
 

 

 

 دكتوراه علوم للموسم الجامعيخاص بتسجيالت  إعالن

1028 - 1029 

 )اضغط(
 

 )تحميل(بعدم الحصول على دكتوراه ثانيةتصريح شرفي   
 )تحميل(بعدم التسجيل في الدكتوراه في جامعة اخرى تعهد

 )تحميل( مقال بنشر تعهد

-------------------------------------- 
 )على الربط أدناه( بطاقة الطالبو تحميل استمارة التسجيل 

-reinscription-inscription-graduation/89-post-batna.dz/index.php/11-http://vrpg.univ 

2018/2019 

إلى نيابة العمادة ( مع االمضاءات والمصادقة استكمال مأل المعلومات )بعد إرسال نسخة إلكترونية 

  المكلفة بالدراسات العليا

 على البريد اإللكتروني 

boussekekabdelghani@yahoo.fr 

 20/20/2018آخر أجل إليداع الملفات يوم 
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 الراغبيي في التسجيل في دكتىراٍ علىم اى التسجيالث ستكىىًٌهي إلى علن الطلبت 

 8102 اكتىبر 20اكتىبر الى  01هي 

 (18)ًسختيي الولف الوطلىب

 من شهادة البكالوريا.نسخة  .1
 شهادة الميسانسنسخة من  .2
 نسخة من شهادة الماجستير .3
ونسخة من الغالف الخارجي لمذكرة الماجستير بالنسبة لمطمبة المتخرجين  )لمطمبة الخارجيين( نسخة من مذكرة الماجستير .4

 من جامعة باتنة
 ل من موقع الكمية( في الدكتوراه )يحم بعدم تسجيل سابق تعهد .5
 .(ل من موقع الكميةبعدم الحصول عمى شهادة دكتوراه)يحم تصريح شرفي .6
 ( نسخ من استمارة التسجيل وبطاقة الطالب )تحمل من موقع الكمية(.03) .7
 تعهد بنشر مقال باسم جامعة باتنة )يحمل من موقع الكمية(. .8

 .دج( 200وصل حقوق التسجيل ).10
 ( صور شمسية حديثة.02).11
 .نسخ( 02)  12.شهادة ميالد رقم 12
 ( اقراص مضغوطة من المشروع03( نسخ من مشروع الدكتوراه ورقية ممضي من طرف المشرف و)03. )13
 ظرف بريدي عميو عنوان الطالب-14
 استمارة التسجيل في الدكتوراه ممضية من طرف المشرف ومصادق عميها من الهيئات االدارية-15
  20/10/2018آخر أجل إليداع الممفات يوم :  -

 لدى نائب رئيس القسم المكمف بالدراسات العميا لكل قسميتم إيداع الممف  -        
  

 املكلف بالدراسات العليانائب العميد                                                                                        

 

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

– 10-باتٌت  جاهعت   

 كليت العلىم اإلًساًيت واالجتواعيت

ًيابت العوادة لوا بعذ التذرج و البحث العلوي 

الخارجيتوالعالقاث   
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