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DOSSIER D’INSCRIPTION EN DOCTORAT 
  ملف التسجيل بسلك الدكتوراه

 
 
 

CENTRE D’ETUDES DOCTORALES EN SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES  
 اإلنسانيةمركز دراسات الدكتوراه في العلوم االجتماعية و 

  
  
 

FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES 
AIN CHOCK 

 كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية  عين الشق
 

 

 
 
 
 
 

N.I :                                                               :ر.ت N. Ass : ر. التأمين:                                                                
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 الدكتوراه بسلك التسجيل ةاذذج
  ...................الجامعية السنة

 
  .…………………………………………: Formation doctorale .............................تكوين الدكتوراه:

………………………………………………………………………………........…………………………………………………………....……………………………………………………..  

  : Nom de l’étudiant(e) ................................................................................................االسم العائلي:.

 : Prénom ...................................................................................................................االسم الشخصي:

C.I.N :          :.ر.ب.و 

  

C.N.E :           :ر.و.ط 

 

  :Intitulé de la thèse .................................................................................................عنوان األطروحة:

…………………………………....…………………………………………………………… 

 :Mots clès .................................................................................................................:المفتاح الكلمات

…………………………..............……………………………………………………………… 

 :Structure de recherche :..................................................................................................بنية البحث

…………………………..............……………………………………………………………… 

 : Nom du professeur directeur de thèse :.............................................................األستاذ المشرفاسم 

……………………………............………………………………………..…………………… 

 : Nom du professeur codirecteur المساعد:............................................................. األستاذ المشرفاسم 

……………………………............………………………………………..…………………… 
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          األكاديمي المسار
 
 

      :نوعية الشواهد المحصل عليها .1

  الميزة  المؤسسة
تاريخ الحصول 

  عليها
 المسار الجامعي و الشواهد  التخصص

 الباكلوريا    

 اإلجازة    

 ماستر او أي شهادة معادلة له    

 

 :الدراسات والتكوينات الموازية .2

………………………................………………………………………………..……………………. 

…………………………......…………………………………………………………………..…….. 

………………………………........………………………………………….……………………….. 

……………………………........………………………………………………….………………….. 

…………………………………........……………………………………….……………………….. 

………………………………........……………………………………………….………………….. 
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  الشخصي الملف

  .........................................................االسم العائلي:.......................................... 

  ...............................................االسم الشخصي:..................................................

  .................................................تاريخ و مكان االزدياد:........................................

  ...............................................................العمالة:.............................................

  ...............................................................الجنسية:............................................

  

  ...........................................................................................الحالة العائلية:.............................................

  ......................................كنت متزوج (ة) مهنة الزوج (ة):....................................................................... إذا

  ..............................................................................األطفال:...........................................................عدد 

  ..........................................................................................ب:.................................................مهنة األ

  ...................................................................................:...........................................................األممهنة 

  

  .......................................................................................................العنوان الشخصي:.........................

.......................................................................................................................................................  

  .........................................................الفاكس:........................................الهاتف:...................................

  ..................................................................................................................البريد االلكتروني:..............

  ال□ نعم                  □                     أنت موظف؟         

  ....................................................................................إذا كان الجواب بنعم، طبيعة العمل الحالي:............

....................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................:..المشغلة الجهة

....................................................................................................................................................  

  

  

  

  الصورة
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  زامـتـال

 

و قبول شروط الحصول على درجة الدكتوراه، وهي  اللتزام، يجب على الطالب اة الدكتوراهلمناقشة أطروح

 كما يلي: 

 الحضور في جميع الحلقات الدراسية، التكوينات التكميلية، المحاضرات، الخرجات، التداريب والمؤتمرات. .1

 و خالل المقاالت العلمية التي يكون فيها طالب الدكتوراه كمؤلف أو مؤلف مشاركتطوير أطروحة الدكتوراه من  .2

 المداخالت في المؤتمرات. 

 التوقيع على ميثاق األطروحات.   .3

 دراساتطرف مركز وسيتم مناقشة أطروحة الدكتوراه، من قبل لجنة المتابعة حسب المسطرة المعمول بها من 

  عين الشق.-عين الشق لجامعة الحسن الثاني-االجتماعية لكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية اإلنسانية و الدكتوراه في العلوم

  أنا الموقع أسفله اقر أنني قد اطلعت على كل الشروط السالفة الذكر و أوافق عليها.

 حرر في: ............................................... بتاريخ: ............................................... 

  

 توقيع الطالب:
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  سجيلملف الت

  

  الوثائق التالية:سجيل يتضمن ملف الت

من طرف الطالب(ة)، األستاذ(ة) المشرف(ة) على األطروحة، واألستاذ(ة) المسؤول(ة)  ميثاق األطروحة موقع  .1

 عن مجموعة البحث،

 ،يتم مأله بعناية لف التسجيلم .2

  ( آخر شهادة محصل عليها، شهادة اإلجازة  وشهادة الباكلوريا) محصل عليها دواهشللالنسخ األصلية  .3

 لجميع الشواهد المحصل عليها،نسخ مطابقة لألصل   .4

 ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها .5

 ،السيرة الذاتية .6

 ،صورة على قرص مدمج ، وصور شمسية  6 .7

 ،نسخة من عقد االزدياد .8

 شهادة المعادلة عند الحاجة، .9

 ،التأمينشهادة   .10

 ين.الموظف طلبةبالنسبة ل شهادة العمل  .11

  

  

  

  

  

  

 


