
اختصاص لمواكبة التطور

ـّة اإلعالم كـلي اجلامَعة اللبنانية
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اختصاص جديد:
علم البيــــانـــات
DATA SCIENCE

١ – شروط التسجيل في كليّة االعالم:
• حيـــازة شـــهادة الثانوية العامة اللبنانية ـ القســـم 

الثاني أو ما يعادلها
• النجاح فـــي اختبار مباراة الدخول الخطي الذي 

تجريه الكليّة كل عام

٢ – شـــروط التسجيل في اختصاص علم 
البيانات:

• يشـــترط للتســـجيل في اختصاص علم البيانات 
امتالك شـــهادة الثانويـــة العامة في العلوم العامة 
مناهـــج  أن  إذ  يعادلهـــا.  مـــا  أو  الحيـــاة  وعلـــوم 
التدريـــس تتضمـــن مقـــررات فـــي الرياضيـــات 

واإلحصاء
• النجاح في اختبار مباراة الدخول

كلّية االعالمشروط التسجيل

   تم إنشاء كليّة االعالم بتاريخ ١٩٦٧/١٠/٥.
• الشهادات التي تمنحها كليّة االعالم:

   تمنح الكليّة شهادة االجازة في عدة اختصاصات إضافة 
إلى شهادة الماستر البحثي والمهني.

• تتضمن اإلجازة المسارات التخصصية التالية:
١- الصحافة المطبوعة واالعالم الرقمي

٢- االعالم المرئي والمسموع
٣- االعالن واالتصال التسويقي

٤- العالقات العامة واتصال المؤسسات
٥- إدارة المعلومات

٦- علم البيانات

   عنوان الكليّة: 
• الفرع األول: بيروت، ساحة قصر اليونسكو، شارع

   برنادوت، هاتف: ٤٧١ ٧٩١ ١ ٠٠٩٦١
• الفرع الثاني: سد البوشرية، شارع العسيلي 

   هاتف : ٦٢٧ ٨٧٠ ١ ٠٠٩٦١
• العمادة: بيروت، مستديرة الطيونة، مبنى كالوت،

   الطابق الثامن – هاتف : ١٣٨ ٣٨٤ ١ ٠٠٩٦١



JOB TITLE
المسمى الوظيفي

Business Analyst
محلل أعمال

Data Analyst
محلل بيانات

Data Scientist
عالم بيانات

Marketing Analyst
محلل تسويق

Statistician
إحصائي
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ما هو اختصاص علم البيانات؟
وعالــم  والمعلوماتــي  التقنــي  التطــور  مــع     
اإلتصــاالت واإلنترنــت بــات إنتــاج البيانــات يتــم 
بطريقــة ســريعة جداً وبكميــات هائلة. ولكن 
التحــدي األكبــر اليــوم هــو فــي تحليــل هــذه 
البيانــات الضخمة وإســتخالص المعلومات منها 
إتخــاذ  علــى  تســاعد  دالليــة  بطــرق  وتقديمهــا 

القرارات قي المؤسسات ومراكز القرار. 
   هنــا يأتــي دور اإلختصــاص الجديد علم البيانات 
شــأنها  مــن  حلــوًال  ليقــدم   (Data Science)

معالجة البيانات وتحليلها.
• علم البيانات هو علم متعدد التخصصات يجمع
   جوانب وتقنيات متنوعة من المعلوماتية، الى

   اإلحصاء، الى الرياضيات وإدارة المعلومات.
• هو علم تحتاجه كل المؤسسات على أنواعها

   للتعاطي مع المعلومات التي تردها.
• هو علم أساسي التخاذ القرار في المؤسسات

   والشركات.

المهارات المكتسبة
• مهــارات تحليليــة متقدمــة مبنيــة علــى معالجــة 

البيانات
طــرق  إســتخدام  خــالل  مــن  إبداعيــة  مهــارات   •

جديدة لتطبيق تحليل البيانات
وعلــوم  التطبيقيــة  الرياضيــات  فــي  مهــارات   •

اإلحصاء 
• مهــارات برمجيــة تخــدم التعامــل مــع البيانــات 

وتحليلها بمستويات ولغات برمجية متعددة
• مهــارات إقتصاديــة، ماليــة، مصرفيــة وتجاريــة 
تشكل قاعدة معرفية وثقافية لمحلل البيانات 
المســتهلكين  ســلوكيات  فهــم  فــي  مهــارات   •

والتسويق المعلوماتي
• مهــارات فــي تحليــل تدفق البيانات في شــبكات 

التواصل اإلجتماعي 
• مهارات في التواصل، العرض وكتابة التقارير

ميادين العمل


