
 

 

 
 

 

 

 

 

 لدراسة الملف:
o نسخة عن الهوية أو عن الـPasseport  3عدد،IDP /  

o  2صورة شمسية حديثة عدد، PPP /  

o ،نسخة عن عالمات اإلجازة 

o ،نسخة عن شهادة اإلجازة 

o  لطالب الـEMBA ،افادة خبرةWOE /  

o  :لطالب كلية العلوم السياسيةcurriculum vitae  ،نسخة عن شهادة الثانوية + 

o  :لطالب كلية العلوم الفندقيةcurriculum vitae ،نسخة عن شهادة الثانوية + افادة خبرة + 

o  القيمة قابلة للتغيير(. $65رسم دراسة ملف( APF /  

Transfer 
o ،نسخة عن عالمات الماستر  

o  Syllabus الب كلية ادارة االعمال(.)فقط لطSYL /  

 

 المستندات المطلوبة للتسجيل:
 بعد قبول الطالب، ال يمكن إكمال التسجيل ان لم تكن جميع المستندات المطلوبة كاملة.

  / REP نسخة عن اإلقامة، .1

  / FBTنسخة عن عالمات نهاية الدروس الثانوية، .2

لبنان، )فقط للطالب الحائزين على شهادة لبنانية: نسخة طبق  –الثانوية من وزارة التربية والتعليم العالي نسخة طبق االصل عن معادلة شهادة نهاية الدروس  .3

  / EFBلينان(، –االصل مصادقة من وزارة التربية والتعليم العالي 

  / CUTنسخة عن عالمات االجازة، .4

  / CBDنسخة عن شهادة اإلجازة، .5

 / BAE،لبنان  –نسخة طبق االصل عن معادلة شهادة االجازة من وزارة التربية والتعليم العالي  .6

)القيمة قابلة  $50/ كلية العلوم الكنسية  + دفعة اولى $300كلية العلوم الفندقية /  + دفعة اولى لكل االختصاصات $200رسم التسجيل للفصل الواحد  .7

  / UNFللتغيير(.

Transfer 

o ق االصل عن عالمات الماستر.نسخة طبMUT /  

 

 

 
 

 المستندات المطلوبة للتسجيل لغير اللبنانيين: -دراســــــات عليـــــا 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

Additional required documents only for file study: 
 

- Three photocopies of the national identity card or passport; / IDP 

- Two recent passport photos; / PPP 

- Photocopy of university transcripts; / CUT 

- Photocopy of bachelor’s degree;  / CBD 

- Political Science: photocopy of foreign baccalaureate transcripts & curriculum vitae;  

- Hospitality Management: photocopy of foreign baccalaureate transcripts, curriculum vitae & letter of work 

experience; 

- EMBA: letter of work experience; / WOE 

- File assessment fees: 65$ (fees may change without prior notice). / APF 
 

 

Required application documents: 
The student cannot be registered if the required documents are incomplete. 
 

1. Copy of foreign baccalaureate transcripts; / FBT 

2. Certified copy of the foreign baccalaureate equivalence from the Ministry of Education and Higher Education 

– Lebanon (a certified copy by the Ministry of Education and higher Education – Lebanon for the students 

who hold a Lebanese baccalaureate); / EFB 

3. Photocopy of university transcripts; / CUT 

4. Photocopy of bachelor’s degree; / CBD 

5. Certified copy of the Bachelor degree’s official equivalence from the Ministry of Education and Higher 

Education – Lebanon; / BAE 

6. Photocopy of the residence permit; / REP 

7. Registration fees all faculties: 200$ + first payment / faculty of Hospitality Management 300$ + first payment  / 

faculty of Ecclesial Sciences: 50$ (fees may change without prior notice). / UNF 

 

Transfer : 

- Certified copy of university transcripts – Master; / MUT 
- Photocopy of university transcripts – Master (file study); 
- Syllabi (file study). / SYL 

 
 

 

 

 

GRADUATE – FOREIGN APPLICANT 

 


