الجامعة اللبنانية
كلية الحقوق والعلوم السياسية واالدارية
الفرع الثاني

إعـــالن عن البـدء بإستقبـال طلبـات التسجيـل للعام الجامعـي 2022-2021
مرحلة االجازة
الطالب الجدد:
 -1يبدأ استقبال طلبات التسجيل  Onlineاعتبارا" من نهار السبت الواقع فيه  2021/9/25عبر الموقع
االلكتروني http://sisol.ul.edu.lb
 -2يستقبل قسم شؤون الطالب في الفرع اصحاب العالقة المقبولة طلباتهم مبدئيا" وبناء على مواعيد مرسلة
اليهم عبر البريد االلكتروني يومي االربعاء والخميس من كل اسبوع.
الطالب القدامى :يحدد الحقا
المستندات المطلوبة للطالب اللبناني الجديد :
•
•
•
•
•
•
•
•

صورة عن اخراج قيد فردي مصدق من دائرة النفوس او صورة عن الهوية.
صورة عن شهادة البكالوريا القسم الثاني مصدقة من دائرة التربية.
صورة شمسية عدد  2مصدقة من المختار.
افادة من الجهة الضامنة  ،او صورة عن البطاقة الصحية للسلك العسكري او النموذج رقم 2
صورة عن اخراج قيد عائلي للطالب الغير مضمون ،الذي يريد االنتساب الى ضمان الجامعة  +صورة عن شهادة البكالوريا
القسم الثاني غير مصدقة.
طابع مالي فئة االلف ليرة لبنانية.
نسخة عن طلب التسجيل االداري  -يقدم الطلب عبر الموقع http://sisol.ul.edu.lb
ضرورة طباعة الئحة المواد الحقوق او العلوم السياسية مع اختيار المادة االختيارية وتوقيع الطالب عليها وتقديمها مع
كامل المستندات.

المستندات المطلوبة للطالب الغير لبناني الجديد :
•
•
•
•
•
•

نسخة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة الصادرة عن لجنة المعادالت في وزارة التربية والتعليم العالي اللبناني.
اخراج قيد فردي او صورة مصدقة من سفارة بالده في لبنان.
صورة شمسية عدد  2مصدقة.
طابع مالي فئة االلف ليرة لبنانية.
نسخة عن طلب التسجيل االداري  -يقدم الطلب عبر الموقع http://sisol.ul.edu.lb
ضرورة طباعة الئحة المواد الحقوق او العلوم السياسية مع اختيار المادة االختيارية وتوقيع الطالب عليها وتقديمها مع
كامل المستندات.

المستندات المطلوبة للطالب القديم :
• افادة من الجهة الضامنة  ،او صورة عن البطاقة الصحية للسلك العسكري او النموذج رقم 2
•
•
•

طابع مالي فئة االلف ليرة لبنانية.
نسخة عن طلب التسجيل االداري  -يقدم الطلب عبر الموقع http://sisol.ul.edu.lb
ضرورة طباعة الئحة المواد الحقوق او العلوم السياسية مع اختيار المادة االختيارية وتوقيع الطالب عليها وتقديمها مع
كامل المستندات.

مالحظة  :يتم ابالغ الطالب بالخطوات الواجب اعتمادها ،عبر البريد االلكتروني ،لتقديم المستندات المطلوبة
كاملة لدى قسم شؤون الطالب وإلتمام عملية التسجيل بشكل نهائي ورسمي.
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع االلكتروني http://droit2.ul.edu.lb

