اع ــالن
أ -للطالب املقبولني يف مباراة الدخول  9191-9102يف كافة اقسام كلية الصحة العامة
باستثناء قسمي تقومي النطق والتأهيل النفسي احلركي
على الناجحني يف امتحانات البكالوريا ،القسم الثاين ،الدورة االوىل 9102-9102
أو احلائزين على شهادة البكالوريا ،القسم الثاين
 -0امتام معامالت التسجيل االداري بني هنار اجلمعة  02متوز  9102وهنار اجلمعة  92متوز  9102على الصفحة االلكرتونية
http://sisol.ul.edu.lb/rol/ASTRTPG
()Using Google Chrome

مع كتابة االسم باللغة االجنبية وفقاً جلواز السفر اذا وجد وباللغة العربية وفقاً الخراج القيد

 -9طباعة طلب التسجيل للعام اجلامعي 9191-9102

 -3احلضور شخصياً اىل قسم شؤون الطالب يف الفرع املعين واحضار طلب التسجيل مع املستندات املطلوبة (الئحة مرفقة صفحة )3
وذلك ابتداءً من هنار االثنني  99متوز  9102ولغاية هنار اجلمعة  92متوز  9102ضمناً بني الساعة  2331والساعة 09331
وإال فقدوا ح اقهم بالتسجيل
ظهراً ا

جترى مقابلة شفهية للطالب الناجحني يف القسم املعين.

على الطالب املقبولني يف مباراة الدخول 9191-9102
والذين سيخضعون المتحانات الدورة الثانية  9102-9102يف شهادة البكالوريا ،القسم الثاين
ابتداء من هنار االثنني  99متوز  9102ولغاية هنار
 -0احلضور شخصياً اىل قسم شؤون الطالب يف الفرع املعين حلفظ حقهم وذلك
ً
وإال فقدوا ح اقهم بالتسجيل الحقاً.
اجلمعة  92متوز  9102ضمناً بني الساعة  2331والساعة  09331ظهراً ا
ابتداء من هنار االثنني  9أيلول  9102ولغاية هنار اجلمعة 2
 -9يف حال النجاح ،امتام املعامالت االلكرتونية الواردة أعال ()9-0
ً
ايلول  .9102مث احلضور شخصياً اىل قسم شؤون الطالب يف الفرع املعين واحضار طلب التسجيل مع املستندات املطلوبة

ابتداء من هنار الثالثاء  3ايلول  9102ولغاية هنار اجلمعة  2ايلول  9102ضمناً بني الساعة
(الئحة مرفقة صفحة  )3وذلك
ً

وإال فقدوا ح اقهم بالتسجيل.
 2331والساعة  09331ظهراً ا
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ب -للطالب املقبولني يف االمتحان اخلطي يف قسمي تقومي النطق والتأهيل النفسي احلركي
عليهم التقدم المتحان شفهي كلٌّ يف فرعه حسب اجلدول التايل3
ابتداء من الساعة 2331
 -0قسم التأهيل النفسي احلركي – الفرع الثاين ،هنار الثالثاء  93متوز 9102
ً
 -9قسمي تقومي النطق (فرنسي – انكليزي) 3
 طالب الفرع الثاين
 طالب الفرع الرابع
 طالب الفرع اخلامس

ابتداء من الساعة 2331
 3هنار االثنني  99متوز 9102
ً

اء من الساعة 2311
 3هنار الثالثاء  93متوز  9102ابتد ً
ابتداء من الساعة 2311
 3هنار الثالثاء  93متوز 9102
ً

ت -لطالب الئحة االنتظار
ابتداء من هنار
احلضور شخصياً اىل قسم شؤون الطالب يف الفرع املعين حلفظ ح اقهم وتأكيد اخليار الثاين وذلك
ً

االثنني  99متوز  9102ولغاية هنار اجلمعة  92متوز  9102ضمناً بني الساعة  2331والساعة  09331ظهراً.
سيتم االتصال باملقبولني يف الئحة االنتظار هنار الثالثاء  31متوز  9102وخالل االسبوع االول من شهر ايلول
.9102
ابتداء من هنار االثنني  9أيلول  9102ولغاية
يُطلب امتام املعامالت االلكرتونية الواردة أعال ( 9-0فقرة أ)
ً
هنار اجلمعة  2ايلول  .9102مث احلضور شخصياً اىل قسم شؤون الطالب يف الفرع املعين واحضار طلب
ابتداء من هنار الثالثاء  3ايلول  9102ولغاية
التسجيل مع املستندات املطلوبة (الئحة مرفقة صفحة  )3وذلك
ً

وإال فقدوا ح اقهم بالتسجيل.
هنار اجلمعة  2ايلول  9102ضمناً بني الساعة  2331والساعة  09331ظهراً ا
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املستندات املطلوبة لتسجيل الطالب اجلدد للعام اجلامعي 9191-9102
-0طلب التسجيل مطبوع من املوقع االلكرتوين

-9نسخة عن شهادة البكالوريا القسم الثاين مصدقة من وزارة الرتبية الوطنية أو صورة مصدقة عن الشهادة
معادلة من وزارة الرتبية والتعليم العايل  +صورة غري مصدقة .

يف حال عدم صدور الشهادة الرمسية للبكالوريا القسم الثاين لدورة  ،9102-9102جيب احضار وثيقة

الرتشيح وطباعة نتيجة االمتحانات الرمسية مع العالمات مفصلة عن موقع وزارة الرتبية الوطنية .

ابتداء من هنار االثنني 9
مع االشارة اىل وجوب احضار نسخة مصدقة عن شهادة البكالوريا القسم الثاين
ً

ايلول  9102ولغاية هنار اجلمعة  2ايلول  9102ضمناً.
-3للطالب اللبناين 3إخراج قيد فردي جديد صادر ( )9102أو صورة مصدقة عنه من مأمور النفوس +
صورة غري مصدقة.

للطالب الغري لبناين 3وثيقة والدة مصدقة من املراجع املختصة مع إفادة اقامة مصدقة من األمن العام
تشمل العام الدراسي

-4صورة مشسية عدد ( )9مصدقة من املختار.
-5للطالب املضمون3

إفادة من املؤسسة الضامنة ( ضمان إجتماعي – تعاونية( .

إفادة أو صورة عن البطاقة الصحية ( قوى أمن – أمن عام – جيش – صندوق تعاضد ).

للطالب الغري مضمون3

صورة مصدقة عن إخراج قيد عائلي ()9102

-2طابع مايل  0111ل.ل.

رسوم التسجيل تدفع يف أي فرع من فروع مكاتب  Liban Postبعد التسجيل يف الكلية.

للطالب اللبناين 925.111 3ل.ل 919.511 + .ل.ل .رسم ضمان إذا كان الطالب غري مضمون.
للطالب الغري لبناين 0.145.1113ل.ل.

مالحظة 3على الطالب احلضور شخصيا" للتسجيل .
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