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 توجيهات متعلقة بإجراء مسابقة الدكتوراه

، 2021/2022 في إطار عملية إجراء مسابقة التكوين في الطور الثالث دكتوراه ل.م.د بعنوان السنة الجامعية

يرجى من جميع املترشحين الالتزام والتقيد بالتعليمات وإلاجراءات  2022مارس  17،12،05واملزمع إجراؤها أيام 

 :تاليةال

  لى موقع إوال يمكن الدخول  الامتحانقبل ساعة من بداية  الاختباراتجراء على املترشح الحضور ل

 إال بعد استظهار الاستدعاء وبطاقة الهوية. الامتحان

  الامتحانوفق ما هو محدد في التوزيع على مستوى مركز  الامتحانعلى كل مترشح الالتزام بمكان إجراء. 

 الخاصة به، مع إلزامية الكتابة بقلم جاف أزرق فقط  الامتحانإحضار كل أدوات  يجب على كل مترشح

 على كل مترشح كتابة املعلومات الشخصية في املكان املخصص لها في أعلى الورقة املزدوجة فقط.

  كل ورقة إجابة أو ورقة مسودة يجب أن تحمل ختم املؤسسة وعلى كل مترشح التأكد من ذلك،وأي ورقة

 شرة تعتبر ورقة خارجية وهي بذلك محاولة غش.غير مؤ 

  تثبت محاولة غش لكل مترشح بحوزته هاتف نقال أو أي وسيلة اتصال أخرى، أو أي أوراق خارجية

 ويعاقب بالطرد من جميع املسابقات على املستوى الوطني ملدة ال تقل عن خمسة سنوات.

  الامتحانينيقص ى املترشح آليا من املسابقة في حالة غيابه عن أحد. 

  رقة.أي إشارة أو عالمة تكتب على ورقة إلاجابة أو الورقة / ألاوراق إلاضافية تؤدي مباشرة إلى إلغاء الو 

  الامتحان)خمسة عشرة دقيقة( من بداية 15ال يمكن ألي مترشح الدخول إلى مركز الامتحان بعد مرور ،

 الثون دقيقة(.)ثد  30كما ال يمكنه مغادرة قاعة الامتحان إال بعد مرور 

 حقائب، حافظات، أوراق ...الخ، يمنع منعا باتا الدخول إلى مركز الامتحان مرفقين بالهاتف النقال. 

  وال  ضافية املفردةفي حالة عدم كفاية ورقة إلاجابة )الورقة املزدوجة( ينبغي إجباريا استعمال الورقة إلا

 يمكن بأي حال من ألاحوال إضافة ورقة مزدوجة ثانية حيث يقع املترشح حينها تحت طائلة إلاقصاء. 

  تأكد جيدا من يفي حالة استعمال املترشح ورقة /أوراق إضافية ينبغي عليه عند إيداع ورقة إلاجابة أن

 (.Xءات( من خالل احتساب إشارات )رصيد عدد ألاوراق إلاضافية على ورقة الحضور )ورقة إلامضا

 .يمنع منعا باتا التجمع داخل مراكز الامتحان 

 .ارتداء الكمامة إجباري وكذا التقيد بالتدابير الصحية والوقائية املوضوعة من طرف املركز 

 .إلزامية املرور على جهاز قياس الحرارة عند الدخول إلى مركز الامتحان 


