
 

 المستندات المطلوبة للتسجيل لغير اللبنانيين: –الجـــــازة ا
 بعد قبول الطالب، ال يمكن إكمال التسجيل ان لم تكن جميع المستندات المطلوبة كاملة.

  نسخة عن اإلقامة، .1

  نسخة عن االفادة المدرسية أو عن عالمات آخر سنة دراسية، .2

  نسخة عن عالمات نهاية الدروس الثانوية، .3

 لبنان،  –نسخة طبق االصل عن معادلة شهادة نهاية الدروس الثانوية من وزارة التربية والتعليم العالي  .4

  لينان –فقط للطالب الحائزين على شهادة لبنانية: نسخة طبق االصل مصادقة من وزارة التربية والتعليم العالي،  

  …SAT, ACT, USJ test d’aptitude, Cambridge, English exam, EEE, Toefl, DELF etcنسخة عن نتائج:  .5

  .)القيمة قابلة للتغيير( $50+ دفعة اولى / كلية العلوم الكنسية  $300لكل االختصاصات / كلية العلوم الفندقية  $200رسم التسجيل للفصل الواحد  .6

Transfert 

 .نسخة طبق االصل عن عالمات االجازة 
  لطالب كلية الحقوق: نسخة طبق االصل عن عالمات االجازة مصادقة من وزارة التربية والتعليم العالي  

 
 

 

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

  نسخة عن اإلقامة، -1

  لطالب كلية الشرع الكنسي: نسخة عن بطاقة المحامين. -2

 

UNDERGRADUATE FOREIGN APPLICANT – REQUIRED DOCUMENTS FOR REGISTRATION 
The student cannot be registered if the required documents are incomplete. 
 

1. Photocopy of the academic attestation or of the certificate of the last secondary school;  
2. Photocopy of foreign baccalaureate transcripts;  
3. 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 students who hold a 
Lebanese baccalaureate;  

4. Photocopy of the residence permit;  
5. Results SAT, ACT, USJ test d’aptitude, Cambridge, English exam, EEE, Toefl, DELF etc… 
6. Registration fees all faculties: 200$ / Faculty of Hospitality Management: 300$ + first payment / Faculty of 

Ecclesial Sciences: 50$ (fees may change without prior notice).  
 

Transfer : 

 Certified copy of university transcripts;  
 

 

 

DIPLOMA FOREIGN APPLICANT: REQUIRED DOCUMENTS FOR REGISTRATION 
1- Photocopy of lawyers syndicate card (faculty of Canon Law);  

2- Photocopy of the residence permit.  


