اجلامعة اللبنانية
املعهد العايل لدلكتوراه يف احلقوق
والعلوم الس ياس ية والإدارية والاقتصادية
إعـــالن لطالب الجامعة اللبنانية عن بدء قبول طلبات الترشيح لشهادة الدكتوراه في
الحقوق أو العلوم السياسية واإلدارية للعام الجامعي 2020-2019
يعلن المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية واالقتصادية ،عن بدء قبول

طلبات الترشيح في المعهد إلعداد شهادة الدكتوراه في الحقوق أو العلوم السياسية واإلدارية

لطالب الجامعة اللبنانية للعام الجامعي  ،2020-2019للطالب الحائزين على دبلوم دراسات

عليا أو شهادة الماستر البحثي في الحقوق أو العلوم السياسية واإلدارية.

معدل  20/12في المواد الخطية والشفهية
ُيشترط في
المتقدم بطلب الترشيح أن يكون حائ اًز على ّ
ّ
جيد وما فوق على الرسالة وبشرط تكامل االختصاص بين اإلجازة والماستر والدكتوراه، ،
ودرجة ّ
وذلك خالل الفترة الممتدة من  2019/09/09ولغاية  2019/10/04خالل الدوام الرسمي ،من

الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر ويوم الجمعة لغاية الساعة الثانية
عشرة ظه اًر ،ما عدا يومي السبت واألحد من كل أسبوع في مركز المعهد ،سن الفيل ،مبنى نعمان

أبو سليمان (كلية طب األسنان سابقاً).

 تدرس لجنة علمية مختصة ملفات المرشحين.
 تُعلن الئحة المتقدمين المستوفين شروط الترشيح بتاريخ .2019/10/18
يتم تسديد رسم االشتراك في المباراة في مهلة أقصاها يوم الجمعة الواقع فيه
ّ 
.2019/10/25

 تجرى مباراة في معالجة موضوع في الحقوق أو العلوم السياسية واإلدارية لمدة  3ساعات ،
وذلك يوم الخميس الواقع فيه  2019/10/31الساعة العاشرة قبل الظهر في مركز المعهد.

بناء على دراسة الملفات
 تجتمع اللجان العلمية المختصة لتحديد المرشحين المقبولين مبدئياً ً
ونتائج المباراة.
حدد الحقاً لتحضير مشروع أطروحة يناقش بتاريخ ُيعلن
ُ يعطى الطالب المقبول مبدئياً مدة تُ ّ
عنه الحقاً.

 تجرى المقابلة الشفهية للمرشحين الذين حصلوا على الموافقة المبدئية وتُناقش مشاريع
المختصة.
األطروحات أمام اللجنة العلمية
ّ
 يعلن عميد المعهد موافقته النهائية ،على تسجيل الطالب الحائزين على قبول نهائي من
اللجنة وبعد تأمين الطالب موافقة خطية من أستاذ مشرف.

المستندات المطلوبة هي التالية:
-

سيرة ذاتية مطبوعة،
صورتان شمسيتان مصدقتان،
صورة عن الهوية للطالب اللبناني،
صورة عن جواز السفر مصدقة من الجهة المختصة للطالب األجنبي،
صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ،
صورة مصدقة عن اإلجازة في االختصاص المطلوب مع كشف العالمات ،
صورة مصدقة عن شهادة الماستر البحثي أو ما يعادلها في االختصاص والمعدل المطلوب مع
كشف العالمات،
نسخة ورقية ونسخة الكترونية عن رسالة الماستر البحثي مرفقة بملخص عنها في ثالث صفحات
،A4
الئحة باألبحاث والمؤلفات المنشورة للمرشح في حال توافرها،
رسم االشتراك في المباراة  /35000/ل.ل،

 طابع أميري بقيمة  1000ل .ل.مالحظة:

ُ .1يشترط على الطالب إحضار إفادة من الوحدة الجامعية القادم منها تبرز بشكل واضح العالمات
المعدل (النموذج مرفق ربطاً).
و ّ
 .2يتوجب حضور المرشح شخصياً إلى المعهد للتسجيل.

 .3إن أي عملية انتحال صفة لمرشح في االنتساب أو تقديم شهادة أو إفادة أو مستند مزور

تعرض مرتكبها للمالحقة الجزائية أمام النيابة العامة.
ّ
 .4إن المعهد غير مسؤول عن أية معلومات أو إرشادات أو مواعيد غير صادرة عنه خطياً
وبالصورة الرسمية.

لالستعالم مراجعة الموقع اإللكتروني للجامعة اللبنانية:
- www.ul.edu.lb  Facultés  École Doctorale de Droit et des Sciences
Politiques, Administratives et Économiques
* ُيعطى الطالب الغير مقبولين فترة شهر لسحب ملفاتهم من تاريخ إعالن النتائج.

