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  ملف التسجيل في الدراسات العليا 
        

I- ودكتوراه الطور الثالثف التسجيل في الماجستير مل:  
I-1- السنة األولى:  
  .يلاستمارة طلب التسج -
   .تصريح شرفي -
  . ترخيص الهيئة المستخدمة إذا كان الطالب يمارس أي نشاط أو شهادة البطالة للطالب البطال -
  ).ة عن أول التسجيلتسلم النسخة األصلي( شهادة البكالوريال كشف النقاط عن نسخة -
  .)، ماستردراسات عليا، مهندسدبلوم ، ليسانس( ات المحصل عليهاشهادكل العن  ةنسخ -
   .لكل المسار الدراسي عن كشف النقاط اإلجمالي ةنسخ -
  )تسلم الشهادات األصلية وكشوف النقاط األصلية عند أول تسجيل(   
  .شهادة ميالد -
   .جيلرسوم التس -
  . صور شمسية حديثة 2 -
   

   I-2- تجاوز السداسي األول على أكبر تقديريأن  ال يمكن( :تسجيل موضوع دكتوراه الطور الثالث(  
   )يمضى من المشرف والقسم(. لي إلى القسماآلمشروع البحث مكتوبا بجهاز اإلعالم  -   
  .مستخلص فردي من محضر اللجنة العلمية -   
  .أو المعهد /لص فردي من محضر المجلس العلمي للكلية مستخ -   
   .استمارة رخصة تسجيل الموضوع  -   
فـي  كـذلك  ومرفـق  )  CERIST(مركز الدراسات والبحث في اإلعالم العلمي والتقني ل Identification de sujet) (التعريف بالموضوع  -   

 .)CD(قرص مضغوط 
  

   I-3 ماجستير السنة الثانية:  
   )القسمرئيس يمضى من المشرف و(. لي إلى القسماآلمشروع البحث مكتوبا بجهاز اإلعالم  -   
  .مستخلص فردي من محضر اللجنة العلمية -   
  .أو المعهد /مستخلص فردي من محضر المجلس العلمي للكلية  -   
فـي  كـذلك  ومرفـق  )  CERIST(اإلعالم العلمي والتقني  مركز الدراسات والبحث فيل Identification de sujet) (التعريف بالموضوع  -   

  .)CD(قرص مضغوط 
  .تسجيلالإعادة استمارة  -
  .رخصة تسجيل الموضوع استمارة  -
  .الشهادة المدرسية للسنة األولى ماجستير -
  .كشف النقاط للسنة األولى ماجستير -
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  .رسوم التسجيل -
  .  صور شمسية حديثة 2 -
  

II-  العلوم دكتوراهفي ملف التسجيل:  
  )يمضى من المشرف والقسم(. لي إلى القسماآلمشروع البحث مكتوبا بجهاز اإلعالم  -   
  .مستخلص فردي من محضر اللجنة العلمية -   
  .أو المعهد /مستخلص فردي من محضر المجلس العلمي للكلية  -   
فـي  كـذلك  ومرفـق   ) CERIST(دراسات والبحث في اإلعالم العلمي والتقني مركز الل )Identification de sujet(التعريف بالموضوع   -   

   )CD(قرص مضغوط 
  استمارة طلب التسجيل -      
  استمارة رخصة تسجيل الموضوع -      
  تصريح شرفي -      
  .)سنوات فأكثر 4(عن شهادة التدرج مدى طويل  نسخة -      
  .درجللت كشف النقاط اإلجماليعن  نسخة -      
  .شهادة البكالورياكشف النقاط لعن  نسخة -      
  .عن شهادة الماجستير نسخة -      
  .عن كشف النقاط للسنة األولى ماجستير نسخة -      

  )1998مرسوم  بالنسبة للماجستير نظام جديد(عن محضر المناقشة  نسخة -      
  .شهادة ميالد  -      
  .سجيلرسوم الت -      

  . صور شمسية حديثة 2 -      
      
  

III- العلوم  دكتوراهملف إعادة التسجيل في الماجستير ودكتوراه الطور الثالث و:  
   نسخة عن شهادة التسجيل للسنة الماضية -     
  تسجيل الإعادة ستمارة إ -     
  )خاص بالدكتوراه فقط(لحالة تقدم البحث  التقرير السنوي -     
  رسوم التسجيل -     
 صورة شمسية -     

تـرخيص  فـردي لل بالنسبة للتسجيل السادس في دكتوراه العلوم ، والتسجيل الرابع والخامس في دكتوراه الطور الثالث يكـون بمسـتخلص   (
 ).التسجيل من المجلس العلميب

 
  
  
  

  :مالحظات
  .تمأل االستمارات  بجهاز اإلعالم اآللي -

  .ل المعلومات في االستمارات وبدقةيجب مأل كام -              
  .مديرية الجامعة بنيابة التسجيل شهادات ، وتنجز البطاقات وكليات والمعاهدستوى التودع الملفات على م -              

  .)ماثلةتدرج ملفات مالمكلفة بدراسات ما بعد الأو المعهد / حيث ينشأ لدى القسم ونيابة العمادة (يودع الملف في ثالث نسخ  -              
  .، ويمنح القسم أو العمادة شهادة مدرسية بناء على طلب المعني شهادة تسجيل الجامعةمديرية تمنح نيابة  -              
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  بعد التدرج  ملفات الشهادات النهائية لما
  

I - ماجستير( بعد التدرج من الدرجة األولى الشهادات النهائية لما:(  
  شهادة الميالد  -1
  : يشترط توفر كل من  ،وفي حالة عدم انجازها  ، لنهائية للتدرجنسخة مصادق عليها من الشهادة ا - 2

  الشهادة األصلية للبكالوريا  –أ          
  كشف النقاط الخاص بالسنوات الدراسية للتدرج  –ب        
  شهادة النجاح المؤقتة  - ج        
  رخصة التسجيل بالنسبة لألجانب  -د         

  الدخول لما بعد التدرج  ىإلشهادة النجاح بالنسبة  - 3
  التدرج بالنسبة لألجانب  دلما بعرخصة المشاركة في مسابقة الدخول  -4
  كشف النقاط الخاص بالسنوات الدراسية لما بعد التدرج  - 5
  شهادة النجاح المؤقتة  -6
  قرار الموافقة لمناقشة رسالة الماجستير  -7
  محضر المناقشة  - 8
 بل المؤسسة المعنية شهادة نهائية منجزة من ق -9
  

II - دكتوراه(بعد التدرج من الدرجة الثانية  لشهادات النهائية لماا(:  

  شهادة الميالد  -1
يشترط توفر كل  ،وفي حالة عدم انجازها  ،بعد التدرج من الدرجة األولى  نسخة مصادق عليها من الشهادة النهائية لما - 2

  .الوثائق المذكورة أعاله 
  سنة دراسية  شهادة التسجيل لكل - 3
  شهادة النجاح المؤقتة  -4
  قرار الموافقة لمناقشة رسالة الدكتوراه  - 5
  محضر المناقشة  -6
  نسخة من الصفحة األولى للرسالة  -7
  شهادة نهائية منجزة من قبل المؤسسة المعنية  - 8
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