
 

 
 

MASTER – REQUIRED APPLICATION DOCUMENTS 

 

Additional required documents only for file study: 
 

- Photocopy of the individual register. 

- Two recent passport photos; / PPP 

- Copy of university transcripts; 

- Copy of the Bachelor’s degree; 

- DEA: copy of Lebanese university certificate; 

- EMBA: letter of work experience; / WOE 

- Political Science: copy of Lebanese baccalaureate, curriculum vitae; 

- Hospitality Management: copy of Lebanese baccalaureate, curriculum vitae & letter of work experience; 

- 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- Extract of individual register not more than six months old (for Military: Status N◦ 2); / ISC  

2- Extract of family register not more than six months old (for the Lebanese applicants not covered by NNSF); /FSC 

3- Photocopy of the family register. 

4- Copy of the Lebanese Baccalaureate or its official equivalence certified from the Ministry of education and Higher 

Education; / LBE 

5- Photocopy of the Lebanese Baccalaureate. 

6- Official university transcripts; / TRU 

7- Certified copy of the bachelor’s degree; / BAD 

8- *Certified copy of the Bachelor degree’s official equivalence from the Ministry of Education and Higher    

      Education – Lebanon,  

    *for the Law faculty: certified certificate from the Lebanese university; / BAE 

9- Original certificate from the National Social Security Fund for those covered or its equivalence (issue date not exceeding 

three months); otherwise settlement of LBP 205.000 for enrollment fees at the NSSF for one year ; / NSS 

10-Photocopy of the NSSF. 

11- 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: 

- Official university transcripts (master); / MUT 

- Copy of university transcripts (file study); 

- Syllabi (file study); / SYL 



 
 

 دراســــــات عليـــــا:

 

 لدراسة الملف:
o ،نسخة عن إخراج قيد افرادي 

o  2صورة شمسية عدد، PPP /  

o ،نسخة عن عالمات اإلجازة 

o ،نسخة عن شهادة اإلجازة 

o  اللبنانية،لطالب كلية الحقوق: نسخة عن إفادة الجامعة 

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(. $65ملف رسم دراسة( APF /  

rtTransfe 
o ،نسخة عن عالمات الماستر  

o  Syllabus .)فقط لطالب كلية ادارة االعمال(SYL /  

 

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

 

  / ISC(،2عند التسجيل )للسلك العسكري نموذج رقم  ستة أشهرإخراج قيد إفرادي حديث اليتجاوز  .1

  / FSCعند التسجيل )لغير المنتسبين الى الضمان االجتماعي(، ستة أشهرإخراج قيد عائلي حديث ال يتجاوز  .2

 نسخة عن إخراج القيد العائلي. .3

  / LBEالتربية والتعليم العالي(،نسخة طبق االصل عن شهادة نهاية الدروس الثانوية، )أو ما يعادلها رسمياً من وزارة  .4

 نسخة عن شهادة الدروس الثانوية. .5

  / BADنسخة طبق االصل عن شهادة اإلجازة، .6

  / TRUنسخة طبق االصل عن عالمات اإلجازة ، .7

 لبنان، –*نسخة طبق االصل عن معادلة شهادة االجازة من وزارة التربية والتعليم العالي  .8

  / BAEالصل عن افادة الجامعة اللبنانية،لطالب كلية الحقوق: نسخة طبق ا* 

 / NSS ل.ل. سنوياً، 205.000عند التسجيل، وفي حال عدم وجود ضمان يدفع الطالب رسم وقدره  ثالثة اشهرافادة اصلية من الضمان بتاريخ حديث ال يتجاوز  .9

 نسخة عن إفادة الضمان. .10

 UNF)القيمة قابلة للتغيير(. $50كلية العلوم الكنسية  + دفعة اولى / $300كلية العلوم القندقية  /+ دفعة اولى لجميع الكليات  $200رسم التسجيل للفصل الواحد  .11

/  

 

Transfert 

o .نسخة طبق االصل عن عالمات الماسترMUT /  


