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  اعـــالن
قسمي تقومي النطق والتأهيل  ابستثناء كلية الصحة العامةكافة اقسام    يف 0200-0202يف مباراة الدخول  طالب املقبولنيلل -أ

 النفسي احلركي
 

  02/9/0202 اخلميسوهنار  00/9/0202 االربعاءهنار  بني على الصفحة االلكرتونية معامالت التسجيل االداريامتام  -2
http://sisol.ul.edu.lb/rol/ASTRTPG  

(Using Google Chrome) 
 وابللغة العربية وفقاً الخراج القيد مع كتابة االسم ابللغة االجنبية وفقاً جلواز السفر اذا وجد

االستفادة  تعهد عدمللطالب املضمون أو  االستفادة تصريحاىل  اضافةً  ،0200-0202طباعة طلب التسجيل للعام اجلامعي  -0
 للطالب الغري مضمون

)الئحة مرفقة يف مغلف املستندات املطلوبة  عطلب التسجيل م واحضاراىل قسم شؤون الطالب يف الفرع املعين  شخصياً  احلضور -0
والساعة  0302لساعة بني ا مناً ض 2/22/0202 اجلمعةولغاية هنار  00/9/0202 اخلميسمن هنار تداًء بوذلك ا  (0صفحة 

وإالا فقدوا حقاهم  عرب الربيد االلكرتوين من قسم شؤون الطالباستناداً اىل التعليمات اليت تصل اىل كل طالب  ظهراً  20322
 .ابلتسجيل

 .يف القسم املعينجترى مقابلة شفهية للطالب الناجحني 
 
 هيل النفسي احلركيتقومي النطق والتأقسمي  يف االمتحان اخلطي يف طالب املقبولنيلل -ب

 3حسيب اجلدول ادانهيف فرعه كلٌّ  متحان شفهيالالتقدم عليهم 
 9322ابتداًء من الساعة  02/9/0202 االثنني هنار 3التأهيل النفسي احلركيقسم  -2
 9322داًء من الساعة ابت 00/9/0202اخلميس  هنار 3انكليزي( – النطق )فرنسي قسمي تقومي -0

 
 نتظارطالب الئحة االل -ت

املعلنة وحبسب حاجة كل حبسب الرتاتبية  4/22/0202 االثننيهنار من  ابتداءً   يف الئحة االنتظاريتم االتصال ابملقبولنيسوف 
 اختصاص.
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 0200-0202املستندات املطلوبة لتسجيل الطالب اجلدد للعام اجلامعي 

 مغلف بالتسلسل ادناه يفوضعها الرجاء 

 
 طلب التسجيل مطبوع من املوقع االلكرتوين -2
 ( مصدقة من املختار0مشسية عدد ) صورة -0
ة عن الشهادة صورة مصدقأو  القسم الثاين مصدقة من وزارة الرتبية الوطنية البكالورايعن شهادة نسخة  -0

 . صورة غري مصدقةمعادلة من وزارة الرتبية والتعليم العايل + 
+ صورة  حديثاً أو صورة مصدقة  (0202أو  0202إخراج قيد فردي جديد صادر )3 للطالب اللبناين -4

 غري مصدقة
لعام وثيقة والدة مصدقة من املراجع املختصة مع إفادة اقامة مصدقة من األمن ا للطالب الغري لبناين3

 تشمل العام الدراسي 
 تصريح االستفادة مطبوع من املوقع االكرتوين اضافًة اىل  للطالب املضمون3 -5

  ...( - تعاونية –إفادة من املؤسسة الضامنة ) ضمان إجتماعي 
 ( ... - صندوق تعاضد –جيش  –أمن عام  –) قوى أمن  عن البطاقة الصحية صورةأو 

 مطبوع من املوقع االكرتوين اضافًة اىل عدم االستفادة تعهد للطالب الغري مضمون3     
 مصداق حديثاً  عن إخراج قيد عائلي صورة         

 ل.ل.  20222طابع مايل  -6
 

 .بعد التسجيل يف الكلية  Liban Postدفع يف أي فرع من فروع مكاتبرسوم التسجيل ت
 ان الطالب غري مضمون. ل.ل. رسم ضمان إذا ك 020.522ل.ل. +  3095.222 للطالب اللبناين

  ل.ل. 32.245.222للطالب الغري لبناين
يف مغلف حبسب التسلسل  املطلوبة املستنداتواحضار كافة  لى الطالب احلضور شخصيا" للتسجيل3 عمالحظة

 . ال يوجد امكانية للطباعة والتصوير يف الكلية.اعاله


