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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et populaire 

 

 د ( .م .) علوم + ل لطلبة الدكتوراه خاص بإعادة التسجيل اعالن

 0202/0202 خالل املوسم الجامعي

  0202/0202أن إعادة التسجيل للموسم الجامعي  (د .م .علوم + ل)دكتوراه نعلم طلبة 

 02/22/0202إلى غاية:   21/20/0202: تاريخ منستكون خالل الفترة املمتدة 

 إعادة التسجيل ب الوثائق الخاصة

   .(د .م .دكتوراه ل - دكتوراه علوم) يتم تحميلها من موقع الكلية نسخ( 20) استمارة إعادة التسجيل .2

 - دكتوراه علوم)الكلية يتم تحميلها من موقع  نسخ( 20) مرفقة بصورة شمسية بطاقة الطالباستمارة  .0

 .(د .م .دكتوراه ل

  .يتم تحميله من موقع الكلية خاص بااللتزام بقواعد النزاهة العلمية)نسخة واحدة(  التصريح الشرفي .0

خاصة بنسبة التقدم في انجاز االطروحة للموسم الجامعي  ) نسخة واحدة ( وثيقة االشراف .4

 .يتم تحميلها من موقع الكليةوالتي  0202/0202

 .رادات بالكليةيدج ( على مستوى وكيل ال  022) التسجيل إعادة حقوق  .5

 .0202/0202للتأشير عليها للموسم الجامعي بطاقة الطالب  .1

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -22باتنة -جامعة 

 كلية العلوم النسانية واالجتماعية

العمادة ملا بعد التدرج والبحث العلمي نيابة 

 والعالقات الخارجية

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

Et de La Recherche Scientifique 

Université – BATNA  01- 

Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

Vice doyen de post-graduation et de la 

recherche scientifique et des relations 

extérieures 

http://f-s-h-s.univ-batna.dz/images/2020/reins.pdf
http://f-s-h-s.univ-batna.dz/images/2020/reins.pdf
http://f-s-h-s.univ-batna.dz/images/2020/postegraduation/ist-rein.doc
http://f-s-h-s.univ-batna.dz/images/2020/postegraduation/ist-rein.doc
http://f-s-h-s.univ-batna.dz/images/2020/postegraduation/ist-rein-lmd.doc
http://f-s-h-s.univ-batna.dz/images/2020/postegraduation/carte-sc.doc
http://f-s-h-s.univ-batna.dz/images/2020/postegraduation/carte-sc.doc
http://f-s-h-s.univ-batna.dz/images/2020/postegraduation/carte-lmd.doc
http://f-s-h-s.univ-batna.dz/images/2020/postegraduation/tas3.pdf
http://f-s-h-s.univ-batna.dz/images/2020/postegraduation/ich.pdf
http://f-s-h-s.univ-batna.dz/images/2020/postegraduation/ich.pdf
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 عادة التسجيل إل المتبعةلخطوات ا

 تحميل الوثائق الخاصة بإعادة التسجيل في الدكتوراه من موقع الكلية .2

الطالب واملشرف واملشرف املساعد إن وجد ورئيس بما فيها إمضاء إستمارة إعادة التسجيل مأل  .0

بالنسبة  رئيس لجنة التكوينوزيادة على ذلك إمضاء  ،دكتوراه علومطلبة لبالنسبة  ، هذاالقسم

 .د .م .دكتوراه للإلستمارة الخاصة بطلبة 

بالنسبة  هذا الطالب واملشرف ومدير املخبر ورئيس القسمبما فيها إمضاء إستمارة بطاقة الطالب مأل  .0

لستمارة بطاقة بالنسبة  رئيس لجنة التكوينذلك إمضاء  الى ضف. دكتوراه علومطلبة للستمارة 

 .د .م .لدكتوراه الخاصة بطلبة  الطالب

 مع البصمة. من طرف الطالب ممض يالخاص بااللتزام بقواعد النزاهة العلمية التصريح الشرفي مأل  .4

 0202/0202خاصة بنسبة التقدم في انجاز االطروحة للموسم الجامعي ال وثيقة االشرافمأل  .5

 تكون ممضية من طرف املشرف.

  اعادة  إستمارةنسخ من  20 ) املذكور أعاله الورقي مللفالخاصة بابعد إتمام جميع الخطوات

التصريح الشرفي الخاص نسخة واحدة من  و  بطاقة إعادة التسجيلنسخ من  20التسجيل و 

 وثيقة الشراف خاصة بنسبة التقدم في إنجاز بحث نسخة واحدة من و بقواعد النزاهة العلمية 

يودع امللف الورقي على  ،(بطاقة الطالب للتأشير عليها  و دج(  022) حقوق إعادة التسجيل و 

 نيابة رؤساء األقسام املكلفين بالدراسات العليا.مستوى 

 فقط وبطاقة إعادة التسجيل  إستمارةيرجى إرسال امللف االلكتروني )  ،بعد إيداع امللف الورقي

 postgraduationshs@gmail.comالبريد االلكتروني:  على ( WORDبصيغة 

 0202أكتوبر  02آخر أجل ليداع امللفات الورقية وااللكترونية يوم: 
 

، فإنهم معنيون م يستكملوا أطروحاتهم( والذين ل 0222دفعة ) د  .م .دكتوراه لبالنسبة لطلبة  مالحظة:

الستكمال إجراءات ، دقة عليها من طرف الهيئات العلميةمن أجل املصالجنة التكوين لدى تمديد البطلب 

  .0202/0202إعادة التسجيل خالل السنة الجامعية 
بالدراسات  املكلف العميد نائب

 العليا والبحث العلمي والعالقات الخارجية

http://f-s-h-s.univ-batna.dz/images/2020/postegraduation/ich.pdf

