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 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين 

 لكممي واد نونجلهة 
 

 الحئة املرتحشات واملرتحشني املقبولني الجتياز الاختبارات الكتابية

 املعلومياتلولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف 

 2022 ش تنرب دورة

 قاعة االإجراء الامس  والنسب رمق الامتحان

 الاكمل زكرايء 2031
 03القاعة 

 ش اميء بوكنني 2032

 

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل:

 املاكن الساعة املادة التارخي

 للمركز الرئيس املقر د 00و  13د اإىل س  00و 9من س  والربجمة املعلوميات الأساس ية  09/09/2022

 الرتبية ملهن اجلهوي

 بلكممي والتكوين
 د 00و  13د اإىل س  00و 9من س  النظم والش باكت احلاسوبية  10/09/2022

 د 00و  13د اإىل س  00و 9من س  وتطبيقاترايضيات   11/09/2022
 

 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة.
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 :ةهام اتتنبهي

 ليه قبل موعد اإجراء لك اختبـار ساعة   املرتحشات واملرتحشنييتعني عىل احلضـور اإىل املركز املشار اإ

 مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية؛

  لزايم مع  رضورة تعقمي اليدين ابحمللول الكحويل؛ارتداء الكاممة اإ

  وجتنب التجمعات عند مدخل مركز الامتحان وداخل املركز طيةل فرتة هبا مسافة التباعد املوىصاحرتام ،

 اإجراء الاختبارات؛

  مينع املرتحش من مغادرة القاعة قبل هناية الساعة الأوىل من الاختبار، مع تسلمي ورقة أأجوبته اإىل املسؤولني

 راسة والتوقيع مبحرض تسلمي أأوراق الاختبار؛عن احل

 مينع لكيا اس تعامل الهاتف النقال أأو أأية أ ةل اس امتع خشصية داخل قاعة الامتحان؛ 

  بشأأن زجر  1.58.060لك مرتحش ضبط يف حاةل غش ابئن تطبق يف حقه مقتضيات الظهري الرشيف رمق

 اخلداع يف الامتحاانت واملبارايت العمومية؛

  املرتحشني وكذا اس تعارة الأدوات والتنقل داخل القاعة؛ لكيا الالكم مع ابيقمينع منعا 

  يناير  12الصادرة يف  3رمق  الوزاريةوتنفيذا للمذكرة  91-15مينع التدخني داخــل القاعــة طبقا لقانــون رمق

 واخلاصة مبنع التدخني مبؤسسات التعلمي والتكوين؛ 1998

 ذن من املسؤولني عن ال يسمح لأي مرتحش مبغادرة ال ال ابإ قاعة من أأجل غرض ما: اكلتدخني، النظافة، .... اإ

 ، ومبرافقة أأحد احلراس.احلراسة

 

 


