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إجراء املسابقة

 .1ت جرى المسابقة بوم السبت  22أكتو بر ،2218

6

هام للمرتحشني

 /1إظهار بطاقة الهو ية والاستدعاء ضروري في قاعة الامتحان.

بقاعات قسم الآداب واللغة الفرنسية.

 /2لا يسمح للمترشح إجراء المسابقة ما لم يثبت هويته بالامتحان،

.2يجرى الامتحان الأول (المقياس المشترك) ابتداء من

 /3يجب على كل مترشح أن يدخل إلى قاعة الامتحان الموجه إليها

الساعة الواحدة زوالا ،و يمتد إلى غاية الثانية والنصف

( 13:22إلى .)14:32

 .3ي جرى الامتحان الثاني (مقياس التخصص) من
الساعة الثالثة مساء و يمتد إلى الخامسة ( 15:22إلى

.)17:22

جامعة قاصدي مرباح وقلة
كلية الآداب واللغات
نيابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية

حتى ولو كان اسمه في قائمة المترشح ين.

مباشرة ضمانا للسير الحسن للمسابقة.

 /4لا يسمح لأي مترشح بالدخول لقاعة الامتحان بعد  22دقيقة

من توز يع أوراق الأسئلة مهما كان العذر الذي يقدمه.

 /5لا يسمح لأي مترشح بالخروج من قاعة الامتحان إلا بعد مضي

نصف ساعة من مدة الامتحان.

 /6يجب إغلاق الهاتف النقال داخل قاعة الامتحان ،وكل إظهار

لهذا الهاتف يعتبر محاولة غش و يقصى صاحبه من الامتحان.

 /7يجب على المترشح ملء ورقة الامتحان بدقة ودون شطب أو
أي جملة ختامية لا علاقة لها بالإجابة أو التسطير على العناوين أو
على أي كلمة في ورقة الإجابة وإلا ستستبعد الورقة من

التصحيح.

 /8يسلم المترشح ورقة الامتحان في أجل أقصاه نهاية الوقت المحدد
ولا تستلم الإجابة ال م حررة في المسودات ولا تضاف إلى ورقة

الإجابة لأنها لا تؤخذ بعين الاعتبار أثناء التصحيح.

 /9لا يعاد تسليم ورقة الإجابة للمترشح بعد إ يداعها مهما كان

المبرر.

 /12يجب على المترشح الامتثال لأوامر الأساتذة المراقبين

وتوجيهاتهم باحترام ،والجلوس في الأماكن المعينة لهم دون
احتجاج.

 /11عدم الكتابة خلف القسيمة المخصصة لعملية الإقفال.

كلية الآداب واللغات ـ نيابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي
والعلاقات الخارجية

هاتف/فاكس 2221329628222 :البريد الالـكتروني:
vicepglla@gmail.com
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بوابة ادلكتوراه

2

مكوانت ملف التسجيل
اليدوي
يتكون ملف الترشح من:

.1طلب الترشح يتضمن معلومات المترشح (الاسم واللقب،
العنوان ،رقم الهاتف والبريد الالـكتروني)

.2نسخة من شهادة النجاح أو كشف نقاط البكالور يا
.3نسخة من شهادة النجاح المؤقتة ليسانس
.4نسخة من شهادة النجاح المؤقتة ماستر
.5نسخة من كشوف نقاط سنوات الليسانس

يتم التسجيل يدو يا بالكلية من  29سبتمبر

.6نسخة من كشوف نقاط سنوات الماستر

إلى  23سبتمبر كأخر أجل.

.7نسخة من الملحق الوصفي لشهادة الماستر

بعد التسجيل اليدوي يتم التسجيل عبر الخط

في الأرضية الالـكترونية ال م خصصة لمسابقة
الدكتوراه  ،عبر موقع وزارة التعليم العالي أو
موقع جامعة ورقلة.

4

توارخي هممة تتعلق ابلتسجيل

إيداع ملفات الترشح للمسابقة على
مستوى قاعة مطالعة قسم اللغة واألدب
العربي
دراسة ملفات الترشح املودعة
إعالن القائمة األولية للمترشحين املعنيين
باملسابقة بعد دراسة امللفات
استقبال الطعون ( تودع على مستوى نيابة
العمادة ملا بعد التدرج والبحث العلمي)
دراسة الطعون

.8النسخة الأصلية لترخيص رب العمل بالنسبة للمترشح ين
الموظفين الأجراء
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مكوانت ملف التسجيل
عىل األرضية الالكرتونية
.نفس مكونات ملف التسجيل اليدوي ،لـكن يطلب

مسحها وتحميلها على شكل ملفات  PDFفي الأيقونات

المخصصة لها.

إعالن القائمة النهائية للمترشحين املعنيين
باملسابقة بعد دراسة الطعون

من 90/9102102
إلى 90/9102192

 90/9102192إلى
90/9102192
مساء
92102190/9
(ينظر موقع للكلية
وموقع الجامعة)

20102190/9إلى
021/0190/9
من 021/0190/9
إلى 091/0190/9
ابتداء من مساء
يوم /01/0190/9
(ينظر موقع للكلية
وموقع الجامعة)

سحب استدعاءات املترشحين (على مستوى
نيابة العمادة ملا بعد التدرج والبحث العلمي)

من /11/0190/9
إلى /91/0190/9

تاريخ إجراء املسابقة

901/0190/9

إعالن نتائج املسابقة

ابتداء من مساء
يوم 9/1/0190/9

