
 

 

 
 الدكتوراه مسابقة امتحانات بسير خاصة تنظيمية عليماتت

 2222/2223 الجامعية السنة بعنوان
 الالتزام 2222/2222 الجامعية السنة بعنوان الدكتوراه مسابقة الجتياز املقبولين املترشحين على

  :الكتابية الامتحانات إجراء فترة خالل التالية بالتعليمات

 . النهائية القبول  قوائم في مسجال يكن لم إذا الامتحانات في املشاركة مترشح ألي يسمح ال .1

مرفقا  السفر  جواز أو ،السياقة رخصة ،الوطنية التعريف البطاقة :هويته تثبت وثيقة باستظهار مترشح ملزم كل .2

 .الامتحانات مركز مدخل عند ستدعاءباال 

 .الامتحان بداية قبل ساعة ربع الامتحان قاعات دخول  املترشحين على .2

 .التسلسلي ورقمه ةبولق اسمه حيت له املخصص املكان في الجلوس شحمتر  كل على .4

 .15:22 الساعة على الثانية املادة امتحان ينطلق بينما 12:22 الساعة على ألاولى املادة إمتحان ينطلق .5

 إال بالخروج له يسمح وال الامتحان بداية من دقيقة 15 مرور بعد الامتحان قاعة إلى بالدخول  للمترشح يسمح ال .6

 .الامتحان بداية من دقيقة 22 مرور بعد

 هوية من بالتثبت املراقبون  ألاساتذة يقوم حيث الطاولة، على والاستدعاء الهوية بطاقة بوضع ملزم مترشح كل .7

 .الحضور  ورقة على إمضائه قبل املمتحن املترشح

 أحد أو في حالة نشاط للهاتف ضبط وكل رف املخصصظمع وضعه في النهائيا، النقال الهاتف إغالق يجب  .8

 .املترشح ثرهاإى عل يقص ى غش رينةق تعد املترشح مع لواحقه

 .إلاجابة ورقة على املبيض املاحي استعمال يمنعكما (ألازرق) فقط واحد بلون  إلاجابة ورقة على الكتابة تتم .9

 من طوبشامل الجزء على ةالكتاب عدم ,لإلقصاء صاحبها تعرض إلاجابة ورقة في تمييزية عالمة أو إشارة كل .12

  .الامتحان ورقة

 من املشطوب الجزء على الكتابة وعدم بوضوح الالتينية و العربية اللغة باألحرف واللقب سمالا  كتابة .11

  .الامتحان ورقة

 من لياآ مقص ى املادتين أحد امتحان عن الغائب ترشحامل يعد حيث الحضور  ورقة على باإلمضاء ملزم مترشح كل .12

 .املسابقة

 لهذه مخالفة كل ,يناملراقب ألاساتذة طرف من املعطاة بالتعليمات دقة بكل الالتزام املترشحين على يتعين .12

 .املسابقة من لإلقصاء املترشح تعرض التعليمات

  وطنيا ملدة ال تقل خمس سنوات لإلقصاءكل محاولة غش يتم معاينتها تعرض صاحبها  .14

 الجميع والنجاح بالتوفيق

 


