
 

 الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت
The People's Democratic Republic of Algeria 

 

 

 

 
 

آفلو. األغواط603: ص ب البريد . 
 aflou.dz-aflou@cu-cu: :البريد اإللكتروني@
029161176:الهاتف/ الفاكس 

Adress: BP 306 Aflou- Laghouat. 

@ Institution Email: cu-aflou@cu-aflou.dz 

Telephone: 029161176 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-آفلى-المركس الجامعي الشريف بىشىشت  
 

Ministry of Higher Education& 

Scientific Research 

University Center 

 Cherif BOUCHOUCHA -Aflou- 

 

  

 

 :  للمسابقةيرجى االطالع بعناية على تعليمات النظام الداخلي 

 
ت  عند الدخىل progress)ة( ملصم باسخظهاز  الاسخدعاء ) اإلاسحىب من ألازضُت السكمُت مترشحكل  -1  .للمؤسست ( وبطاكت الهٍى

 في كىائم اللبىل النهائُت .ذا لم ًكن مسجال إاإلاشازكت في الامخحاهاث  )ة( مترشح أليال ٌسمح  -2

 .مباشسة ضماها للسير الحسين للمسابلت إليها كاعت الامخحان اإلاىجه  إلىأن ًدخل  )ة( مترشحل كًحب على  -3

ت اإلاترشح اإلامخحن كبل بداًت الامخحان ،  ألاساجرةًلىم  -4  اإلاساكبىن بالخثبذ من هٍى

 . الامخحان كاعاث عند اإلاترشحين ججمع ًمنع -5

 .كان العرز الري ًلدمه  اممه دكُلت من جىشَع أوزاق ألاسئلت  15بالدخىل  للاعت الامخحان بعد  )ة( مترشحألي ال ٌسمح  -6

 .ال ٌسمح بالخسوج ألي مترشح من كاعت الامخحان إال بعد مض ي هصف ساعت من مدة الامخحان  -7

 ....الخ، ألاكالم، الحاسبتآلالت  الامخحان:أدواث العمل أزناء  باجا جداول  ًمنع منعا -8

لزخ( لزدي إ ،...حافظزاث ،حلائزب ،وسزائل اجصزال  ،أجهزصة الكتروهُزت محمىلزت  ،)ة(  ملزصم بتزرم ملخاُاجزه) هزاجف هلزال مترشحكل  -9

 .ماهت اإلاسابلتأ

 .لرلك فكل وزكت خازجُت حعخبر محاولت غش ،مسىدة عليها خخم اإلاؤسست أو  إجابتكل وزكت  أنمن  الخأكد)ة( مترشحعلى كل  -11

 .)سماعاث بلىجىر( أو أي أوزاق خازجُت  وسُلت اجصال،جثبذ محاولت الغش لكل مترشح)ة(  بحىشجه هاجف هلال  -11

 .ًجب على اإلاترشح أن ًمأل بخط واضح الاسخمازة الخاصت به في الصفحت ألاولى من وزكت الامخحان  -12

 . فقطالجاف  ألازرق   ال يسمح بالكتابة على ورقة إلاجابة إال بالقلم -31

ت في وزكت ؤلاجابت حعسض الىزكت لإللغاء ، وبالخالي ؤلاكصاء من الامخحان  -14  .كل إشازة أو عالمت جمُيًز

 ًمض ي اإلاترشح على كائمت الحضىز عند حسلُمه وزكت ؤلاجابت . -15

 كاعت الامخحان بعد حسلُمه وزكت الامخحان . إلىسمح للمترشح العىدة مسة زاهُت ال ٌ -16

 . لالمخحاهاثجل ضمان السير الحسن من أاإلاساكب اللُام بعملُت جفخِش أي مترشح  وهرا  ألاسخاذ بئمكان -17

 جأخس في الدسلُم ٌعسض صاحبه لسفض اسخالم وزكخه  وأيًجب على اإلاترشح حسلُم وزكت الامخحان عند اهتهاء الىكذ املحدد  -18

  اإلاترشح الغائب عن امخحان أحد اإلاادجين ملص ى آلُا من اإلاسابلت . -19

  L.M.Dالنظام الداخلي لسير  مسابقة  التكوين في الطور الثالث دكتوراه 
 


