ادليـوريــة اجلزائـريـــة ادلميلراظيــــة امضــبيـــة
وزارة امـدل
املدرسة امـليا نللضاء
ملرر رمق  10مؤرخ يف  63أفريل 6160
يخضمن هؼام املسابلة اموظنية مخوػيف امعلبة املضاة
ان املدير امـام نلمدرسة امـليا نللضاء،
 مبلذىض املرسوم امخنفيذي رمق  026-03املؤرخ يف  01مايو  6103املخضمن ثنؼمي املدرسة امـليا نللضــــاء و حتديــد هيفيات سريىــا و رشوط المخحـاقبـيا و هؼــــام ادلراســـة فيـــيا و حلـــوق امعلبــة املضــاة و واجباهتم،
 مبلذىض املرار املؤرخ يف  01مايو  6106اذلي حيدد حمخوى ملف امرتحش نلمسابلة اموظنية مخوػيف امعلبة املضاة و ؿدد الخذبارات و ظبيـهتا و مدهتاو مـامليا و برانجميا و نذا جضكيةل جلنة الخذبارات،
يلرر ما يأيت :
املادة الوىل :ثعبيلا لحاكم املادة  5من املرار املؤرخ يف  01مايو  6106املضار اميو أؿاله ،حيدد ىذا امللرر هؼام املسابلة اموظنية مخوػيف امعلبة
املضاة.
هيدف ىذا امنؼام اىل ارساء كواؿد مضارنة املرتيح ن يف املسابلة و اهضباظيم امـام.
املادة  :6يؤذن ابدلخول ملاؿات الخذبار نلمرتيح ن اذلين حبوزهتم اس خدؿاء لجراء املسابلة -املسمل هلم من كبل ادارة املدرسة  -و بعاكة امخـريف لثبات
اميوية .
املادة  :0حراكب ىوية املرتيح ن و جترى املناداة ؾند بداية لك اخذبار.
ميكن امليام مبراكبة اميوية أثناء الامذحان.
املادة  :1مينؽ ؿىل لك خشط أجنيب ؾن املسابلة ادلخول اىل كاؿات الاخذبار همام اكن املربر.
املادة  :2يلزم املرتحش ابلمخحاق بلاؿة الخذبار ثالثون )  (01دكيلة ؿىل الكل كبل بداية الاخذبار .
ل يسمح لي مرتحش مذأخر ابدلخول ملاؿة الاخذبار بـد ثوزيؽ أوراق الس ئةل همام اكن امـذر امللدم.
املادة  :3جيب ؿىل نــــل مرتصـــح ؾند ادلخـــول ملاؾـــة الاخذبار أن يخجـــرد مـن أي وثيلـــة ابس خثناء الاس خدؿاء و بعاكة اميوية،
نام جيب ؿليو امخجرد من امياثف امنلال ومواحلو همام اكن هوؾيا ومينؽ منـا ابات حرك امياثف امنلال مفذوحا حتت ظائةل الكعاء.
يلىص لك مرتحش ثضبط حبوزثو وثيلة كري مرخط هبا أو حبوزثو ىاثف هلال أو أي وس يةل اثعال أخرى .
املادة  :4جيب ؿىل املرتيح ن نزع امسرتات  ،املـاظف  ،احملافغ و حلائب اميد ،كبل بداية الخذبار و وضـيا بـيدا ؾن ظاوةل المذحان.
املادة  :5ثنسب كرينة املش نلمرتحش اذلي ثضبط دليو أثناء المذحان أي وثيلة همام اكن هوؾيا حىت مو مل حياول الس خـاهة هبا و نذا امياثف امنلال ومواحلو
و اكفة أهجزة الس امتع و امخحدث.
ؿىل املرتيح ن أن ل يـرتضوا ؿىل معلية مراكبة أذاهنم من ظرف مسؤول املاؿة و ذكل لكام اكذضت امرضورة ذلكل .
املادة  :6ثوزع ؿىل املرتيح ن أوراق الخذبار و مسودات حسب مناذج و أموان موحدة و ثـخرب الوراق امرمسية نلمسابلة.
املادة  :01ؾند الانهتاء من الجابة أو هناية وكت الخذبار ،ؿىل املرتحش أن يسمل وركذو و يوكؽ ؿىل املامئة املـدة ميذا املرض.
ل ميكن اس خالم الجاابت احملررة يف املسودات.
املادة  :00جيب ؿىل املرتحش ملء وركة الخذبار بلك دكـــة و دون أي صعب أو اصـــارة خعيـة اضافيـة أو أية مجةل افذخاحية أو خذامية ل ؿالكة ميا
ابلجابة أو جسعري امـناوين بكيفية ملفذة .
املادة  :06ل يسمح ابمكذابة ؿىل وركة الجابة ال بلون واحد الزرق أو السود مؽ ثفادي جسميم اخلـــط و امضلط ؿىل اململ أو أية اصارة أخرى من
صأهنا أن جسمح ابمخـرف ؿىل ىوية املرتحش.
املادة  :00ل جسمل الوراق الضافية ال بعلب من املرتحش .
املادة  :01ل يسمح نلمرتحش بخليري ماكن اجللوس احملدد هل يف كاؿة الخذبار ال بأمر من رئيس املاؿة.
املادة  :02يلىص املرتحش من املسابلة يف حاةل ختلفو يف مادة من املواد امللررة.
املادة  :03ل يسمح ابخلروج من كاؿة الخذبار همام اكن امسبب ) و مو نلخوجو اىل دورة املياه(.

املادة :04يف احلالت امعحية اخلعرية،يخللى املرتحش السـافات الومية .
ُيعر رئيس املاؿة مسؤول الماهة امخلنية اذلي يلوم ابس خدؿاء امعبيب من أجل املـاينة ابملرب من كاؿة الخذبار.
يف حاةل جتاوز مدة اخلروج هعف ساؿة،ل يسمح نلمرتحش ابدلخول ملاؿة الخذبار من جديد ،و يدون رئيس املاؿة قياب املرتحش املـين ؾن الخذبار يف
حمرض سري الخذبار .
املادة  :05مينؽ منـا ابات ؿىل املرتيح ن و ؿىل أي خشط أخر اموكوف كريبا من كاؿات الخذبار.
املادة  :06مينؽ ؿىل املرتيح ن امالكم فامي بيهنم أثناء الخذبار أو امليام بأي حرنة من صأهنا أن جسيل معلية املش .
يف حاةل كرينة املش،حيرر املراكب املـين و رئيس املاؿة ثلريرا مكذواب و مفعال و يرفق ؾند الكذضاء باكفة الدةل املادية .
يف حاةل امخلبس ابملش يعلب من املرتحش ملادرة املاؿة فورا و يسحب منو الس خدؿاء و حيرر ثلريرا مفعال بضأهو.
املادة  :61ل يـاد جسلمي الوراق اىل أحصاهبا بـد ايداؾيا همام اكن املربر .
املادة  :60جيب ؿىل املرتيح ن المذثال لوامر املراكب ن و ثوجهياهتم بدون أي ملاومة أو ؿدم احرتام.
املادة  :66جيب ؿىل املرتيح ن أن يلوموا بدسلمي أوراق الجابة مبجرد اؿالن املراكب ن ؾن هناية ثوكيت الخذبار .
يلوم رئيس املاؿة بـد أوراق الخذبار و مراكبهتا و اختاذ امخدابري امرضورية حلفؼيا و جسلمييا ملماهة امخلنية .
املادة  :60مبجرد هناية لك اخذبار يسمل رئيس املاؿة ملماهة امخلنية حمرض سري المذحان اذلي جيب أن يـكس امؼروف امفـلية اميت مت فهيا .
املادة  :61ميكن أن يلىص من املسابلة لك مرتحش مل يكذب رمق جسجيهل يف املسابلة أو نخب رمقا كري رمق امدسجيل اذلي سمل هل يف وظل ايداع امللف أو
يف امبعاكة امللعلة ؿىل ظاوةل الخذبار.
املادة  :62يبلف ىذا امللرر ملك مرتحش ،و ؾند الكذضاء يخىل ؾند بداية الخذبار الول نلمسابلة.
املدير امـام نلمدرسة امـليا نللضاء
جادي ؾبد امكرمي

