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اعالن خاص بإعادة التسجيل لطلبة الدكتوراه ( علوم  +ل .م .د )
خالل املوسم الجامعي 0202/0202
نعلم طلبة دكتوراه (علوم  +ل .م .د) أن إعادة التسجيل للموسم الجامعي 0202/0202
ستكون خالل الفترة املمتدة من تاريخ 0202/20/21 :إلى غاية0202/22/02 :

الوثائق الخاصة بإعادة التسجيل
 .2استمارة إعادة التسجيل ( 20نسخ) يتم تحميلها من موقع الكلية (دكتوراه علوم  -دكتوراه ل .م .د).
 .0استمارة بطاقة الطالب مرفقة بصورة شمسية ( 20نسخ) يتم تحميلها من موقع الكلية (دكتوراه علوم -
دكتوراه ل .م .د).
 .0التصريح الشرفي (نسخة واحدة) خاص بااللتزام بقواعد النزاهة العلمية يتم تحميله من موقع الكلية.
 .4وثيقة االشراف ( نسخة واحدة ) خاصة بنسبة التقدم في انجازاالطروحة للموسم الجامعي
 0202/0202والتي يتم تحميلها من موقع الكلية.
 .5حقوق إعادة التسجيل (  022دج ) على مستوى وكيل اليرادات بالكلية.
 .1بطاقة الطالب للتأشير عليها للموسم الجامعي .0202/0202
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الخطوات المتبعة إلعادة التسجيل
 .2تحميل الوثائق الخاصة بإعادة التسجيل في الدكتوراه من موقع الكلية
 .0مأل إستمارة إعادة التسجيل بما فيها إمضاء الطالب واملشرف واملشرف املساعد إن وجد ورئيس
القسم ،هذا بالنسبة لطلبة دكتوراه علوم ،وزيادة على ذلك إمضاء رئيس لجنة التكوين بالنسبة
لإلستمارة الخاصة بطلبة دكتوراه ل .م .د.
 .0مأل إستمارة بطاقة الطالب بما فيها إمضاء الطالب واملشرف ومديراملخبرورئيس القسم هذا بالنسبة
لستمارة لطلبة دكتوراه علوم .ضف الى ذلك إمضاء رئيس لجنة التكوين بالنسبة لستمارة بطاقة
الطالب الخاصة بطلبة دكتوراه ل .م .د.
 .4مأل التصريح الشرفي الخاص بااللتزام بقواعد النزاهة العلمية ممض ي من طرف الطالب مع البصمة.
 .5مأل وثيقة االشراف الخاصة بنسبة التقدم في انجازاالطروحة للموسم الجامعي 0202/0202
تكون ممضية من طرف املشرف.
 بعد إتمام جميع الخطوات الخاصة بامللف الورقي املذكور أعاله (  20نسخ من إستمارة اعادة
التسجيل و  20نسخ من بطاقة إعادة التسجيل و نسخة واحدة من التصريح الشرفي الخاص
بقواعد النزاهة العلمية و نسخة واحدة من وثيقة الشراف خاصة بنسبة التقدم في إنجازبحث

و حقوق إعادة التسجيل (  022دج) و بطاقة الطالب للتأشيرعليها ) ،يودع امللف الورقي على
مستوى نيابة رؤساء األقسام املكلفين بالدراسات العليا.
 بعد إيداع امللف الورقي ،يرجى إرسال امللف االلكتروني ( إستمارة وبطاقة إعادة التسجيل فقط
بصيغة  ) WORDعلى البريد االلكترونيpostgraduationshs@gmail.com :

آخرأجل ليداع امللفات الورقية وااللكترونية يوم 02 :أكتوبر0202
مالحظة :بالنسبة لطلبة دكتوراه ل .م .د دفعة (  ) 0222والذين لم يستكملوا أطروحاتهم ،فإنهم معنيون
بطلب التمديد لدى لجنة التكوين من أجل املصادقة عليها من طرف الهيئات العلمية ،الستكمال إجراءات
إعادة التسجيل خالل السنة الجامعية .0202/0202
نائب العميد املكلف بالدراسات
العليا والبحث العلمي والعالقات الخارجية
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