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 مذكرة إعادة التسجيل لطلبة الدكتوراه
 

بكلية اآلداب  "،اإلنسان واملجال والتواصل والفنون  :مركز الدراسات في الدكتوراه"يعلن 

بأن عملية  ،إلى علم جميع طلبة الدكتوراه  ،بنمسيك بالدار البيضاء اإلنسانيةوالعلوم 

 ، في موعد نهائي،8201 اكتوبر  31و 15خالل الفترة ما بين إعادة التسجيل ستكون 

  تستوفي طلبات إعادة التسجيل املتطلبات التالية: بحيث

 

شكل  14ف )ُيستخدم  الحر تقرير دقيق حول مدى التقدم في إنجاز األطروحة  – 1

Arabic Transparent  شكل 14ُيستخدم  الحرف و   ،عند الكتابة باللغة العربية Times 

New Romans  أما املسافة بين السطور عند الكتابة باللغة   .الكتابة بلغة أجنبية  عند

 .سم( 1.5) تكون مسافة ونصففأو الفرنسية العربية 

 صفحة . 30ال يقل عن  ر تقري السنة الثانية :-

 .من العمل  %30صفحة ، أو ما يشكل  80تقرير ال يقل عن  السنة الثالثة:-

 .من العمل  %50يعادل  ما صفحة أو  150 تقرير ال يقل  عن السنة الرابعة:-

، مع مقال من العمل  %80يعادل  ما صفحة أو  220تقرير ال يقل  عن  السنة الخامسة:-

 واحد، على األقل، منشور باملواصفات العلمية املنصوص عليها.
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 السنة الثانية، يجب أن يتضمن التقرير العناصر التالية:،بالنسبة لطلبة الدكتوراه  - 2

 :موضوع البحث الذي سيتم تنفيذه -أ

 البحث املقترح. موضوعبتعريف ال -

 .هيتعين فحصلذي ا اإلشكال تحديد -

العمل.َ أهمية -  

 :البحوث السابقة -ب

البد أن يتوقف بالعرض والتحليل على البحوث السابقة في املوضوع املدروس،  التقرير  

 بحوث رصينة  ذات بعد علمي. 

 :النظري، فرضية العمل اإلطار  -ج

، وال سيما )املقاربة والخطوات( عرض اإلطار النظري في خطوطه األساسية -

 .املقترحات األكثر صلة باملوضوع 

 فرضيات العمل الواجب تطبيقها.الوضوح في إبراز  -

 تصميم دقيق للبحث ومراحل اإلنجاز. –د 

 البيبلوغرافيا الكاملة: -ه

 التي تهم مباشرة موضوع البحث. مراجع األعمال الرئيسية -

 املستخدمة.املراجع طبعات د يحدت -

 

 حول األنشطة:تقرير  -3

 

 التي مضت ) التي قام بها الطالب خالل السنة يفصل التقرير املقدم في األنشطة يتعين أن 
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 40دة ؛ مع تبرير التكوين النوعي أو التكميلي مل(الخ  دروس،، ندوات، مداخالت، مناظرات

مدعمة(.تقديم وثائق ) على األقل. ساعة  

 

ثائق كل الوثائق املقدمة إلعادة التسجيل، من طلب إعادة التسجيل والتقريرين والو  -4

مدير ومدير املختبر و املدعمة لألنشطة، ال بد أن تكون موقعة من قبل األستاذ املشرف  

لتي ال تستوفي الطلبات العميد. ولن يتم النظر في ا علىللتقييم النهائي   عرضهااملركز قبل 

 جميع هذه املتطلبات.

 

ابعة الر  السنواتفي  االستثنائية اعادة التسجيل تجدر اإلشارة أيضا إلى أن ملحوظة:

 على أساس ويتم قبولها من طرف العميد ؛ آليال تمنح بشكل  والسادسة والخامسة

 األستاذس و املجلمن وبناء على اقتراح واملستوفية لكافة الشروط  التقارير املطلوبة أعاله 

املشرف. وعالوة على ذلك، فإن إعادة التسجيل، استثناًء،  في السنة السادسة  ال  

 منح إال لستة أشهر فقط ، بينما يتم تخصيص األشهر الستة املتبقية لترتيب الفحص 
 
ت

 واملناقشة.


