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 وطنية لاللتحاق بالتكوين العالي فيما بعد التدرجالمسابقة ال

 (ل م د)دكتوراه الطور الثالث 
 صالـح 3 المتضمن تأىيـل جامعـة قسنطينـة 21/08/2019 المؤرخ في 1434تبعـا لمـا جـاء في القرار رقم 

وعدد المناصب المفتوحـة حسب االختصاص ، تنظـم  (ل م د)لضمـان تكوين لنيل شيادة الدكتوراه - بوبنيـــدر
( 2019/2020) لمسنـة الجامعيـة  (ل م د)الجامعة مسابقـة وطنيـة لاللتحـاق بالتكويـن في الطور الثالث دكتوراه 

. 2019 أكتوبر 26السبت و التي ستكون يوم  
 :تجرى االختبارات وفق التوقيت التالي

.  14:30 إلي غاية الساعة 13:00من الساعة : المادة األولى
 . 17:00 إلي غاية الساعة 15:00من الساعة : المادة الثانية

د .م.نظام و طرق إجراء المسابقة لاللتحاق بالتكوين العالي دكتوراه ل
 . 2019 أكتوبر 26يوم السبت

.     عمي جميع المترشحين االحترام المطمق ليذا النظاميجب
 .12:45  و يمنع الدخول بعد الساعة12يمتحق المترشحين بقاعات االمتحان عمي الساعة  .1
 .  من بداية االمتحان دقيقة عمى األقل30ال يسمح  لممترشحين المغادرة قبل مرور  .2
تتضمن ورقة االمتحان إلزاما اسم و لقب المترشح و الرقم الممنوح لو و ذلك بوضعيا  في المكان  .3

 .المخصص ليا
          المون األزرق  ستعمل خالل االمتحان قمم من لون واحد فقط و ال يسمح باستعمال لون آخر غيري .4

 . أو المون األسود
 االستدعاء و إظيارىما لألساتذة المراقبينيجب عمى  المترشح أن يكون مصحوبا ببطاقة اليوية و  .5

 .يكون إجباريا
            يمنع منعا باتا استعمال اليواتف النقالة أو أي وسيمة أخري خالل االمتحان و بالتالي يجب غمقيا .6

 .و تسميميا لألمانة والتي بدورىا ستقدم وصل بذلك
 . يؤدي إمضاء ورقة االمتحان أو وضع عمييا أي رمز مميز إلى إلغائيا تمقائيا .7
 . يمنع أي حديث بين المترشحين خالل فترة االمتحان .8
ن، يمكن لممترشحين المقيمين خارج  الوالية المبيت باإلقامة الجامعية المتواجدة داخل الحرم الجامعي .9

عمى )وعميو يرجى من المعنيين االتصال بأمانة الكمية أو المعيد إلخطارىم بذلك من أجل حجز الغرفة 
 .( أيام قبل إجراء المسابقة3األقل 

 في الطور نيابة مديزية الجامعة المكلفة بالتكوين العالي

الثالث و التأهيل الجامعي و البحث العلمي و كذا التكوين 

 .العالي فيما بعد التدرج
 

 


