
 
 
 
 

 

 إعــــــــالن
 

 بكم في جامعة مستغانم عبد الحميد بن باديسمرحبا 

 التجارية وعلوم التسيير، ةالعلوم االقتصاديكلية:  / أنتم مدعوون إلجراء االمتحان الكتابي ملسابقة الدكتوراه الطور الثالث

  12/03/2022سبت اليوم /          علوم تجارية شعبة: 

 كلية الطب على مستوى موقع

https://goo.gl/maps/Sd4pYDFcDvBSECTh6 

 جدول االمتحانات:

 (1ساعة )املعامل:  1 30,املدة:  ، 14h30إلى  13h00امتحان عام مشترك من الساعة: : 1االمتحان 

 12h15قاعة االمتحان:  إلىالحضور     

 (3ساعة )املعامل:  2املدة: ، 17h00إلى  15h00تخصص من الساعة: الامتحان  :2االمتحان 

 14h30قاعة االمتحان:  إلىالحضور     
 

   االمتحان ومعرفة رقم ومكان املترشحعلى املترشحين الحضور قبل املوعد املحدد ملراجعة القوائم، وتحديد قاعات 

 (https://www.univ-mosta.dzالرابط: )يمكن االطالع عن هذه املعلومات من خالل 
 

 :قانون الداخليال
 

 ؛الواقي قناعارتداء اللزامية إ -1

 لزامية احترام التباعد الجسدي؛إ -2

على طاولة االمتحان طيلة مدة االمتحان. االستدعاء للمسابقة و (سارية املفعول )رسمية  بطاقة هويةيلتزم املترشح بوضع  -3

 وفي حالة عدم االلتزام بذلك فإن املترشح سيتعرض لإلقصاء؛

كل ورقة تقص ى من التصحيح على املترشح تدوين بياناته )االسم واللقب( في اإلطار املخصص لذلك على ورقة االمتحان. و  -4

 .(؛..بيانات عن املترشح أو عالمات مميزة )إمضاء، رسم،  امتحان تتضمن في اإلطار املخصص لإلجابة

على املترشح استعمال القلم بلون واحد فقط )اللون األزرق( في تحرير إجابته، ويمنع منعا باتا الكتابة بلون مغاير أو ألوان  -5

 مغايرة؛

 يمنع منعا باتا التدخين داخل أماكن االمتحان؛ -6

ألجهزة الكترونية األخرى ممنوعة منعا باتا، وعلى املترشح أن يلتزم بغلق الهاتف أجهزة التنصت للهواتف املحمولة أو ا -7

 ؛على الحراسة املحمول وتسليمه للمشرف

مسؤول القاعة هو الوحيد املخول له منح اإلذن و ، االمتحان بدايةدقيقة من  30للمترشح بمغادرة القاعة قبل  ال يسمح -8

 ؛االمتحان من انطالقدقيقة  30قاعة االمتحان بعد مرور  شح دخول باملغادرة. في املقابل ال يمكن ألي متر 

على الحراسة، حتى  للمشرفينيلتزم كل مترشح، وهذا تحت طائلة اإلقصاء، بتسليم ورقة االمتحان  في نهاية كل امتحان، -9

 ؛ولو كانت بيضاء

التكوين في الدكتوراه، املشرفين يمنع على أي شخص الدخول لقاعة االمتحان، باستثناء املترشحين، أعضاء لجنة  -10

 واإلداريين املكلفين باملسابقة؛

 املترشح ملزم بالتوقيع على ورقة الحضور قبل مغادرة قاعة االمتحان. -11

https://goo.gl/maps/Sd4pYDFcDvBSECTh6

