
 
 

  

 

 مركز الدراسات في الدكتوراه
السنة   /والسادسةة خامسالأو ة رابعالتسجيل في السنة ال   إعادة طلب التمديد من أجل 

 2022-2023الجامعي

 

  التسججججججيل فجججججي السجججججنة

 ةرابعال

  التسججججججيل فجججججي السجججججنة

 ةخامسال

  التسججججججيل فجججججي السجججججنة

 السادسة

 تاريخ أول تسجيل :....

   قانون خاص                                   علوم التدبير 

  و علوم سياسية قانون عام                    علوم اإلقتصاد 

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

 ...............................................يد االلكتروني الهاتف.........................................البر

 ..................: ...............................................................  اسم المختبر أو فريق البحث 

 ........................... ...................................................................عنوان األطروحة : 

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

. فججي لالججة ت ييججر عنججواة الطرولججة علججي ال الججب أة ياججيا إلججي ملججا إعججادة التسجججيل طل ججا كتابيججا  ملحوظججة

 فريق ال حث(مدير  الستاذ المشرف وكذلك من طرف مدير المخت ر أو  معلال وموقعا من طرف

 

 تحديد الس اب الموضوعية ل لب التمديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



 
 

  

 تقدم أش ال ال حثنس ة  

  25من أقل%   75و  %50ما بين% 

  50و  %25ما بين%  75 أكثر من%    

 

علي ال الب وضع الوثائق التي  الموازية لتحاير الدكتوراه )و/أو ال يداغوجية تحديد النش ة العلمية  

 ( تث ت هذه النش ة

  نشر مقال )أو مقاالت( في مجالت متخصصة 

  نشر كتاب 

  أو بيداغوجية الباحث في ورشات وندوات علمية -مشاركة الطالب 

  تدريبات في مختبرات وطنية أو دولية 

  )المشاركة في عملية التدريس بالكلية )أو كلية أخرى 

 اركة في الحراسة خالل االمتحانات المش 

  أو بيداغوجية أخرى( :............................ أعمال أخرى )أنشطة علمية ........................... 

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

  ال شيئ 

 )ة( المشرف)ة(  ذاالسم العائلي و الشخصي لألستا 

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

 موافق على التمديد 

 غير موافق على التمديد 

 :التاريخ و التوقيع

 االسم العائلي و الشخصي لمدير المختبر 

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

 موافق على التمديد 

 غير موافق على التمديد 

 :التاريخ و التوقيع

 الدراسات في الدكتوراه  رأي مدير مركز 

 موافق على التمديد 
 غير موافق على التمديد 

 : التاريخ والتوقيع

 رأي عميد الكلية 

 موافق على التمديد 

 غير موافق على التمديد 

 التاريخ والتوقيع:

 


