
 اجلامعة اللبنانية      
 املعهد العايل لدلكتوراه يف احلقوق    

 والاقتصادية والعلوم الس ياس ية والإدارية 
 

 واإلدارية الن عن بدء قبول طلبات الترشيح لشهادة الدكتوراه في الحقوق أو العلوم السياسيةإع
 2023-2022للعام  لبنان خارج للطالب القادمين من الجامعات األجنبية 

 

في   عن بدء قبول طلبات الترشيح   ،المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية واالقتصاديةعلن  ي
  الجامعات األجنبية   من  القادمينللطالب    واإلدارية  إلعداد شهادة الدكتوراه في الحقوق أو العلوم السياسيةالمعهد  

في الحقوق    بحثيشهادة ماستر    دبلوم دراسات عليا أوالحائزين على    ،2023- 2022م الجامعي  للعا  لبنان  خارج
 .الدكتوراهصاص بين اإلجازة والماستر و وبشرط تكامل االخت أو العلوم السياسية واإلدارية

 وفقًا للتفصيل التالي:   لفي المتقّدم بطلب الترشيح أن يكون حائزًا على معدّ  ُيشترط
 100/80األميركية واالوروبية باستثناء فرنسا: و  العربية الجامعات •
   M1 + M2   :100/70   الجامعات الفرنسية •
 GPA  :4 /3.5الجامعات التي تعتمد نظام   •

إثني عشر من عشرين لطالب الجامعة اللبنانية الذين تخّصصوا في مرحلة الماستر البحثي في    20/ 12معّدل   •
 فرنسا.

من الساعة التاسعة صباحا  ولغاية الساعة    ،ضمنا    2022/ 11/ 30ولغاية    2022/ 10/ 26من    ات فترة قبول الطلب   تمتد  
)كلية طب سن الفيل، مبنى نعمان أبو سليمان  في مركز المعهد،    ،األربعاء من كل أسبوع  يوم  بعد الظهر  الواحدة

 . األسنان سابقا (

 . تدرس لجنة علمية مختصة ملفات المرشحين -

 . الحقاً ُتعلن الئحة المتقدمين المستوفين شروط الترشيح   -

 . بتاريخ ُيحّدد الحقاً  المباراةد رسم االشتراك في  يتّم تسدي -

السياسيةفي معالجة موضوع في    مباراةجرى  ت - العلوم  أو  ُيحّدد  ،  ساعات  3لمدة    واإلدارية  الحقوق  بتاريخ 
 . الحقاً 

 . المباراةسة الملفات ونتائج  بناًء على درا   مبدئياً   المرشحين المقبولينتجتمع اللجان العلمية المختصة لتحديد   -

 . ناقش بتاريخ ُيعلن عنه الحقاً لتحضير مشروع أطروحة ي ُتحّدد الحقاً ُيعطى الطالب المقبول مبدئيًا مدة  -

وُتناقش مشاريع   - المبدئية  الموافقة  الذين حصلوا على  للمرشحين  الشفهية  المقابلة  أمام  تجرى  األطروحات 
 اللجنة العلمية المختّصة. 

 . في كل اختصاص  للمعهد  عابيةييحتفظ المجلس العلمي بصالحياته في موضوع قبول الطالب تبعًا للقدرة االست -

يعلن عميد المعهد موافقته النهائية، على تسجيل الطالب الحائزين على قبول نهائي من اللجنة وبعد تأمين   -
 أستاذ مشرف. الطالب موافقة خطية من 

 
  



 المستندات المطلوبة هي التالية:

 سيرة ذاتية مطبوعة،  -
 ،تان شمسيتان مصدقتان صور  -

 صورة عن الهوية للطالب اللبناني،  -
 صورة عن جواز السفر مصدقة من الجهة المختصة للطالب األجنبي،  -

 ، الثانوية العامة أو ما يعادلهاشهادة صورة مصدقة عن  -

 ، المطلوب مع كشف العالمات اإلجازة في االختصاص صورة مصدقة عن  -

 ،  المطلوب مع كشف العالمات والمعدل شهادة الماستر البحثي في االختصاص صورة مصدقة عن  -

 ، A4نسخة ورقية ونسخة الكترونية عن رسالة الماستر البحثي، مرفقة بملخص عنها في ثالث صفحات  -

 الئحة باألبحاث والمؤلفات المنشورة للمرشح في حال توافرها،  -

 / ل. ل. 1000طابع أميري بقيمة / -

   :ُيشترط

 مصّدقة ومعادلة من المراجع المختصة.  أن تكون شهادات الجامعات األجنبية  -
لخارجية اللبنانية أو من سفارة  ووزارة اسب األصول من السفارة اللبنانية  تكون إفادات الجامعات األجنبية مصدقة حأن   -

 معادلة من وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية. ومن وزارة الخارجية اللبنانية و  المرشح بلد 

( من الجامعة M1و    M2)  المعدل النهائيادة بإفتسهيال  لإلجراءات اإلدارية ُيطلب من المرشحين الحصول على   -
 المانحة لشهادة الماستر البحثي. 

 

 : مالحظات

 ُيشترط على الطالب إحضار إفادة من الجامعة القادم منها تبرز بشكل واضح العالمات والمعّدل.  .1

 .ام بإجراء معامالت التسجيلللقيإلى المعهد  أو وكيله حضور المرشح شخصياً يتوجب  .2

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

 . إن المعهد غير مسؤول عن أية معلومات أو إرشادات أو مواعيد غير صادرة عنه خطيًا وبالصورة الرسمية .4

كانت، بما في ذلك الشروط الصحّية واألكاديمية  يتقّيد الطالب بجميع الشروط التي يضعها المعهد من أّي نوع   .5
 والعلمية. 
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