تاريخ الجامعة
جامعة الجنان هي امتداد لمؤسسات الجنان التربوية العاملة منذ سنة  ،1964تحمل رؤية
ورسالة ومساحة إنسانية للتالقي والحوار.
المؤسسة أ.د .منى حداد رحمها اهلل ،إلى إنشاء جامعة
هذه المنطلقات دفعت الرئيسة
ِّ
المقدم من جمعية الجنان  -علم
الجنان في  14تشرين األول من العام  ،1988وبالطلب
ّ
وخبر /37د وتاريخ  - 1991/1/28نالت الجامعة ترخيصها الرسمي من الجمهورية اللبنانية
بموجب المرسوم رقم  1948وتاريخ  ،1999/12/21وبهذا أصبحت من ضمن مؤسسات
التعليم العالي اللبناني التي تمنح الدرجات العلمية بكل مستوياتها األكاديمية :اإلجازة
(البكالوريوس) والجدارة والماجستير والدكتوراه.

الكليات
1

اإلعالم

2

إدارة األعمال

3

الصحة العامة

4

العلوم

5

التربية

6

اآلداب والعلوم اإلنسانية

7

معهد العلوم السياسية

A

B

رسالة الجامعة

الكليات  /االختصاصات  /الدرجات الجامعية
الكلية

الجو المناسب المفعم باإليمان
تسعى جامعة الجنان إلى االهتمام بالشباب عبر تأمين
ّ
والتنمية ومختلف القيم اإلنسانية ،إضافة إلى توفير أجواء بحثية تبنى على المعرفة
والتخصصية والموسوعية وهي من أهم الركائز في بناء الحضارات .كما تعتمد الجامعة
أحدث مناهج وطرائق التدريس والتقنيات التعليمية والوسائل الحديثة عبر برامج أكاديمية
متكاملة تل ّبي االحتياجات بما يتماشى مع جودة التعليم على مستوى المنطقة والعالم.

اإلعالم

العضوية

إدارة
األعمال

تهدف الجامعة من خالل عضويتها في المنظمات التعليمية المحلية والعربية والعالمية
الى تأمين ُفرص واسعة لطالبها ،من خالل العالقات التي تُبنى عبر األنشطة المشتركة
تتوسع بفعل امتداد العمل األكاديمي عبر الخبرات المشتركة.
والفاعلة ،والتي
ّ

الصحة العامة

عضوية الجامعة :
 اتحاد الجامعات العربية رابطة الجامعات االسالمية رابطة جامعات لبنان الوكالة الجامعية الفرنكوفونية AUF المنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات بالدول العربية اتحاد الجامعات العربية األوروبيةتجمع مديري القبول والتسجيل في الجامعات اللبنانية الخاصة
ّ -

العلوم

التربية

الدرجات العلمية والشهادات الممنوحة من جامعة الجنان
الوحدات

السنوات

الفصول الدراسية

الشهادات
البكالوريوس

 99وحدة دراسية

 3سنوات

 6فصول

الجدارة

 36وحدة دراسية

سنة واحدة

فصالن

الجدارة للدراسات اإلسالمية

 144وحدة دراسية

أربع سنوات

 8فصول

الدبلوم التعليمي

 30وحدة دراسية

سنة واحدة

فصالن

الدبلوم

 33وحدة دراسية

سنة واحدة

فصالن

الماجستير

 42وحدة دراسية

سنتان

 4فصول

الدكتوراه

 54وحدة دراسية

 3سنوات

 6فصول

اآلداب والعلوم
اإلنسانية

معهد العلوم
السياسية
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االختصاص

الدرجات الجامعية

الصحافة واإلعالم -اإلذاعة والتلفزيون

بكالوريوس  -جدارة

الفنون اإلعالنية والتواصل البصري

بكالوريوس

اإلعالم

ماجستير

اإلدارة والتسويق -المحاسبة والتمويل -إدارة
األعمال والمعلوماتية اإلدارية -محاسبة
وضرائب -دعاية وإعالن -إدارة واقتصاد

بكالوريوس  -جدارة

إدارة األعمال

ماجستير  -دكتوراه

العلوم التمريضية -التحاليل الطبية-
اإلشراف الصحي االجتماعي

بكالوريوس

الصحة العامة الوراثية -التثقيف
الصحي -مراقبة األمراض المعدية

ماجستير
(تخصصي في الصحة العامة)

الكيمياء -البيولوجي /علم الحياة
البيوكيمياء -المعلوماتية

بكالوريوس

التربية

بكالوريوس

دبلوم في التعليم :عربي ،فرنسي ،أنكليزي،
إقتصاد ،علوم اجتماعية ،تربية

دبلوم تعليمي

مناهج وطرق التدريس -اإلدارة والتخطيط
التربوي -طرق تدريس اللغة الفرنسية

ماجستير

الدراسات اإلسالمية
الدراسات اإلسالمية  -الشريعة

بكالوريوس  -جدارة -ماجستير
دكتوراه

الترجمة والتعريب

بكالوريوس  -جدارة

اللغة العربية وآدابها

ماجستير  -دكتوراه

حقوق االنسان

ماجستير

علوم سياسية

بكالوريوس
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ماذا بعد التخرج ؟

كلية اإلعالم (ترخيص رقم )1948

انسجامًا مع رسالة جامعة الجنان ودورها في خدمة المجتمع وبناء األجيال والفكر ،وتربية الحس النقدي
البنّاء عند الشباب والباحثين ،انطلقت كلية اإلعالم في جامعة الجنان لتفتح مجاالً واسعًا للتعاطي
مع مدخالت وسائل االعالم ومخرجاتها وتساعد في البناء المهني والنظري للفكر االعالمي ومتفرعاته،
وذلك عبر مجموعة مدروسة من المقررات الى جانب المواد التدريبية التي تربط المواد النظرية بالممارسة
ترحب بالطالب الذين يشعرون بهذا
العملية وبناء المهارات في مختلف الفنون االعالمية.كلية االعالم ّ
الحس االعالمي حيث يعمل طاقم من األساتذة واالختصاصيين على صقل موهبتهم وتوجيهها
وتعميقها باألسس العلمية الالزمة.

أقسام الكلية

 .1تحرير وتحقيق
صحفي

 .2تصميم وإخ َراج
صحفي

 .3اإلعداد ،التحرير
والتقديم في المؤسسات
اإلعالمية

 .4مونتاج وإخ َراج
تلفزيوني وإذاعي

 .5تصميم إعالنات

 .6التصوير  /السيناريو

 .7إعداد األفالم الوثائقية

 1الصحافة واإلعالم
 2اإلذاعة والتلفزيون

 .8الكتابة الصحفية
اإللكترونية

 .9إعداد التقارير اإلخبارية

 3الفنون اإلعالنية والتواصل البصري

 .10اجراء المقابالت

 .11إدارة المواقع
اإللكترونية

 .12إدارة مكاتب اإلعالم
الخاصة

المتابعة في ماجستير اإلعالم
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كلية إدارة األعمال (ترخيص رقم )1948

تتميز كلية إدارة األعمال بمواكبة العصر ،من خالل تصميم وإعداد برامج أكاديمية ذات جودة ومواصفات
عالية .تركّ ز الكلية على إعداد وتأهيل الطالب للتخصصات العلمية وإلدارة األعمال ِوفق متطلبات السوق
والمجتمع عن طريق استخدام التقنيات الحديثة ،واالستفادة من أهم المراجع العلم ّية واألدوات المتاحة
عمل
مما يضمن للمتخ ّرجين ُفرص
ٍ
لكا ّفة االختصاصات من ِق َبل فريق عمل مم ّيز يتمتّع بكفاءة عاليةّ ،
تحمل المسؤولية في إدارة المؤسسات بكافة أنواعها :صناعية ،تجارية،
أفضل ونجاحًا بارزًا وقدر ًة على ّ
تعود للقطاع العام أو القطاع الخاص .تركز الكل ّية أيضًا
المؤسسات
هذه
سواء أكانت ِملك ّية
وخدماتية،
ُ
ً
ُ
على ِبناء الشخص ّية القياد ّية في اإلدارة التي ت ِّ
ُمكن الطالب من التأثير في مجتمعه ضمن األطر األخالقية
اإلدار ّية كما وت ّ
نه من االستفادة من خبرات سوق العمل ضمن الجوالت الميدانية المتتابعة خالل فترة
ُمك ُ
التدريس.

العامة (ترخيص رقم )1948
كلية الصحة
ّ

الدرجــات العلم ّيــة فــي
العامــة هــي واحــدةٌ مــن أقــدم الكل ّيــات فــي جامعــة الجنــان،
الصحــة
كل ّيــة
ُ
ّ
ّ
وتمنــح ّ
مرحلتــي اإلجــازة (الليســانس) والدراســات العليــا (الماجســتير) فــي اختصاصــات تكنولوجيــا المختبــرات
ْ
الصحــي ومراقبــة األمــراض
الطبيــة والعلــوم التمريضيــة واإلشــراف الصحــي اإلجتماعــي والتثقيــف
ّ
توجهاتهــا التعليميــة والبحثيــة علــى
العامــة الوراث ّيــة .وتعتمــد الكل ّيــة فــي رســم
والصحــة
المعديــة
ّ
ّ
ّ
ُ
الطــب والمجتمــع .ولدعــم
الصحــة،
المتخصصيــن فــي مجــاالت علــوم الحيــاة،
فريــق كبيــر مــن األكاديمييــن
ّ
ّ
ّ
المتقدمــة فــي فرعــي الكل ّيــة فــي
إمكانيــات كبيــرة تتم ّثــل بالمختبــرات
ــر الكل ّيــة
ٍ
العمليــة التعليميــة ،تو ّف ُ
ّ
المختصــة.
مؤسســات مرموقــة تعمــل فــي مجــاالت الرعايــة الصحيــة
طرابلــس وصيــدا وفــرص التّدريــب فــي
ّ
ّ
ّ
الصفيــة
العامــة علــى االهتمــام باألنشــطة االجتماعيــة غيــر
الصحــة
تشــتمل فلســفة التعليــم فــي كل ّيــة
ّ
ّ
إلــى جانــب التعليــم النظامــي .فط ّلابنــا يشــاركون فــي تنظيــم النــدوات ،والحلقــات الدراســية ،والمؤتمــرات
التــي تســتهدف الجمهــور المهنــي أو العــام .كمــا تســاهم الكل ّيــة فــي حمــات صحيــة متنوعــة
بالتنســيق مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة والحكوميــة المحليــة أو الدوليــة المعنيــة بالصحــة العامــة.
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أقسام الكلية:
أقسام الكلية
 .1إدارة عامة
 .2محاسبة ومالية
 .3محاسبة وضرائب
 .4إدارة وتسويق
 .5إعالن ودعاية
 .6إدارة األعمال
والمعلوماتية اإلدارية
 .7إدارة واقتصاد
 .8مالية

 .1قسم تكنولوجيا المختبرات الطبية
 .1القدرة على التحليل
واالستنتاج والبناء

َ .2تم ُّلك آليات وخطوات
اتخاذ ق َرار

المزوديــن بمعرفـ ٍـة
يهــدف برنامــج تكنولوجيــا المختبــرات الطبيــة إلــى إعــداد تقنييــن فــي المختبــرات الطبيــة
ّ
متقدمــة ت ِّ
ُمكنهــم مــن تعزيــز مواقعهــم ال ِّرياديــة واإلســهام بشــكل فعــال فــي
ومهــارات تقن ّيــة وعلم ّيــة
ٍ
ّ
مجتمعاتهــم .ويتضمــن هــذا البرنامــج دراســة علــوم الكيميــاء الحيويــة واألحيــاء الدقيقــة والوراثيــة باإلضافــة إلــى
التثقيف من جهة اإلجراءات األخالقية والمسؤوليات االجتماعية التي سيواجهها الخريج على المستوى العملي.

 .3استخدام التكنولوجيا
لخدمة البرامج المرتبطة
بالمؤسسة

ماذا بعد التخرج ؟

الخطط  .5المع َر ُ
ّ
السوق
وضع
 .4القدرةُ على ْ
س ُن ق َر ِ
اءة ّ
فة األساسية بالعلوم ُ .6ح ْ
اإلقتصادية واإلدارية والمالية اقتصاديًا وتسويقيًا ،محليًا
وآليات تنفيذها تكتيكيًا
ودوليًا
والمحاسبية
واستراتيجيًا

 .7العمل في الخدمات
المصرفية

 .8إدارة األفراد HR

 .9إدارة الجودة

 .1تقني في المختبرات
الطبية

 .10إدارة المشاريع

 .2تحاليل غذائية

 .3تعليم علوم الكيمياء
الحيوية واألحياء الدقيقة
والوراثة

 .4العمل في
المؤسسات الخاصة والعامة
(األمنية والصحية واإلجتماعية
والتعليمية)

المتابعة في ماجستير الصحة العامة الوراثية
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 .3قسم العلوم التمريضية

الصحي االجتماعي
 .2قسم اإلشراف ِّ
ّ
يتلقــى الطــاب فــي هــذا البرنامــج أساســيات التدريــب علــى األنشــطة الطبيــة فــي إطارهــا االجتماعــي ألداء مهــام
تســاهم فــي تطويــر مهاراتهــم فــي هــذا المجــال مــن خــال التدريــب علــى ّ
حــل المشــاكل الصحيــة اإلجتماعيــة
وســع الدائــرة فتصبــح عينــة أو فئــة فــي المجتمــع ،خصوصــً مــن الجانــب التنموي.
لألفــراد ،ثــم علــى صعيــد العائلــة ،لتُ َّ

تؤمن الكلية
ـدم برنامــج التمريــض دراســة أساســية مركّ ــزة وممارســات تطبيقيــة ألساســيات التمريض .كمــا ِّ
يقـ ِّ
التجربــة الســريرية عبــر التدريــب العملــي فــي مجموعــة متنوعــة مــن مرافــق ال ّرعايــة الصحيــة والمستشــفيات
الرائــدة فــي لبنــان.

البرنامج السريع في التمريض
قامــت كليــة الصحــة العامــة بإعــداد "البرنامــج الســريع فــي التمريــض" خصيصــً لفئــة الطــاب الحاصليــن علــى
درجــة  20/12أو أكثــر فــي الشــهادة الفنيــة  TSفــي اختصــاص التمريــض للحصــول علــى شــهادة البكالوريــوس
ـم
ـد أدنــى ِو ْفـ َ
ـاج دراسـ ٍّ
ـي تـ ّ
الجامعيــة .ويشــمل البرنامــج  50وحــدة دراســية تتــوزع علــى ثالثــة فصــول كحـ ٍّ
ـق منهـ ٍ
وضعــه بإشــراف نقابــة الممرضــات والممرضيــن فــي لبنــان ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي فــي لبنــان.

ماذا بعد التخرج ؟

ماذا بعد التخرج ؟

 .1التواصل االجتماعي
والمهني مع األف َراد

 .2المساعدة في تحديد
االحتياجات االجتماعية
والنفسية للم َرضى

 .1القيام بالعناية
التمريضية طويلة األجل في
المستشفيات والعيادات
وغيرهما

 .3إعداد المرضى
وعائالتهم إلحالتهم إلى
جهات متخصصة

 .2المعرفة الطبية في
الجراحة ،وأساسيات تمريض
األطفال واألمهات والشيوخ

 .3العناية التمريضية في كافة
أقسام المستشفيات

المتابعة في ماجستير إدارة المؤسسات الصحية  /مراقبة األمراض المعدية  /التثقيف الصحي

مختبرات كلية الصحة العامة
 .4القدرة على تحديد
الموارد المناسبة لتلبية
االحتياجات االجتماعية
والطبية والبيئية

 .5التفاوض مع المؤسسات
والمنظمات المحلية واإلقليمية
والدولية المعنية بمجال
الصحة

تتضمــن مختبــرات علــوم البيولوجيا ،األحياء الدقيقة ،الكيميــاء ،الكيمياء الحيوية ،والوراثة.وتتميز بتجهيزات
تقنيــة عاليــة ووســائل تعليميــة متقدمــة تتيــح للطــاب إمكانيــة اجــراء التجــارب العديــدة وفحوصــات مخبريــة
متنوعــة ،وتطويــر مهاراتهــم العمليــة وتزويدهــم بالمع َرفــة الالزمــة لمتابعــة الدراســات العليــا والتخصــص
العامــة.
فــي مجــاالت حديثــة فــي الصحــة
َ

 .7المتابعة في ماجستير التثقيف الصحي
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5 4كلية العلوم (ترخيص رقم )1948
كلية العلوم (ترخيص رقم )9140

 .2قسم الكيمياء الحيوية

تعتبــر كليــة العلــوم األحــدث مــن بيــن كليــات جامعــة الجنان ،حيــث حازت على ترخيــص وزارة التربيــة والتعليم
ـم حديثـ ٍـة فــي علــوم األحيــاء والكيميــاء الحيويــة
فــي لبنــان رقــم  1948عــام  .2012تمنــح الكليـ ُـة برامـ َ
ـج تعليـ ٍ
وملهمــة ،وذلــك بمســاهمة أكاديمييــن وباحثيــن
والمعلوماتيــة ،حيــث توفــر للطالــب تجربــةً تعليميــةً مميــز ًة
ِ
مرموقيــن يتمتعــون بأعلــى درجــات الكفــاءة ،باإلضافــة إلــى أفضــل وأحــدث المختبــرات العلميــة.
يشــارك الطالــب فــي كليــة العلــوم ،باإلضافــة إلــى التعليــم النظــري والتطبيــق العملــي ،فــي تنظيــم مؤتمــرات
ـام .كمــا ويســاهم طالبنــا فــي العديــد مــن ِو َرش العمــل
ونــدوات تســتهدف أهــل االختصــاص أو الجمهــور العـ ّ
والح َمــات التطوعيــة.
والنشــاطات والمســابقات المحليــة َ
تهــدف كليــة العلــوم إلــى إثــراء العمليــة التعليميــة علــى الصعيــد اإلقليمــي والدولــي .فالكليــة عضــو فــي
برنامــج التبــادل األكاديمــي التركــي  Mevlanaالــذي يتيــح فــرص تبــادل الزيــارات األكاديميــة للطــاب وللهيئــة
التعليمــة ،بيــن جامعــة الجنــان وشــبكة مــن أقــوى الجامعــات التركيــة .كمــا وتطمــح الكليــة إلــى إعــداد
اختصاصييــن فــي العلــوم يتمتعــون بأعلــى درجــات الكفــاءة وعلــى مســتوى توقعــات وحاجــات ســوق العمــل،
عبــر تعزيــز قدراتهــم التنافســية ليتمكنــوا مــن متابعــة دراســاتهم العليــا.

أقسام الكلية:
 .1قسم علم األحياء
الك ِّمــي مــن األحيــاء فقــط ،بــل يعالــج
يقــدم برنامــج علــم األحيــاء أساســً قويــً للطالــب ،اليركــز علــى الجانــب َ
أيضــً البيولوجيــا الجزيئيــة والكيميــاء الحيويــة وعلــم الوراثــة وعلــم األحيــاء الخلــوي وعلــم األحيــاء المجهريــة،
ـس
إضافــة إلــى علــم الحيــوان وعلــم النبــات .ويهــدف البرنامــج إلــى إعــداد الكــوادر العلميــة التــي ُيمكــن أن ت ِ
ُنافـ َ
ـرص العمــل فــي القطــاع الحكومــي والقطــاع الصناعــي وفــي الجامعــات .
علــى ُفـ ِ
ـب برنامــج علــم األحيــاء فــي جامعــة الجنــان مكانــةً مميــز ًة الرتباطــه مــع العديــد مــن العلــوم كالزراعــة
ِ
يكتسـ ُ
والبيئــة والوراثــة والجينــوم والتكنولوجيــا الحيويــة .ويهــدف البرنامــج الــى إعــداد كــوادر علميــة مــزودة
بالمعــارف المرتبطــة بالحقائــق األساســية والنظريــات فــي علــوم األحيــاء ,واإلجــراءات اإلحصائيــة المســتخدمة
فــي صياغــة واختبــار الفرضيــات البيولوجيــة المعاصــرة ،واحتــراف مهــارة التواصــل مــع اآلخريــن لنشــر المعرفــة
والعلــوم .كمــا يكتســب الخريجــون مــن هــذا االختصــاص قــدرة تنافســية علــى مســتويات الدراســات العليــا،
والتعليــم والرعايــة الصحيــة ،والتكنولوجيــا الحيويــة الصناعيــة.

ُمكــن الط ـ ّلاب مــن استكشــاف المــواد التــي تشـ ِّ
ـدي ت ِّ
ـكل
يوفــر هــذا البرنامــج بيئــات مثيــرة لالهتمــام والتحـ ِّ
ِّ
حــل المشــكالت بأســاليب منطقيــة ،واكتشــاف
بمهــارات
عالَمنــا فتصقــل تفكي َرهــم الجانبــي وتزودهــم
ِ
وتشــجع المــواد
المزيــد مــن المعلومــات عــن العالقــة بيــن الكيميــاء والكيميــاء الحيويــة والعلــوم األخــرى.
ّ
العلميــة المطروحــة ضمــن البرنامــج علــى اكتســاب المفاهيــم األساســية للكيميــاء التحليليــة والعضويــة
ـوث
وغيــر العضويــة والفيزيائيــة والحيويــة ،وتمنــح الطــاب فرصــً عديــدة للمشــاركة فــي أعمــال تطبيقيــة وبحـ ٍ
عاليـ ِـة الجــودة.

ماذا بعد التخرج ؟

 .1العمل في المؤسسات
الحكومية أو الخاصة
بالبحث العلمي

 .2االنخراط بالبحث الط ّبي إلنتاج
األدوية الجديدة واإلجراءات لشفاء
المرضى ومنع انتشار األمراض

ماذا بعد التخرج ؟

 .1متابعة الدراسة في
كليات الطب وطب
األسنان و الدراسات العليا
في علم األحياء

 .2مهارة تقدير المخلوقات
الحية بروعتها وجمالها
وتنوعها وفرادتها
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 .3قسم المعلوماتية
يقــوم برنامــج علــوم الحاســب اآللــي بتدريــب الطــاب علــى ن ُ
ُظــم البيانــات وإدارة الشــبكات ،إدارة التصميــم،
تحليــل المواقــع ،هندســة الشــبكات وتطويــر مواقــع االنترنــت ،حيــث يعتمــد التدريــس فــي مجــال علــوم
الكمبيوتــر علــى مجموعــة مــن المحاضــرات والــدروس النظريــة والتطبيقيــة فــي المختبــرات العمليــة.

كلية التربية (ترخيص رقم )3690

ـد علــى تطويــر عقــول الطــاب ومعرفتهــم ،خاصــة
ـد ِّرب الــذي يعمــل بجـ ّ
يأخــذ المعلــم دور المستشــار والمـ َ
فــي عصــر العولمــة والتكنولوجيــا ،ويعمــل علــى تشــجيعهم علــى التفاعــل و التعبيــر عــن آرائهــم مــن أجــل
مســاعدتهم علــى تع ُّلــم وتطبيــق المفاهيــم والنظريــات فــي جميــع المجــاالت .إنطالقــً مــن هــذا الواقــع فــإن
وتخصصــي مــن خــال التعليــم والبحــث العلمــي ،فــي
مهمــة كليــة التربيــة هــي المســاهمة بشــكل جوهــري
ّ
تطويــر المعرفــة عنــد المر ّبيــن المســؤولين عــن تلبيــة احتياجــات ومتطلبــات طالبهــم.

مختبر المعلوماتية

أقسام الكلية:

تضم الجامعة مختبرًا متخصصًا الستخدامات الكمبيوتر المختلفة،
موزعة على الشكل التالي:
ويتألف هذا المختبر من ثالث قاعات مزودة بجميع التطبيقات الالزمة ّ

 )1رياض األطفال
تسعى إلى تأهيل المعلم بحيث يستطيع القيام بعملية نقل الطفل من مرحلة الطفولة إلى المرحلة
المدرسية بحيث ال يشعر الطفل باالنتقال المفاجئ من البيت إلى المدرسة ،وتترك له الحرية التامة في
ممارسة نشاطاته واكتشاف قدراته وميوله وإمكانياته وبذلك فهي تسعى إلى مساعدة الطفل في
اكتساب مهارات وخبرات جديدة ،وتتراوح أعمار األطفال في هذه المرحلة ما بين عمر الثالثة والسادسة

 -1قاعة عامة الستخدامات اإلنترنت والطباعة ومختلف أنواع البحث االلكتروني
 -2قاعة تدريسية لمرحلة اإلجازة
 -3قاعة تدريبية

 )2التعليم األساسي
نعمل في قسم التعليم األساسي جاهدين من أجل إعداد و صقل المعلم بالمهارات واألساليب
والوسائل التربوية الحديثة بحيث يصبح أساسًا متينًا ،تسير على يديه العملية التعليمية السليمة
والمتوازنة ،منتجةً متعلمًا خلوقًا صانعًا للمستقبل ومهيئًا للحياة العملية ودخول سوق العمل ،كما
يتحمل على كاهله أعباء العملية التعليمية داخل المدرسة وخارجها ،ليكون القدوة والمثل األعلى
للطالب.

ماذا بعد التخرج ؟

 .1التعليم في المدارس

 .2التعليم في رياض
األطفال

 .3التعامل مع ذوي
االحتياجات الخاصة

 .4كتابة األبحاث التّربو ّية

ماذا بعد التخرج ؟

 .5المشاركة في المنصات
التّربو ّية اإللكترونية

 .1العمل في شركات
التكنولوجيا

 .2العمل في معاهد
تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

 .3العمل في
الشركات المختلفة من
االستشارات

 .4إعداد تطبيقات حديثة/
إعداد برمجيات لمختلف
المؤسسات

 .6التوجيه واإلرشاد التّربوي

 .7إعداد المناهج
والب َرامج التربو ّية

المتابعة في ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي  /مناهج و طرق التدريس

المتابعة في ماجسيتر تكنولوجيا المعلومات التجارية ( ) BIT
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كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية (ترخيص رقم )1948

 .2قسم الشريعة والدراسات االسالمية والقراءات

ـد ُم
األصالـ ُـة والمعاصــرةُ ِســمتان مال ِزمتــان للكل ّيــة
ِ
بمناهجهــا وأنشــطتها وأقســامها وفروعهــا المختلفــة .تقـ ّ
الكليــة لطالبهــا معرفــةً كاملــة مــن خــال مجموعــة مــن األقســام :

أقسام الكلية :
 .1قسم الترجمة والتعريب

ـرص قســم الشــريعة والدراســات االســامية علــى تمكيــن طالبــه مــن دراســة العلــوم االســامية المختلفــة
يحـ ُ
مــن مصادرهــا األصيلــة ،مــع ربطهــا بحاجــات العصــر ومتطلبــات النهــوض بالمجتمــع فكريــً وحضاريــً .إضافــة
والداعيــة كدراســة التفســير والحديــث والفقــه واللغــة
إلــى دراســة المــواد األساســية لصياغــة شــخصية العا ِلــم
ّ
حصــل الطالــب أيضــً
العرب ّيــة وغيرهــا مــن حفــظ القــرآن الكريــم وضبــط القــراءات وفــق العشــر المشــهورة .و ُي ِّ
ثقافــةَ إســاميةً تتع ّلــق بالتاريــخ والتربيــة واإلعــام واالقتصــاد والحضــارة االســامية.

يعتبــر قســم الترجمــة مركــزا يختــص بقضايــا اللغــة والثقافــة حيــث ُي ِّ
مكــن الطالــب مــن
مهــارات المترجــم بــكل أنواعهــا علــى المســتويين األكاديمــي والمِ هنــي خاصــة،
اكتســاب
ِ
ــبل التواصــل الحضــاري
مــن خــال اكتســاب العديــد مــن اللغــات العالميــة ،مــن أجــل تيســير ُس ُ
وتبــادل المعرفــة واســتيعاب الخصوصيــات الثقافيــة فــي ظــل العولمــة وثــورة المعلومــات.

ماذا بعد التخرج ؟

 .1العمل في المحاكم
الش َرعية (مساعد قضائي،
قاضي شرع)

 .2العمل في دار الفتوى
والتدرج إلى الوظائف العالية

 .3العمل مع األوقاف
اإلسالمية كإمام منف َرد

 .4خطيب مسجد ،مدرس
مسجد ،إمام مسجد

ماذا بعد التخرج ؟
 .5العمل في تدريس
مادة التربية اإلسالمية

مترجم مح ّلف
.1
ِ

 .2مترجم لمواقع اإلنترنت

 .3العمل في دور النش َر ترجمة كتب،
معاجم ومراجع متنوعة

 .5التعليم والتقدم بالخبرة
اللغوية والجامعية للعمل
كأستاذ

 .6االنتساب لمدارس الترجمة
الدولية ومن ثم متابعة البحث
والدراسة العليا في هذا المجال

السلك
 .4الترجمة الفورية ضمن مجال ِّ
ّ
والمنظمات الدولية
الدبلوماسي
(مؤتم َرات ،م َرافقة أعضاء السلك
الدبلوماسي)

 .9تدريس فنون
التجويد والق َراءات،
القرآن الكريم والتربية
اإلسالمية

 .6العمل في ُدور تحقيق
الت َراث اإلسالمي والع َربي

الح ّر في التأليف
 .7العمل ُ
والنشر

 .8المشيخة واإلمامة في
المساجد

 .10تصحيح وتدقيق
المصاحف

متابعة الماجستير البحثية ثم التحضير للدكتوراه
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المراجع ،المستندات الرسمية والتصاريح

مرحلة اإلجازة

لطالمــا كانــت العلــوم السياســية هــي المحضــن االســاس للعديــد مــن العلــوم اإلنســانية ،وذلــك لتداخــل
وتقــارب السياســة واالقتصــاد واإلدارة واإلعــام والتربيــة وغيرهــا .مــن هنــا كان معهــد العلــوم السياســية فــي
جامعــة الجنــان خطــوة أساســية لالنتقــال إلــى مجــال الفهــم واإلدراك والتحليــل العلمــي
ــر .والعمــل مــن خــال هــذا التخصــص إلنضــاج العقــل
والتحــول مــن
ّ
ــر إلــى مؤ ّث ٍ
متلــق إلــى فاعــل ومــن متأ ّث ٍ
ٍ
ُ
ســتقاة مــن
متخصصــة ُم
مجموعــة مــواد
وجعلــه أكثــر موضوعيــة وعلميــة .ولقــد روعــي فــي ســبيل ذلــك
ٍ
ِّ
جامعــات محليــة وإقليميــة ودوليــة كــي تُلبــي معظــم الجوانــب العلم ّيــة المتع ّلقــة باالختصــاص .إضافــة إلــى
والتنوع في ســبيل فتح حوارات
والخ ْبــرة
العلم ِ
مجموعــة مــن األســاتذة الجامعييــن المتخصصيــن مــن أصحــاب ِ
ُّ
دائمــة ومســتمرة ،إلــى جانــب المنهــاج الدراســي واألعمــال البحثيــة .تتجلــى رســالة المعهــد فــي بنــاء الكــوادر
الفكريــة التــي تشــارك فــي تكويــن الوعــي السياســي المنهجــي المســاهم فــي عمليــة التوعيــة والتنميــة
ـج
بهــدف مواكبــة التغيــرات السياســية لتحقيــق المصلحــة العامــة واالســتقرار السياســي ,وذلــك باتّبــاع برامـ َ
ـررات حديثـ ٍـة تغطــي كافــة جوانــب االختصــاص مــع اإلســتعانة بأســاتذة مــن أصحــاب الكفــاءات العلميــة
ومقـ ٍ
المتخصصــة فــي هــذا المجــال.

 حيازة الشهادة الثانوية (البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها). استكمال الملف ضمن المهلة الزمنية المحددة مع المستندات المطلوبة. تسديد رسم دراسة الطلب ورسم إمتحان الدخول. اجتياز امتحان الدخول وفق معايير القبول التي تضعها الكليات واألقسام. -توفر المكان في القسم المطلوب.

يمكن قبول الطالب الحائزين على البكالوريا الفنية أو ما يعادلها شرط انسجام االختصاص
المطلوب مع اختصاص الطالب في البكالوريا الفنية.
يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الجدارة أو الدبلوم ما يلي:
 حيازة الشهادة الثانوية (البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها). حيازة شهادة البكالوريوس أو اإلجازة الجامعية في تخصص يتناسب مع التخصص المطلوب وذلك منجامعة أو معهد عال ُمعت َر ٍف بهما في لبنان.
 استكمال الملف ضمن المهلة الزمنية المحددة مع المستندات المطلوبة. تسديد رسم دراسة الطلب. -توفر المكان في القسم المطلوب.

الوثائق المطلوبة
 -1صورةٌ مصدقة عن الهوية أو جواز السفر
مصدقة عن الشهادة الثانوية (البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها)
 -2صورة
ّ
مصدقة عن كشف عالمات المرحلة الثانوية بسنواتها الثالث
 -3صورة
ّ
 -4صورة مصدقة عن شهادة البكالوريوس أو اإلجازة الجامعية ومعادلتها مع كشف العالمات وذلك لطالب
مرحلتي الجدارة والدبلوم
 -5صور شخصية عدد ()2
ملء طلب التسجيل كام ً
وتسديد رسمِ ِه.
ال
-6
ُ
ُ

ماذا بعد التخرج ؟

اإلنتقال من جامعة أخرى
 .1إقامة وإدارة
حمالت سياسية أو
انتخابية

 .2مساعد مستشار
في التنمية

 .3مساعد مستشار
في ِقوى وأحزاب
ِسياس ّية

 .4مساعد مستشار
في حل النزاعات

تقبل جامعة الجنان الطالب المتقدمين بطلباتهم وفقًا لمعايير القبول والتسجيل المنصوص عليها
وبحسب ُّ
توفر المكان بدون تمييز لعرق أو لون
أو جنس أو جنسية أو مذهب أو طائفة أو إعاقة.
JU
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تستقبل الجامعة الطالب المنتقلين من جامعات أو معاهد عليا من لبنان أو من خارجه وفق الشروط
التالية:
 - 1أن تكون الجامعة أو المعهد العالي معترفًا به في لبنان
الطالب مفصوالً من الجامعة أو المعهد العالي ألسباب سلوكية
 - 2ألّا يكون
ُ
 - 3يعفى الطالب من المواد المعادلة التي حصل فيها على عالمة  %60أو أكثر من جامعة أو معهد عال
عال رسمي
خاص وعلى
ّ
معدل  50وما فوق من جامعة أو معهد ٍ
الحد األقصى للمواد المعادلة نصف المنهاج الدراسي ،في حال تو ّفر كافة الشروط الالزمة
 - 4ال يتجاوز
ّ
لذلك.
JU
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اإلنتقال من المعاهد الفنية

امتحان الدخول والقبول
تجرى امتحانات الدخول في حزيران ،تموز ،آب ،أيلول وشباط من كل عام.

تستقبل الجامعة الطالب المنتقلين من المعاهد الفنية المعترف بها وفق الشروط التالية:
 - 1حيازة الشهادة الثانوية (البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها).
 - 2حيازة شهادة اإلمتياز الفني أو ما يعادلها.
 - 3انسجام التخصص المطلوب مع تخصص الطالب في اإلمتياز الفني.
 - 4ألّا يكون الطالب مفصوال من المعهد الفني ألسباب سلوكية.
معدل  20/12أو أكثر في شهادة اإلمتياز الفني الرسمية ،من نصف
 - 5يعفى الطالب ،الحاصل على
ّ
المنهاج المقرر ونصف المدة الزمنية للتخرج.
معدل أقل من  20/12في شهادة اإلمتياز الفني ،من المواد المعادلة
 - 6يعفى الطالب ،الحاصل على
ّ
معدل 20/12
معدل  20/14من مواد المعهد الفني الخاص أو الرسمي وعلى
التي حصل فيها على
ّ
ّ
في شهادة اإلمتياز الفني الرسمية ،على ألّا تتعدى نصف المنهاج مع االلتزام بمدة  6فصول للتخ ّرج.

المواد المطلوبة في امتحانات القبول حسب الكليات و األقسام:
الكلية

القسم

اإلعالم

 .1الصحافة واإلعالم
 .2اإلذاعة والتلفزيون
 .3الفنون اإلعالنية والتواصل البصري

 إنكليزي ،عربي إنكليزي ،عربي ،فرنسي 1 إنكليزي ،عربي ،فرنسي 1الرسم الفني والخطيطة اإلعالنية

كل اإلختصاصات

 -إنكليزي ،عربي ،رياضيات  ،2إحصاء 2

إدارة األعمال

الوثائق المطلوبة لإلنتقال

المواد المطلوبة

إضافة إلى الوثائق المطلوبة أعاله ،على الطالب المنتقل تزويد الجامعة بما يلي:
مصدقة عن جميع الشهادات التي حصل عليها بعد المرحلة الثانوية
 - 1صورة
ّ
مصدقة عن كشف عالمات المواد التي درسها ,والذي يب ّين معدل النجاح والرسوب
صورة
-2
ّ
 - 3توصيف المواد التي درسها من الجامعة أو المعهد

 .1التمريض
 .2اإلشراف الصحي اإلجتماعي
 .3العلوم المخبرية

 انكليزي ،فرنسي ،بيولوجيا 2 إنكليزي ،عربي -إنكليزي ،بيولوجيا ،2كيمياء 2

العلوم

 .1البيولوجيا
 .2الكيمياء
 .3البيوكيمياء
 .4الفيزياء

 إنكليزي،بيولوجيا ،2كيمياء 2 -إنكليزي ،رياضيات ،2فيزياء2

التربية

 .1التربية الحضانية
 .2التعليم األساسي

 -إنكليزي ،عربي ،فرنسي 1

اآلداب والعلوم اإلنسانية

 .1الترجمة واللغات
 .2الشريعة ،الدراسات اإلسالمية والقراءات
 .3القراءات والدراسات اإلسالمية

 إنكليزي ،عربي ،فرنسي عربي ،شريعة 3 -عربي ،شريعة 3

معهد العلوم السياسية

العلوم السياسية

 -إنكليزي ،عربي ،فرنسي

الصحة العامة

برنامج اللغة اإلنجليزية
تعتبر اللغة اإلنكليزية لغةً إلزامية لجميع الكليات ،وهي معتمدة في تدريس المواد التخصصية في
كليات إدارة األعمال ،الصحة العامة ،العلوم ،والترجمة .يتم تصنيف الطالب ،وفق نتيجته في امتحان
الدخول ،في إحدى مستويات اللغة اإلنكليزية األربعة ،أو يتم إعفاؤه منها .تُد ّرس مستويات اللغة
يسهل تخرج الطالب خالل المدة الزمنية المعتمدة.
اإلنكليزية بالتزامن مع بقية المواد بما
ّ

( )1للراغبين بمتابعة الدراسة باللغة الفرنسية
( )2امتحانات المواد العلمية متوفرة باللغتين الفرنسية واإلنكليزية فقط
( )3إمتحان العلوم الشرعية لحملة الشهادة الثانوية الشرعية فقط
يمكن للطالب الحصول على نماذج من أسئلة االمتحانات من خالل الموقع االلكتروني للجامعة.
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D

القاعة الزجاجية للمعارض

مرافق الجامعة وخدمات الطالب

تخدم هذه القاعة جميع أنواع االحتفاالت والمناسبات الثقافية بما في ذلك معارض اللوحات واألعمال الفنية
أي حدث ثقافي مميز أو االجتماعات الرسمية  ،وكل ما يعكس وجه المدينة
ومعارض الكتب ،لتواكب ّ
الحضاري.

سكن الطالب
السكن الجامعي عددًا من الشقق السكنية المفروشة التي تو ّفرها الجامعة لطالبها وطالباتها
يضم ّ
بهدف تأمين سكن للطلبة المقيمين في مناطق بعيدة عن الجامعة واألساتذة الوافدين من البلدان
األخرى.
بإمكان الطالب أن يطلب الحصول على سرير واحد في غرفة مشتركة ،غرفة إفرادية أو شقة كاملة
للعائالت.

قاعة المؤتمرات
خصيصا لعقد الندوات والمؤتمرات وغيرها.
فيها غرفة التحكم للترجمة الفورية وهي
مصممة ّ
ّ

النقل مجانا

يمكن للطالب أن يقوم بحجز مكان له في السكن عبر التواصل مع إدارة السكن أو عبر الهاتف على البريد اإللكتروني:
www.jinan.edu.lb

تجمع وأوقات محددة.
أم َن ْ
ّ
ت جامعة الجنان لطالبها النقل المجاني من وإلى الجامعة ضمن أماكن ّ

المرافق الرياضية

مركز التدريب و مركز التعليم المستمر
تدريبية تساعد الطالب في التطبيق العملي الختصاصاتهم عبر استضافة
دورات
يقوم بإعداد
ٍ
ٍ
متخصصين وشخصيات مهمة لالستفادة من معلوماتهم وخبرتهم.كما ينظم المركز العديد من
ّ
ُسهم في إضافة المعرفة والمهارات التي يحتاجها أفراد المجتمع في
الدورات المفتوحة للعموم التي ت ْ
حياتهم اليومية والعملية.

تتضمن المرافق الرياضية صالة لأللعاب مهيأة للتحكيم الدولي للمباريات وفق المعايير المناسبة مثل
كمال االجسام ،كرة الطاولة ،كرة الطائرة ،كرة السلة ،فنون الدفاع عن النفس ،حيث تتم كافة التمارين
الرياضية باإلضافة إلى البطوالت الوطنية والدولية.

المكتبة

الرعاية البيئية واألندية الطالبية

تضع جامعة الجنان مكتبتها في خدمة البحث العلمي وتنمية المعرفة وبناء الثقافة ودعم الفكر بمراجع
في مختلف العلوم والفنون.
كما تتضمن مراجع باللغات التالية  :العربية ،الفرنسية ،اإلنجليزية ،الروسية ،الصينية ،األلبانية ،اإلسبانية،
مزودة بقاعة للبحث الرقمي التي تصل الطالب بالعديد من قواعد البحث العالمية.
الفارسية ،والكرديةّ ،
وتنقسم المكتبة إلى قاعة الكتب الرئيسية ،قاعة مطالعة وقاعة البحث الرقمي ومركز األبحاث .كما تنظم
المكتبة نشاطات نادي الكتاب الذي يناقش فيه الطالب الكتب واإلصدارات المختلفة.

جامعة الجنان هي منطقة خالية من التدخين ،وملتزمة بالمشاركة بالمشاريع الخضراء للمساهمة في
خلق بيئة مستدامة لألجيال القادمة.
ترحب جامعة الجنان بالجمعيات والنوادي وغيرها من المنظمات التي تساهم في الحياة الطالبية المثمرة.
ّ
وتقدم الجامعة مجموعة واسعة من األندية لالنتساب إليها مثل أندية البيئة ،الكتاب ،اإلنجليزية ،الرياضة،
ّ
الموسيقى ،نادي المتطوعين ونادي المسرح.

المسرح
من أكبر المسارح في لبنان ،تقام فيه االحتفاالت السنوية ،والمناسبات العامة والخاصة ،عروض األفالم
والمسرحيات الوطنية والدولية ،وهو مجهز بتقنيات عالية تسمح بالتسجيل التلفزيوني والنقل المباشر.
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المكتبة

المرافق الرياضية
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زيتون أبي سمراء -طرابلس -لبنان
تلفون:
فاكس:
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