
 

مركز دراسات الدكتوراه " اإلنسان و المجال في العالم 

 المتوسطي"

  

 

 
يعلن عميد كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بالرباط إلى      

التسجيل بمركز دراسات  كافة طلبة سلك الدكتوراه أن إعادة

الدكتوراه "اإلنسان و المجال في العالم المتوسطي" برسم 

 السنة الجامعية

 مفتوح من:  1028 -1027 

تعتبر هذه اآلجال ملزمة و  ،1027 دجنبر 21 أكتوبر إلى غاية 21

 لن يقبل أي تسجيل بعد هذا التاريخ

 ملف إعادة التسجيل على الوثائق التالية: يحتوي 

 ( من موقع الكلية مطبوع إعادة التسجيل يحمل 

www.flsh.ac.ma(،يعبأ إلكترونيا مع ضرورة احترام كل  و

 ،الواردة فيه الخانات

من ميثاق األطروحة  1و  1بالضابطة  مطبوع للتذكير 

  ،لجامعة محمد الخامس الرباط

 3بة الذين تجاوزوا طلب خطي للتمديد بالنسبة للطل 

لموافقة األستاذ      من طرف الطالب و حامل سنوات موقعة 

 المشرف و توقيع رئيس التكوين.

 درهم 000: ف التسجيليمصار 
  

السنة الجامعية 

1027-1028  

 

 إعادة التسجيل في الدكتوراه 



 

مركز دراسات الدكتوراه " اإلنسان و المجال في العالم 

 المتوسطي"

 

مركز الدكتوراه "اإلنسان و المجال في ذكر ي        

تطبيقا لمقتضيات "  أنهالعالم المتوسطي كافة الطلبة 

ال  دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه "

 :0سيما "الضابطة د 

ن المدة الزمنية القانونية القصوى لتحضير أ-1الضابطة رقم 

" من دفتر الضوابط  1" الضابطة د تطروحة محددة بمقتضيااأل

البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه وعند التسجيل 

التفكير في  ةاألطروح المشرف علىالثالث، يجب على 

االستحقاق المتوقع للمناقشة في ضوء تقدم عمل بحث طالب 

 الدكتوراه.

وفقا  ول  خ  طابعا استثنائيا، ي   ةتمديد أجل األطروحيكتسي 

" من دفتر الضوابط البيداغوجية  1الضابطة دلمقتضيات " 

 الوطنية لسلك الدكتوراه.

 :نشر وتثمين نتائج البحث 1الضابطة رقم 

تقاس جودة وتأثير األطروحة من خالل المنشورات وبراءات     

االختراع والتقارير الصناعية المنبثقة من البحث خالل أو 

األطروحة كل ما في  المشرف علىبعد تحضير المخطوطة ويعمل 

وسعه لتسهيل نشر أعمال طالب الدكتوراه ويشترط أن يتم 

على األقل حول موضوع األطروحة قبل المناقشة في  عمليننشر 

مجالت محكمة معترف بها وطنيا و/أو دوليا وفق معايير 

 يحددها ويحينها بانتظام مركز دراسات الدكتوراه.

ن أسماء المؤلفين أن يظهر إسم طالب الدكتوراه ضم ال بد

المشتركين لكل منشور مستخرج من أعمال البحث قبل 

 المناقشة
 

توقيع الطالب:                                                             

 :توقيع األستاذ المشرف

السنة الجامعية 

1027-1028  

 

 إعادة التسجيل في الدكتوراه " تذكيــــر "


