي اعتبارا

من % 20اكار من نسبة ( النظرية والعملية)عن المحاضرات الحضور الزامي وال يحق للطالب ان يتغيب 

.عن األعمال التدريبية%10النظرية الفصلية المقررة, ومجموع ساعات التدريس 

 .يتقيد الطالب بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن االدارة وفق االنظمة والقوانين النافذة

الجددللطالب معلومات عامة بيان 
2019-2018للعام الجامعي 

لإلختصاصات التاليةمدة الدراسة

أرب  سنوات  االث سنوات 

(لغة فرنسية  (ةقبالة قانوني (لغة فرنسية وإنكليزية (تمريض

(لغة فرنسية (عالج فيزيائي (لغة فرنسية  (مختبر

(لغة فرنسية (عالج إنشغالي (لغة إنكليزية  (تغذية

(لغة فرنسية (عمل صحي وإجتماعي (لغة إنكليزية  (علوم أشعة

(ةلغة إنكليزي)علم البصريات وقياس مدى النظر 



:المواد المقررة لمباراة الدخول حسب اإلختصاصات

الجددللطالب معلومات عامة بيان 
2019-2018للعام الجامعي 

تأهيل النفسي 

الحركّي       
الفرع الااني

تقويم النطق
الفرع الااني

الصحي العمل
اإلجتماعي

يةالقانونالقبالة
يةالعلوم التمريض

لوم الع–العالج الفيزيائي 

–علم التغذية–المخبرية 
علوم–العالج اإلنشغالي 

علم البصريات–أشعة 

لغة فرنسية أو 
لغة إنكليزية

لغة فرنسية أو 
لغة إنكليزية

لغة فرنسية
لغة فرنسية أو 
لغة إنكليزية

لغة فرنسية أو لغة 
إنكليزية

لغة عربية لغة عربية لغة عربية لغة عربية لغة عربية

علوم طبيعية علوم طبيعية علوم طبيعية علوم طبيعية علوم طبيعية

- - - - رياضيات

- - - - فيزياء

- - - كيمياء كيمياء

فلسفة أو علم 
إجتماع

-
فلسفة أو علم 

إجتماع
- -



لمباراة الدخول حسب االختصاصاتة المحددة لالمتحانات ومعدالتهادالم

الجددللطالب معلومات عامة بيان 
2019-2018للعام الجامعي 

تأهيل النفسي 

الحركّي       

الفرع الثاني

تقويم النطق

الفرع الثاني

الصحي العمل

اإلجتماعي

يةالقانونالقبالة

العلوم 

التمريضية

لوم الع–العالج الفيزيائي 

–علم التغذية–المخبرية 

م علو–العالج اإلنشغالي 

علم البصريات–أشعة 

يلالتثق المدة لالتثقي المدة لالتثقي المدة لالتثقي المدة التثقيل المدة

1 ساعة 2
ساعة 

ونصف
1 ساعة 1 ساعة 1 ساعة

و لغة فرنسية أ

لغة إنكليزية

1 ساعة 2
ساعة 

ونصف
1 ساعة 1 ساعة 1 ساعة لغة عربية

2(A)

-

ساعة

-

2(A)

-

ساعة

-

1(B)

-

ساعة

-

2(A)

-

ساعة

-

2(A)

2
ساعة

علوم طبيعية

رياضياتو

- - - - - - - - 2(A) ساعة فيزياء

- - - - - - 1(B)
45

دقيقة
2(A) ساعة كيمياء

2
ساعة 

ونصف
- - 2

ساعة

ونصف
- - - -

فلسفة أو علم

إجتماع



إعالن الى الطالب

2019-2018للعام الجامعي 

آلية المتابعة والتوجيه

يجب أن يتوجه الطالب أوالً الى مكتب التوجيه في الطابق. .األول1

من ثم يوجه الى المكتبة لتعبئة الطلب على اإلنترنت في. مبنى 2

.التمريض

يتقدم الطالب بالطلب مع المستندات المطلوبة إلى مكتب ش. ؤون 3

.الطالب


