
 

 

 

 

 الجامعة اللبنانية
 كلية الزراعة 

 إعـــــــــالن
 األولى باللغتين الفرنسية المنهجية السنة  مباراة الدخول إلىجراء اعن 

 الجامعة اللبنانية – كلية الزراعةفي  واإلنكليزية
 2220-1220 جامعيللعام ال

 
عن طب البيطري الهندسة الزراعية والبفرعيها تعلن كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية  
 للشعبتين 2022-2021 جامعيهجية األولى للعام النمباراة الدخول إلى السنة المامتحانات إجراء 

 .1220 آب 6و  5 هفي ينالواقع الخميس والجمعة وذلك يومياإلنكليزية الفرنسية و
 

  9/7/1220الواقع فيه الجمعة يوم يبدأ التسجيل لإلشتراك في مباراة الدخول ابتداًء من  
كوانه دوذلك في مبنى كلية الزراعة في ال ضمنا   30/7/1220 الواقع فيهالجمعة لغاية يوم يستمر و

 قسم شؤون الطالب وخالل الدوام الرسمي. 
 

 المستندات المطلوبة لإلشتراك في المباراة:

 

  ة عن أو صوررسمياً أو ما يعادلها الثاني  البكالوريا اللبنانية القسمصورة مصدقة عن شهادة
 .2021-2020وثيقة الترشيح لهذه الشهادة للعام 

  مصدق فردينسخة مصدقة عن الهوية أو إخراج قيد. 

 صور شمسية مصدقة. ثالث 

  الف ليرة لبنانية. 35رسم التسجيل للمباراة 

  ل.ل.(. 1000من فئة ) 1طابع مالي عدد 

 

 مـواد المباراة

 
ة وعلى إلنكليزيباللغتين الفرنسية واو مجموعتين من األسئلة تشتمل مباراة الدخول على 

 الطالب أن يختار إحداها:
 

 .الفرنسية أو اإلنكليزية( باللغتين .S.Gالمجموعة األولى لحملة شهادة العلوم العامة ) .1
 

 تانمدتها ساع (   2)تثقيل   مادة الرياضيات 

 ونصفمدتها ساعة  (1.5)تثقيل   مادة الفيزياء 

 ونصفمدتها ساعة  (1.5)تثقيل   مادة الكيمياء 

 مدتها ساعة واحدة (0.5)تثقيل  مادة اللغة العربية 

 مدتها ساعة واحدة (0.5)تثقيل  مادة اللغة األجنبية 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 :الفرنسية او اإلنكليزية( باللغتين .S.Vالمجموعة الثانية لحملة شهادة علوم الحياة ) .2

 

 ة واحدةمدتها ساع (   1)تثقيل   مادة الرياضيات 

 (     مدتها ساعتان   2)تثقيل  علوم الطبيعيةمادة ال 

 مدتها ساعة واحدة (   1)تثقيل   مادة الفيزياء 

 مدتها ساعة واحدة (   1)تثقيل   مادة الكيمياء 

 مدتها ساعة واحدة (0.5)تثقيل  مادة اللغة العربية 

 مدتها ساعة واحدة (0.5)تثقيل  مادة اللغة األجنبية 

 
 

 لغة التدريس
 

 في السنتين األولى والثانية لطالب الشعبة الفرنسية، غة الفرنسية اللتعتمد 
لطالب الشعبة الفرنسية  اللغة اإلنكليزيةلطالب الشعبة اإلنكليزية، كما يتم تدريس  اللغة اإلنكليزيةو
لطالب الشعبة اإلنكليزية ليصبح التدريس موحداً في باقي السنوات المنهجية اللغة الفرنسية و
 فرنسية واإلنكليزية تبعاً للحاجات األكاديمية.اللغتين الب

 

 اللغات في  لثالثة اذا لم يكن فائزاً في مقرراتا المنهجية ال يرفع الطالب الى السنة
 .المنهجيتين األولى والثانيةالسنتين 

  اعتباراً من السنة المنهجية الثالثة اتقان اللغتين الفرنسية واالنكليزيةعلى جميع الطالب. 
 

 منتسبينعدد ال

 
المنهجية الى السنة  يحدد العدد األقصى للطالب الذين يمكن قبولهم في مباراة الدخول 

بعد موافقة رئاسة الجامعة و ،2022-2021للعام الجامعي واإلنكليزية األولى باللغتين الفرنسية 
 الباً.ط 30الطب البيطري بـ  فرع طالباً وفي 130بـ في فرع الهندسة الزراعية   ،اللبنانية

 

 شروط اإلنتساب

 
يقبل الطالب في مباراة الدخول حسب تسلسل درجاتهم في النجاح شرط حيازة معّدل عام ال  

وفي حدود العدد األقصى المحدد في قرار  5/20وعدم تدني أي من عالماته عن  11/20عن  ليق
 بيطري.الطب ال فرعفي  12/20الهندسة الزراعية و ية في فرع ة اللبنانرئيس الجامع

 
 على المرشح الذي فاز في المباراة والذي قبل انتسابه إلى الكلية إجراء معامالت تسجيله 

ً تاريخ  خالل اسبوع من تحت طائلة فقدان حقه في االنتساب واستبداله بسواه ، تحدده االدارة الحقا
 من الئحة الناجحين وفق قاعدة التسلسل.

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 الكلية صاصات المتوفرة حاليا  فياإلخت

 
 هندسة زراعية – 1 

 

    وقاية النبات -                     تنسيق الحدائق -           اإلنتاج النباتي -  
 اإلنتاج الحيواني -          علوم وتكنولوجيا األغذية - اإلقتصاد الزراعي -                  

 الهندسة البيئية والموارد الطبيعية -          
 
 

 طب بيطري – 2 
 

  
 

 على األرقام التالية:قسم شؤون الطالب  –الزراعة للمزيد من المعلومات، الرجاء اإلتصال بكلية 
484130/01  -  484131/01   -  484132/01   -  496764/01 

 
 
 

     

 كلية الزراعــة ةعميد        

 نادين الياس ناصيف                

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 الجامعة اللبنانية
 ة الزراعةكلي 

 
 األولى المنهجية لسنةالى توزيع مواد امتحانات مباراة الدخول 

 2022 -2021 جامعيكلية الزراعة للعام ال في
 

 5/8/2021الواقع فيه  الخميس
 
 

 فرع علوم الحياة فرع العلوم العامة

 تثقيل المادة التوقيت لالمعد المادة التوقيت

 2 طبيعية علوم 10.30-8.30 2 رياضيات 8.30-10.30

 1 فيزياء 12.00-11.00 1.5 فيزياء 11.00-12.30

 1 رياضيات 12.00-13.00

 

 6/8/2021الواقع فيه لجمعة ا

 

 فرع علوم الحياة فرع العلوم العامة

 تثقيل المادة التوقيت المعدل المادة التوقيت
 1 كيمياء 9.30-8.30 1.5 كيمياء 8.30-10.00

 0.5 عربي 11.30-10.30 0.5 عربي 10.30-11.30

   
 0.5 لغة اجنبية 12.30-11.30 0.5 لغة اجنبية 11.30-12.30

 

       
 كلية الزراعــة ةعميد          

 نادين الياس ناصيف           
 


