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9191 – 9102النظام الداخلي الخاص بمسابقة الدكتوراه   

الحضور الى مركز اجراء االمتحان على الساعة  0212نوفمبر  20برمجة يوم يجب على كل مترشح للمسابقة الم – 1

 (.بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز السفر ) مع وجوب احضار االستدعاء و بطاقة الهوية  10:22

 .دقائق على األقل  12يجب قبل اجراء كل امتحان حضور المترشح أما مكان اجراء االمتحان ب  – 0

دقيقة تعرض المترشح لالقصاء و يحرم من المشاركة  22كل تأخر عن االلتحاق بمكان اجراء االمتحان أكثر من  – 2

 .في المسابقة 

التعليمات الموجهة من طرف األستاذ المسؤول عن  عند انطالق االمتحان الكتابي يجب على كل مترشح تطبيق – 4

 .الحراسة داخل المدرج 

كل مترشح مشارك في المسابقة يجب أن يسجل حضوره على محضر الحضور بعد أن يقدم لألستاذ المراقب  – 5

 .االستدعاء و بطاقة الهوية ، و كل مترشح غائب في أي امتحان يعد مقصى من المسابقة 

امتحان يجب اختيار طالب من بين الطلبة الحاضرين  للمشاركة تطوعا في عملية القرعة لسحب عند بداية كل  – 6

 .السؤال من بين األسئلة الثالث المقترحة 

السؤال الذي تم اختياره بعد اجراء القرعة يجب توزيعه على كل المترشحين الحاضرين و الظرفين المتبقيين اللذين  -

 .جب فتحهما أمام جميع المترشحين و في جميع المدرجات أو األقسام يحمالن السؤالين المتبقيين ي

 .هذه العملية يجب القيام بها داخل القاعة أو المدرج فقط

 .يجب استخدام قلم الكتابة بالون األزرق أو األسود فقط فوق ورقة االجابة  – 8

يجب أن ال تتضمن ورقة االجابة أية عالمة أو اشارة ألن وجود أي منهما يعرض ورقة االجابة الى االلغاء و معاقبة  – 2

 .صاحبها 

 .يمنع استخدام الهاتف أو أي وسيلة اتصال أخرى خالل فترة االمتحان  – 12

اال في الحاالت القصوى االستعجالية و ال يمكن ألي مترشح مغادرة المدرج أو قاعة اجراء االمتحان بصفة مؤقتتة  – 11

 .تحت رقابة مسؤول المدرج أو القاعة 

 .يمنع منعا باتا دخول أي شخص الى مكان اجراء االمتحان دون رخصة   – 10

 .بعد توزيع سؤال االمتحان يمنع طرح أي سؤال من طرف المترشح على االساتذة المراقبين  – 12

 .كل مترشح تسليم ورقة االجابة حتى و ان كانت الورقة فارغة بيضاء في نهاية كل امتحان يجب على – 14

االقصاء النهائي و بطريقة آلية لكل من قام بالغش أو محاولة الغش و كذا كل تصرف من شأنه تعطيل أو اثارة  – 15

 .الفوضى 

 .على كل المترشحين وجوب احترام القواعد المذكورة أعاله في هذا النظام  – 16

يــــمـــلـــعــال  ثـــحــبــال  و  يــالـــعـال  مـــيــلـــتعــال  وزارة  

1 قسنطينة منتوري اإلخوة جامعة   
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