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Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Libanon. We 
leggen uit wat het Nederlandse equivalent is van de meest voorkomende 
diploma’s uit Libanon met als doel: toelating tot het Nederlands hoger onderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer  
We doen ons best om de informatie zo up-to-date mogelijk te houden. We 
aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als 
gevolg van fouten of onvolledige informatie in dit document. 
 
 
 
 

 

 
 
Op deze publicatie, met uitzondering van het beeldmateriaal, is de Creative 
Commons Naamsvermelding NietCommercieel 3.0 Unported-licentie van 
toepassing. Ga naar www.nuffic.nl/ccl voor meer informatie over het hergebruik 
van deze publicatie. 

http://www.nuffic.nl/ccl
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.nl
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 Waarderingstabel 

In dit overzicht staan links de buitenlandse diploma’s die het meest voorkomen bij 
toelating tot het hoger onderwijs. De andere kolommen tonen de Nederlandse 
waardering met de vergelijkbare niveaus in het Nederlandse en Europese 
kwalificatieraamwerk. 
 

Buitenlands 
diploma 
 

Nederlandse waardering en NLQF-niveau EQF-niveau 

Baccalauréat 
Technique 

mbo-diploma op 
kwalificatieniveau 2 of 3 

2/3 2/3 

Baccalauréat ten minste havodiploma 4 4 

Bachelor/Licence 
(3 jaar) 

bachelorgraad in het hbo of 2 jaar 
wo 

6 6 

Bachelor/Licence 
(4 jaar) 

bachelorgraad in het hbo of in het 
wo 

6 6 

Bachelor/Licence in 
engineering, 
tandheelkunde en 
farmacie (5 jaar) 

ten minste bachelorgraad in het 
wo 

6 6 

Master mastergraad in het hbo of in het 
wo 

7 7 

 
NB  
• Het betreft hier een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden 

ontleend.  
• NLQF = Nederlands nationaal kwalificatieraamwerk. EQF = Europees 

kwalificatieraamwerk. 
• Het EQF/NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -

inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is 
afgerond.  

• Informatie over de Nederlandse waarderingen staat op onze website: 
onderwijssysteem Nederland. 

• SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, waardeert 
buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau.  
De waardering kan afwijken wanneer SBB het diploma waardeert voor 
toelating tot het mbo of de arbeidsmarkt.  
 

 

  

http://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus
http://www.nuffic.nl/bibliotheek/onderwijssysteem-nederland.pdf
https://www.s-bb.nl/
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 Introductie 

De Republiek Libanon is een parlementaire democratie. Het gebied viel in 
1920 onder het Frans mandaat. Na het grote Libanese verzet werd de 
staat in 1943 een onafhankelijke republiek.  
 
Het land bestaat uit 6 gouvernementen: Beiroet, het Libanongebergte, Noord, 
Beka, Zuid en Nabatiye. Deze 6 gouvernementen zijn weer onderverdeeld in 25 
districten.  
 
Libanon kent veel verschillende invloeden en dit heeft zijn weerslag gehad op het 
onderwijs. Al in de 19e eeuw werden door Franse en Amerikaanse missionarissen 
scholen opgericht en ook de American University of Beirut (1866) en de Université 
Saint-Joseph (1875) stammen uit deze tijd.  
 
Tijdens de periode van het Franse mandaat (1920-1946) werd het 
onderwijssysteem naar Frans voorbeeld gevormd. Frans werd één van de officiële 
talen en de helft van de vakken in het voortgezet onderwijs werden in het Frans 
onderwezen. In deze periode werden de Baccalauréat-examens ingevoerd die 
aan het eind van het voortgezet onderwijs werden afgenomen.  
 
Nadat het land in 1943 onafhankelijk werd, werd Arabisch weer als voertaal 
ingevoerd. Ook werd het curriculum gewijzigd, door meer aandacht te geven 
aan vakken die op de Libanese geschiedenis en cultuur aansloten en niet op de 
Franse.  
 
Onderwijs is verplicht voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De verzorging van het 
onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs en 
Hoger Onderwijs (MEHE). 
 
Naast het reguliere onderwijs bestaat sinds 1948 (na de oprichting van de staat 
Israël) ook onderwijs voor Palestijnse kinderen die niet naar Libanese scholen 
gaan. Het United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the 
Near East (UNRWA) van de Verenigde Naties verzorgt onder andere basis-, 
voortgezet en postsecundair beroepsonderwijs voor momenteel 32.000 Palestijnse 
scholieren in vluchtelingenkampen in Libanon. Bovendien zijn er sinds 2011 in 
groten getale Syriërs naar Libanon gekomen, als gevolg van de burgeroorlog in 
Syrië. Hiervan zijn ongeveer 150.000 kinderen opgenomen in publieke scholen. 

 
 Basis- en voortgezet onderwijs 

Het basisonderwijs in Libanon duurt 6 jaar. Daarop volgen de onderbouw en de 
bovenbouw van het voortgezet onderwijs met elk een nominale duur van 3 jaar. 
De totale duur van onderwijs op school bedraagt aldus 12 jaar.  
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De onderwijstaal in het basis- en voortgezet onderwijs is Arabisch. Met de vakken 
Frans en Engels wordt op de basisschool begonnen. De vakken wiskunde en 
natuurkunde/scheikunde worden conform de onderwijswet altijd in het Frans of 
Engels onderwezen.  
 
Libanon kent een groot aantal privéscholen. Ongeveer twee derde van de 
Libanese scholieren gaat naar een privéschool. Op zowel de privéscholen als de 
openbare scholen wordt het nationale Libanese curriculum gevolgd.  
 
De onderbouw duurt 3 jaar en bestaat uit algemeen vormende vakken. Deze 
onderwijsfase wordt afgesloten met een Brevet d’Études ( ةھادة المتوسطالش ).  
 
Ook de bovenbouw van het voortgezet onderwijs neemt 3 jaar in beslag. 
Toelating vindt plaats op basis van het Brevet d’Études. Het curriculum van het 
eerste jaar is gemeenschappelijk voor alle richtingen. Het tweede jaar bestaat uit 
een letteren- en een exact profiel en in het laatste jaar wordt gekozen tussen 
kunst en letteren, sociologie en economie, life sciences en general sciences. Aan 
het eind van het derde jaar vindt het landelijke examen plaats, dat leidt tot het 
Baccalauréat (شھادة البكالوریا الثانویة العامة) ook bekend als Bac II, Baccalauréat 
Libanais of Baccalauréat Général.  

 
Er is ook een technische, beroepsvormende richting in de bovenbouw. 
Daarbinnen bestaan zo’n 55 verschillende profielen. Deze opleiding is bedoeld 
om voor te bereiden op hoger technisch onderwijs. Scholieren die slagen voor de 
landelijke examens die horen bij een technisch profiel ontvangen het 
Baccalauréat Technique ( الفنیة البكالوریا ). 

 
Naast het Libanese curriculum worden er op internationale scholen 3 soorten 
curricula aangeboden, te weten het International Baccalaureate, het 
Amerikaanse en het Franse curriculum.  
 
Met beroepsvormend onderwijs kan ook al na de basisschool worden begonnen.  
Deze beroepsvormende weg is bedoeld om voor te bereiden op praktische 
beroepen. Dit onderwijs is verdeeld over 3 fases. De eerste fase van 2 jaar wordt 
afgesloten met een Certificat d’Aptitude Professionnelle المھنیة الكفاءة( ).  

Het niveau van het Baccalauréat is vergelijkbaar  
met dat van tenminste het havodiploma. 

Het niveau van het Baccalauréat Technique is vergelijkbaar met dat van  
een mbo-diploma op kwalificatieniveau 2 of 3, afhankelijk van de richting. 
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Daarna kan nog een 2-jarige beroepsvormende vervolgopleiding worden 
gevolgd, die wordt afgesloten met het Brevet Professionnel المھنیة التكمیلیة(  ). 
Vervolgens kan de leerling doorstromen naar de bovenbouw om het 
Baccalauréat Professionnel of het Baccalauréat Technique ( الفنیة البكالوریا ) te halen. 
Na het behalen van de Baccalauréat Professionnel kan de arbeidsmarkt 
betreden worden.  

 
 Toelating hoger onderwijs 

Voor toelating tot het hoger onderwijs wordt minimaal het Baccalauréat, of een 
kwalificatie van vergelijkbaar niveau verlangd. Iedereen met een Baccalauréat-
diploma is in de regel toelaatbaar aan de Lebanese University, de enige 
openbare universiteit van het land. Voor bepaalde faculteiten moet men echter 
een toelatingsexamen afleggen of door middel van een numerus fixussysteem 
een studieplaats verwerven.  
 
Voor veel privé-instellingen moet echter ook aan andere eisen voldaan worden, 
zoals aan taalcompetenties. Vaak bestaat de selectie aan hogeronderwijs-
instellingen uit een numerus fixus of toelatingsexamens die door de betreffende 
faculteit worden afgenomen.  
 
Aan de Amerikaanse universiteiten worden naast het American High School 
diploma, dat aan Amerikaanse scholen in Libanon behaald kan worden, SAT I- en 
SAT II-scores (Scholastic Assessment Tests) verlangd. Deze toetsen de aanleg voor 
wiskunde en Engelse taalvaardigheid en de kennis van bepaalde vakken. Heeft 
de student de vooropleiding genoten aan een school met het Libanese 
curriculum, dan worden alleen SAT I-scores verlangd.  

 
 Hoger onderwijs 

Hoger onderwijs wordt in Libanon aangeboden aan universiteiten en University 
Colleges of University Institutes. Een University College of University Institute moet 
tenminste één faculteit hebben en verleent meestal alleen de graad van 
bachelor. Een universiteit moet uit ten minste 3 faculteiten bestaan, waarvan 
tenminste één voor de alfa- en één voor de bètarichting. Zij mogen alle 
academische graden verlenen, van bachelor tot doctor. Op veel universiteiten is 
de onderwijstaal Engels of Frans. 
 
Slechts één van de universiteiten, de Lebanese University is openbaar. Ongeveer 
39% van het totaal aantal studenten in Libanon studeert aan deze universiteit. 
Alle andere hogeronderwijsinstellingen zijn privé-instellingen.  
 
Het Directorate General of Higher Education is verantwoorderlijk voor het 
onderwijs aan de universiteiten, de University Colleges en de University Institutes. 
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Dit directoraat-generaal valt onder het ministerie van Onderwijs en Hoger 
Onderwijs.  
 

 Universitair onderwijs 

Het hoger onderwijs in Libanon kenmerkt zich door invloeden van verschillende 
onderwijssystemen, namelijk het Arabische, het Franse en het Amerikaanse 
onderwijssysteem. Sommige hogeronderwijsinstellingen bieden onderwijs aan in 
de stijl van één van deze systemen, maar vaak ook een combinatie ervan. Dat 
zorgt ervoor dat de systemen niet altijd duidelijk te onderscheiden zijn.  
 
Het hoger onderwijs is in grote lijnen verdeeld in 3 cycli. Daarvoor komen we de 
Engelse benamingen bachelor – master – PhD tegen, de Franse benamingen 
licence – master – doctorat en de Arabische benamingen bakâlôriyûs – mâjistîr – 
duktûrâh ( اهدكتور –ماجستیر  –بكالوریوس  ).  
 
Kwalificaties uit de eerste cyclus hebben doorgaans een nominale duur van 3 of 
4 jaar. De eerste graad die wordt verleend is de graad van bachelor oftewel 
licence ( البكالوریوس/سانس/اإلجازةیل ). Libanon maakt gebruik van een credit-systeem, 
waaruit kan worden afgeleid wat de nominale duur is van een opleiding. Het 
volgende systeem wordt vaak, maar niet altijd aangehouden:  

 

3-jarige opleiding  

1e jaar 0 - 33 credits 

2e jaar 34 - 66 credits 

3e jaar 67 - 99 credits 

 

4-jarige opleiding  

1e jaar 0 - 36 credits 

2e jaar 37 - 72 credits 

3e jaar 73 - 108 credits 

4e jaar 109 - 144 credits  

 
Bij sommige instellingen wordt gebruik gemaakt van ECTS om de studiebelasting 
van opleidingen aan te geven: doorgaans 180 ECTS voor een bacheloropleiding 
en 120 ECTS voor een masteropleiding.  
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Er zijn ook initiële opleidingen met een langere nominale duur. Onder andere de 
opleidingen in engineering, tandheelkunde en farmacie duren 5 jaar. Na het 
beëindigen van deze opleidingen behaalt men de graad van bachelor/licence 
of in het geval van tandheelkunde het Diploma in Dental Surgery/Diplôme de 
Chirurgien Dentiste en in het geval van farmacie The Diploma of Doctor in 
Pharmacy/Le Diplôme de Docteur en Pharmacie. Het aantal credits van 5-jarige 
opleidingen ligt tussen de 150 en 180. 

 
De opleiding in geneeskunde (Medical Doctor - MD) neemt 6 jaar plus 1 jaar 
stage in beslag. Het aantal credits ligt rond de 200. Na deze initiële opleiding 
geneeskunde kan een master worden gevolgd. Deze neemt meestal 2 jaar in 
beslag en betreft een specialisatie.  

 
Masteropleidingen variëren in studieduur van 1 tot 2 jaar. Studenten kunnen in 
sommige gevallen kiezen tussen een afstudeertraject met scriptie of zonder 
scriptie. Sommige onderwijsinstellingen bieden binnen een vakgebied 
verschillende masteropleidingen aan, te weten de Master de Recherche 
(onderzoeksmaster) of Master Professionnel (reguliere of beroepsgerichte master), 
zoals deze bestaan in het Franse onderwijssysteem.  

Het niveau van de graad van bachelor/licence na een nominaal 3-jarige 
opleiding is vergelijkbaar met dat van de graad van bachelor in het hoger 

beroepsonderwijs of met dat van 2 jaar wetenschappelijk onderwijs,  
afhankelijk van de oriëntatie van de opleiding. 

Het niveau van de graad van bachelor/licence na een nominaal 4-jarige 
opleiding is vergelijkbaar met dat van de graad van bachelor in het hoger 

beroepsonderwijs of de graad van bachelor in het wetenschappelijk onderwijs, 
afhankelijk van de oriëntatie van de opleiding. 

Het niveau van de graad van bachelor/licence na een nominaal 5-jarige 
opleiding in engineering, tandheelkunde en farmacie is vergelijkbaar met  
dat van ten minste de bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs 

 in overeenkomstige richting. 
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De graad van master (الماجستیر) geeft in beginsel toegang tot een promotietraject. 
Een promotietraject duurt minimaal 3 en maximaal 5 jaar en leidt bij succesvolle 
afronding tot de titel van doctor (دكتوراه).  

 
 Hoger beroepsgericht onderwijs 

Met het Baccalauréat of het Baccalauréat Technique kan toegang worden 
gezocht tot een opleiding in het hoger beroepsonderwijs tot Diplôme de 
Technicien Supérieur/Higher Technical Diploma (األمتیاز الفنیة). Zo’n opleiding duurt 2 
of 3 jaar en vindt plaats aan een (Technical) Institute. Na nog 2 jaar studie kan 
een Licence Technique/Technical Diploma (اإلجازة الفنیة) of een Licence 
d’Enseignement Technique/Technical Education Diploma ( میة الفنیةاإلجازة التعلی ) 
behaald worden. De 2 laatstgenoemde opleidingen kunnen ook direct na het 
behalen van het Baccalauréat of het Baccalauréat Technique worden 
aangevangen. In dat geval duren ze 4 jaar.  
 
Dit hoger technisch onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het 
Directorate General for Vocational and Technical Education (DGVTE). Dit is een 
directoraat-generaal binnen het ministerie van Onderwijs en Hoger Onderwijs. 
Het onderwijs wordt verzorgd door publieke en private technische scholen.  
 

 Beoordelingssystemen 

Voor het voortgezet onderwijs geldt dat er per vak een bepaald aantal punten 
behaald kan worden. Dat maximaal aantal punten verschilt per vak, maar is ook 
afhankelijk van het profiel. Zie ter illustratie de voorbeelddiploma’s.  
Instellingen met het Franse systeem werken met een beoordelingssysteem van  
1-20. Dat ziet er als volgt uit:  
 

In cijfers Omschrijving 

0-9 Insuffisant 

10-11 Passable 

12-14 Bien 

15-17 Très bien 

18-20 Excellent 

Het niveau van de graad van master is vergelijkbaar met dat van de 
mastergraad in het hoger beroepsonderwijs of in het wetenschappelijk 

onderwijs, afhankelijk van de oriëntatie van de opleiding. 
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Ook zijn er instellingen die het Amerikaanse beoordelingssysteem toepassen:  
 

In letters Percentage Beoordeling 

F 0-59 Fail 

D 60-69 Weak 

C 70-79 Fair 

B 80-89 Good 

A 90-100 Excellent 

 
 Bolognaproces 

Alhoewel Libanon niet aangesloten is bij de Bolognaverklaring is er sprake van 
een geleidelijke aanpassing van het Libanese onderwijssysteem aan de 
bachelor-masterstructuur en bijbehorende tools die uit het Bolognaproces zijn 
voortgekomen. Libanon kent een eigen credit-systeem, maar bij sommige 
instellingen wordt gebruik gemaakt van het ECTS om de studiebelasting van 
opleidingen aan te duiden. Dit is doorgaans 180 ECTS voor een 
bacheloropleiding en 120 ECTS voor een masteropleiding. Er zijn bovendien 
instellingen die een Diplomasupplement op aanvraag bij het behaalde diploma 
afgeven.   

 
 Accreditatie en kwaliteitszorg 

De instantie die zorg draagt voor de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen is 
voor het lager, het voortgezet en het hoger onderwijs het Libanese ministerie van 
Onderwijs en Hoger Onderwijs. Alleen de Lebanese University is automatisch 
erkend door de Libanese staat. Privé-instellingen moeten een vergunning 
aanvragen bij het ministerie van Onderwijs en Hoger Onderwijs. In Libanon vindt 
erkenning plaats op instellingsniveau. Opleidingsprogramma’s worden niet apart 
geaccrediteerd.  
 
De American University of Beirut en de Lebanese American University zijn 
Amerikaanse instellingen die door respectievelijk de Middle States Association of 
Schools and Colleges en de New England Association of Schools and Colleges 
zijn geaccrediteerd. Bovendien zijn ze allebei erkend door de Libanese staat, 
waardoor zij erkende graden mogen afgeven.   
Een lijst van erkende Libanese hogeronderwijsinstellingen is beschikbaar onder 
Overzicht hogeronderwijsinstellingen en op de website van het ministerie van 
Onderwijs en Hoger Onderwijs. 
 

http://www.higher-edu.gov.lb/
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 Internationale verdragen 

Libanon heeft geen internationale onderwijsverdragen met andere landen. 
Alhoewel er op instellingsniveau juist veel afspraken zijn met instellingen in het 
buitenland, is er geen nationaal beleid om de mobiliteit van studenten te 
bevorderen.  

 
 Samenstelling dossier 

Een dossier uit Libanon bevat idealiter een diploma of afstudeerverklaring en een 
cijferlijst in het Arabisch plus een vertaling van beide documenten. Het komt voor 
dat Libanese hogeronderwijsinstellingen een diploma en bijbehorende cijferlijst 
opgesteld in het Engels of in het Frans afgeven.  
De getuigschriften van het algemeen vormend voortgezet onderwijs zijn 
doorgaans alleen in het Arabisch opgesteld.  
 
Het controleren van de authenticiteit van Libanese getuigschriften verdient 
aandacht. Bij twijfel kun je contact opnemen met Nuffic. 

 
 Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

Engelse naam Franse naam Arabische naam 

Al Kafaat University 
(AKU) 

Université Al-Kafaat جامعة الكفاءات 

Al Maaref University 
(MU) 

 
 جامعة المعارف

Al Manar University of 
Tripoli (MUT) 

Al-Manar Université à 
Tripoli 

 جامعة المنار في طرابلس

American University 
of Beirut (AUB) 

 
 الجامعة األمیركیة في بیروت

American University 
of Culture & 
Education (AUCE) 

Université Américaine pour 
l’Education et la Culture 

 الجامعة األمیركیة للثقافة والتعلیم

American University 
of Science & 
Technology (AUST) 

Université Américaine de 
Science et Technologie 

 الجامعة األمریكیة للعلوم والتكنولوجیا

American University 
of Technology (AUT) 

 
 الجامعة األمیركیة للتكنولوجیا

Antonin University 
(UPA) 

Université Antonine الجامعة األنطونیة 

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/contactgegevens/
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Arab Open University 
(AOU) 

Université Ouverte Arabe الجامعة العربیة المفتوحة 

Arts Sciences & 
Technology University 
of Lebanon (AUL) 

Université d'Arts, Sciences 
et Technologie au Liban 

اآلداب والعلوم والتكنولوجیا في لبنانجامعة   

Beirut Arab University 
(BAU) 

Université Arabe de 
Beyrouth 

 جامعة بیروت العربیة

Beirut Islamic 
University (BIU) 

Université Islamique de 
Beyrouth 

 جامعة بیروت اإلسالمیة

Global University (GU) 
 

 الجامعة العالمیة

Haigazian University 
(HU) 

Université de Haigazian جامعة ھایكازیان 

ESA Business School Ecole Supérieure des 
Affaires -ESA 

 المعھد العالي لألعمال

Holly Spirit University 
of Kaslik (USEK) 

Université Saint-Esprit de 
Kaslik 

الكسلیك –جامعة الروح القدس   

Islamic University of 
Lebanon (IUL) 

Université Islamique du 
Liban 

 الجامعة اإلسالمیّة في لبنان

Jinan University (JU) Université Jinan جامعة الجنان 

La Sagesse University 
(ULS) 

Université La Sagesse جامعة الحكمة 

Lebanese Academy 
of Fine Arts (ALBA) 

Académie Libanaise des 
Beaux-Arts 

جامعة البلمند -األكادیمیة اللبنانیة للفنون الجمیلة   

Lebanese American 
University (LAU) 

Université Libano-
Américaine 

 الجامعة اللبنانیة األمیركیة

Lebanese Canadian 
University (LCU) 

Université Libano-
Canadienne 

اللبنانیة الكندیةالجامعة   

Lebanese French 
University of 
Technology and 
Applied Sciences 
(LFU) 

Université Libano-
Française de Technologie 
et des Sciences Appliqués 

الفرنسیة -جامعة التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة اللبنانیة   

Lebanese German 
University (LGU) 

Libano-Allemand 
Université 

 الجامعة اللبنانیة األلمانیة

Lebanese 
International 
University (LIU) 

 
 الجامعة اللبنانیة الدولیة
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Makassed University 
of Beirut (MU) 

Université de Makassed جامعة المقاصد 

Middle East University 
(MEU) 

Université de Moyen 
Orient 

 جامعة الشرق األوسط

Modern University of 
Business & Sciences 
(MUBS) 

 
 الجامعة الحدیثة لإلدارة والعلوم

Notre Dame 
University – Louaize 
(NDU) 

Université de Notre Dame 
- Loueizeh 

 جامعة سیدة اللویزة

Phoenicia 
International 
University (PU) 

Université Internationale 
de Phénicie 

 جامعة فینیسیا الدولیة

Rafik Hariri University 
(RHU) 

 
 جامعة رفیق الحریري

Rassoul Aazam 
University Institute of 
Health Sciences 

 
 كلیة الرسول األعظم للعلوم الصحیة

Saint Joseph 
University (USJ) 

Université Saint-Joseph یوسف جامعة القدیس  

Holy Family University 
(USF) 

Université Sainte Famille جامعة العائلة المقدسة 

University Institute for 
Nursing Sciences of 
the Lebanese Red 
Cross 

Faculté Universitaire des 
Sciences Infirmières de la 
Croix Rouge Libanaise 

الجامعیة للتمریضكلیة الصلیب األحمر اللبناني   

University of 
Balamand (UOB)  

Université de Balamand جامعة البلمند 

University of Sciences 
& Arts in Lebanon 
(USAL) 

Université des Sciences et 
Lettres au Liban 

 جامعة العلوم واآلداب اللبنانیة

University of Tripoli 
(UOT) 

Université de Tripoli جامعة طرابلس 
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University Institutes & Colleges  

Engelse naam Franse naam Arabische naam 

Imam Ouzai College 
 

 جامعة اإلمام األوزاعي

Saidon Institute of Dentary Laboratory 
 

 كلیة صیدون الجامعیة لمختبرات األسنان

Saidon Institute of Business 
 

 كلیة صیدون الجامعیة لإلدارة

 

University Institutes of Technology  

Engelse naam Franse naam Arabische naam 

Joyaa University Institute of 
Technology 

 
 كلیة جویا الجامعیة للتكنولوجیا

Arca University Institute of 
Technology (ARCATECH) 

 
  

Matn University Institute of 
Technology 

Matn Institut Universitaire de 
Technologie 

 كلیة المتن الجامعیة للتكنولوجیا

 

University Institutes for Religious Studies  

Engelse naam Franse naam Arabische naam 

St. Paul Institute of Philosophy & 
Theology 

 
بولس للفلسفة والالھوت كلیة القدیس  

Near East College of Theology 
 

 كلیة الالھوت للشرق األدنى

Tripoli University Institute of 
Islamic Studies 

 
للدراسات اإلسالمیة الجامعي معھد طرابلس  

Daawa University Institute of 
Islamic Studies 

 
 كلیة الدعوة الجامعي للدراسات اإلسالمیة

  

 Handige websites 

• Website van het ministerie van Onderwijs en Hoger Onderwijs (in het 
Arabisch). 

• Website van het Arab Network for Quality Assurance in Higher Education 
(ANQAHE). 

• Website van het Unesco-kantoor in Beiroet. 
• Website van de Federation of the Universities of the Islamic World (FUIW). 
• Website van de Association of Arab Universities (in Arabic). 

 

  

http://www.higher-edu.gov.lb/
http://www.anqahe.org/
http://www.unesco.org/new/en/beirut/home
http://www.isesco.org.ma/fuiw.org/en/
http://www.aaru.edu.jo/
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