
(2020-2019التسجيل في الدكتوراه)
بالنسبة للتسجيل في السنة األولى

بعناية بالتعاون مع )استمارة جاهزة( استمارة التسجيل االول في الدكتوراه  يتعين على الطالب ملئ
المشرف والمشرف المساعد )إن وجد(، وذلك وفقا للتوجيهات التالية:

)يجب ملئ االستمارة على الكمبيوتر: )وليس بخط اليد
راجع ترقيم صفحات هذه االستمارة
:اسحب هذه االستمارة في نسختين ويوقع من طرف

الطالب.1
المشرف والمشرف المساعد )إن وجد(.2
مدير المخبر.3

:ترفق هذه االستمارات مع ملف التسجيل الذي يتكون من الوثائق التالية
وصل دفع حقوق التسجيل.1
نسخ واضحة عن شهادة المسار العلمي )البكالوريا / ليسانس / مهندس دولة /.2

ماجستير/ ماستر( أو ما يعادلها )تضاف شهادة المعادلة الوزارية بالنسبة للشهادات
األجنبية(:

نسخة واضحة من الملحق الوصفي المرفق بشهادة الماستر.3
شهادة ميالد أصلي::ة.4
صور شمسية حديثة.5
Non affiliationشهادة العمل بالنسبة لألجراء أو شهادة عدم االنتساب ).6

)CASNOS/CNAS(:بالنسبة لغير األجراء 
 )استمارة جاهزة( ترخيص بالتسجيل من الهيئة: المستخدمة: بالنسبة للطلبة األجراء:.7
تصريح شرفي بعدم التسجيل أو إعادة التسجيل في أي تكوين: آخر لما بعد التدرج.8

 )استمارة جاهزة( في جميع مؤسسات التعليم العالي الجزائرية
تصري:ح: شرفي خاص بااللتزام بقواعد النزاهة العلمية إلنجاز بحث أطروحة.9

 )استمارة جاهزة(الدكتوراه
في حالة ما إذا كان المشرف: )أو المشرف المساعد إن وجد( يشرف ألول مرة.10

في المعهد المعني بالتسجيل، يجب إرفاق السيرة الذاتية وآخر قرار للتعيين في
الرتبة

شهادة الجنسية بالنسبة للطلبة األجانب.11
 

بالنسبة للتسجيل في السنة الثانية فما فوق
بعناية بالتعاون مع المشرف )استمارة جاهزة(إعادة التسجيل يتعين على الطالب ملئ استمارة

والمشرف المساعد )إن وجد(، وذلك وفقا للتوجيهات التالية:
)يجب ملئ االستمارة على الكمبيوتر)وليس بخط اليد
راجع ترقيم صفحات هذه االستمارة
:اسحب هذه االستمارة في نسختين ويوقع من طرف

الطالب.1
المشرف والمشرف المساعد )إن وجد(.2
مدير المخبر )إن أمكن(.3

 يجب من الدكتوراه،السنوات الثالث بالنسبة للطلبة الذين لم ينهوا مذكراتهم خالل
 )استمارة جاهزة(على الطالب/المشرف كتابة رسالة التماس لتمديد التسجيل

في وارفاقها بالملف، وإال فسوف يقصى الطالب تلقائيا من التكوين
الدكتوراه.

:ترفق هذه االستمارة مع ملف التسجيل الذي يتكون من الوثائق التالية
وصل دفع حقوق التسجيل.1
Non affiliationشهادة العمل بالنسبة لألجراء أو شهادة عدم االنتساب ).2

)CASNOS/CNAS(:بالنسبة لغير األجراء 
)استمارةترخيص بالتسجيل من الهيئة: المستخدمة: بالنسبة للطلبة األجراء: .3

 جاهزة(
 



     )استمارة جاهزة(  تغيير الموضوع و/أو المشرف
تغيير الموضوع: يجب أن يكون طلب تغيير موضوع رسالة الدكتوراه مبررا من قبل

األستاذ المشرف:
.تغيير األستاذ المشرف: يشترط قبول المشرف: السابق والمشرف الجديد
قبول األستاذ المشرف: على المذكرة أو الرسالة.   تغيير الموضوع والمشرف: يشترط

_______________________

هـــــام:
.ال يستقبل أي ملف تسجيل أو إعادة تسجيل ناقص
يودع الملف على مستوى نيابة المديرية: لما بعد التدرج البحث العلمي للمعهد. بعد

المراجعة االدارية، يعرض على لجنة التكوين: في الدكتوراه لدراسته والموافقة عليه ثم
يرسل الى المجلس العلمي للمعهد من اجل المصادقة عليه. ترسل الملفات المصادق

عليها الى نيابة المديرية لما بعد التدرج والبحث العلمي للمركز من اجل استصدار
شهادات التسجيل.

عدد التسجيالت في الدكتوراه محدد بثالثة تسجيالت كما يمكن الحصول على سنتين
إضافيتين فقط بعد طلب التماس من المعني.

يجب أن كل تغيير في المعلومات المهمة للتسجيل خاصة عنوان االطروحة أو المشرف
يبرر ويحظى بموافقة لجنة الدكتوراه ويصادق علية في المجلس العلمي

. في هذه الحالة يجب ارفاق شهادة تثبتوهذا قبل نهاية السنة الثانية للمعهد
( بملف الطالبCERISTالقيام بالتغيير على مستوى البوابة: الوطنية إلشعار االطروحات )

)تستخرج: من مصلحة ما بعد التدرج بالمعهد(. وعليه، كل تغيير في معلومات التسجيل غير
مبرر يؤدي إلى رفض الملف.

:عند إمضاء الطالب الستمارة طلب التسجيل يكون قد تعهد ضمنيا باحترام ما يلي
.اللوائح: والتنظيمات التي تحكم تحضير رسالة الدكتوراه
.قانون المخبر: المستقبل
أخالقيات البحث العلمي المتعلقة خاصة بالسرقة والقرصنة العلمية، بكل

أنواعها.
ضرورة احترام الطالب لتوجيهات األستاذ المشرف/: المشرف المساعد )إن

وجد(.
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