
 

 الدكتوراه سلك في العادي التسجيل إعادة وثائق

 2202-1220 الجامعية السنة برسم
 

 تقرير حول تقدم أعمال البحث موقع باملوافقة من طرف األستاذ املشرف. .1

 األطروحة، إطار في املنصرمة الجامعية السنة خالل املنجزة األنشطة حول  استمارة تقرير .2

 .املشرف األستاذ طرف من باملوافقة ةموقع

واألستاذ منسق بنية البحث تحمل توقيعات األستاذ املشرف  التسجيل إعادةاستمارة  .3

 املعنية.

 استمارة تقرير مقتضب بخط يد األستاذ املشرف. .4

 

 أو للموظفين بالنسبة أو  (هنا اضغط) املأجورين/املوظفين لغير بالنسبة عليهمصادق  تصريح بالشرف .5

 .(هنا اضغط) املأجورين

 إدارية شهادة) العمل شهادة أو .(الجارية السنة برسم)املأجورين /املوظفين لغير بالنسبة العمل عدم شهادة .6

 (.الجارية السنة برسم) املأجورين أو للموظفين بالنسبة (املزاول  العمل طبيعة تبين

 :هام: يجب كتابة

 تكوين الدكتوراه 

 االسم الكامل 

 ر ب و رقم التسجيل / 

 في السنة األولى موسم التسجيل 

 املشرف االستاذ 

تسجيل اليضم وثائق إعادة  A4كبير  على ظهر ظرف

 في الدكتوراه

Important : Mettre obligatoirement votre : 

 Formation Doctorale 

 Nom complet 

 Numéro d’inscription / CIN 

 1er Année d’inscription 

 Directeur de thèse 

sur l’enveloppe A4 contenant les différents 

documents 

 

  :ملحوظة

  التسجيل إعادة الوثائق املطلوبة في بجميعإال بعد اإلدالء  نهائيةعتبر الطالب مقبوال بصفة يال. 

  ببطاقة الطالب  مرفوقين شخصيا الحضور  يتعين على الطلبة الباحثين التسجيل إعادة إيداع ملفعند

 .  PASSEPORT DU DOCTORANTو الباحث

هنا  اضغط

 

https://drive.google.com/file/d/16OfUTzJLIyEhuAH5dtHsOPkv0bE-mQ96/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YAIEEKD6DIvPVIxc-iZtge3675NnALf1/view?usp=sharing
http://apps.flm.uca.ma/preinscription-dct/reinscription
http://apps.flm.uca.ma/preinscription-dct/reinscription
http://apps.flm.uca.ma/preinscription-dct/reinscription
http://apps.flm.uca.ma/preinscription-dct/reinscription
http://apps.flm.uca.ma/preinscription-dct/reinscription
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 الدكتوراه سلك في االستثنائي التسجيل إعادة وثائق

 2202-1220 الجامعية السنة برسم
 

 موقع باملوافقة من طرف األستاذ املشرف. تقرير حول تقدم أعمال البحث .1

 األطروحة، إطار في املنصرمة الجامعية السنة خالل املنجزة األنشطة حول  استمارة تقرير .2

 .املشرف األستاذ طرف من باملوافقة ةموقع

تحمل توقيعات األستاذ املشرف واألستاذ منسق بنية البحث  التسجيل إعادةاستمارة  .3

 املعنية.

 استمارة تقرير مقتضب بخط يد األستاذ املشرف. .4

 .السنة الرابعة والخامسة لطلبة بالنسبةاستمارة طلب التسجيل االستثنائي  .5

 

 للموظفين بالنسبة أو (هنا اضغط) املأجورين/املوظفين لغير بالنسبة عليهمصادق  تصريح بالشرف .6

 .(هنا اضغط) املأجورين أو

 إدارية شهادة) العمل شهادةأو  (.الجارية السنة برسم)املأجورين /املوظفين لغير بالنسبة العمل عدم شهادة .7

 (.الجارية السنة برسم) املأجورين أو للموظفين بالنسبة (املزاول  العمل طبيعة تبين

 :هام: يجب كتابة

 تكوين الدكتوراه 

 االسم الكامل 

 ر ب و رقم التسجيل / 

 في السنة األولى موسم التسجيل 

 املشرف االستاذ 

تسجيل اليضم وثائق إعادة  A4كبير  على ظهر ظرف

 في الدكتوراه

Important : Mettre obligatoirement votre : 

 Formation Doctorale 

 Nom complet 

 Numéro d’inscription / CIN 

 1er Année d’inscription 

 Directeur de thèse 

sur l’enveloppe A4 contenant les différents 

documents 

 

  :ملحوظة

  التسجيل إعادة الوثائق املطلوبة في بجميعإال بعد اإلدالء  نهائيةعتبر الطالب مقبوال بصفة يال. 

  ببطاقة الطالب  مرفوقين شخصيا الحضور  يتعين على الطلبة الباحثين التسجيل إعادة إيداع ملفعند

 . PASSEPORT DU DOCTORANTو الباحث

هنا  اضغط

 

https://drive.google.com/file/d/16OfUTzJLIyEhuAH5dtHsOPkv0bE-mQ96/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YAIEEKD6DIvPVIxc-iZtge3675NnALf1/view?usp=sharing
http://apps.flm.uca.ma/preinscription-dct/reinscription
http://apps.flm.uca.ma/preinscription-dct/reinscription
http://apps.flm.uca.ma/preinscription-dct/reinscription
http://apps.flm.uca.ma/preinscription-dct/reinscription
http://apps.flm.uca.ma/preinscription-dct/reinscription

