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المؤسسة
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الشعبة
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المدينة
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 -8يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
 هذه االستمارة مملوءة بعناية؛
 صورتان مصادق عليهما من دبلوم أو شهادة النجاح في الباكالوريا ،بالنسبة للمرشحين الذين تقدموا بشهادة النجاح ،فإنه يتعين عليهم اإلدالء بشهادة
الباكالوريا خالل السنة الثانية من التكوين ،كأجل أقصى؛
 صورتان مصادق عليهما من كشف نقط البكالوريا؛
 نسختان من شهادة الميالد؛
 نسختان من جواز السفر (في حالة توفره)؛
 سجل عدلي عن السيرة والسلوك (حديث اإلصدار)؛
 شهادة طبية مسلمة من مصالح الصحة العمومية تفيد أن المعني باألمر سليم بدنيا وأنه ملقح ضد األوبئة واألمراض المعدية .لإلشارة يمكن إخضاع
المرشح للفحص المضاد بمجرد وصوله إلى المغرب؛
 صورتان ( )02شمسيتان باأللوان حديثا العهد ،تحمال االسم الكامل للمرشح وجنسيته.
 يتعين على المرشحين لسلكي الماستر والدكتوراه اإلدالء ،زيادة على الوثائق المذكورة أعاله ،بنسخ مصادق عليها من الشهادات المحصل عليها
خالل مراحل الدراسات العليا وكشوف النقط وبرامج الدراسة المتبعة ،مع نسخة من بحث/أطروحة التخرج ومشروع أطروحة الدكتوراه.

ملحوظة :ال تؤخذ بعين االعتبار ملفات الترشيح الناقصة.

