
تهدف هذه التعليمات اىل تزويد المترشحين بالتوجيهات الضرورية التي تضمن لهم

اجتياز االختبارات الكتابية للمسابقة ضمن اإلطار القانوني والتنظيمي الساري

المفعول، المؤطر لتنظيم االختبارات الكتابية للقبول لمسابقات التوظيف الخارجي،

لذايرجى من جميع المترشحين االطالع بعناية عىل هذه التعليمات وااللتزام باحترامها.

1/ االلتحاق بقاعة االمتحان

-يتم فتح أبواب مراكز االمتحان الملحقةيومي 20 و21 ماي 2022، ابتداءمن الساعة
السادسة صباحا (06:00 سا)، الستقبال المترشحين المقبولين الجتياز االختبارات

الكتابية للمسابقة.

 

- يجب عىل المترشح الحضور إىل مركز االمتحان في التاريخ والتوقيت المحدد في

االستدعاء، وااللتحاق بقاعة االمتحان نصف ساعة عىل األقل قبل انطالق االختبارات.

 

-  يجب أن يظهر المترشح وثيقة استدعائه، ووثيقة إثبات هويته سارية المفعول،
تحمل صورته (بطاقة تعريف وطنية، جواز سفر، رخصة سياقة)،عند المدخل الرئيسي

لمركز االمتحان، ويطلب من المترشح الذي ال يملك وثيقة االستدعاء نسخ القائمة

االسمية التي تم نشرها عبر الموقع الرسمي للمدرسة الوطنية لإلدارة والموقع الرسمي

لوزارة الخارجية وإحضارها معه.
 

- ال يسمح للمترشح الذي يلتحق بمركز االمتحان بعد التوقيت الذي تقرر فيه غلق
األبواب من طرف رئيس المركز بااللتحاق بقاعة االمتحان، مهما كان سبب التأخير.

-  تنظم االختبارات الكتابية للقبول عىل مستوى (05) مراكز امتحان ملحقة، وال يسمح
ألي مترشح أن يمتحن إال في مركز االمتحان المحدد في وثيقة استدعائه، والمعلن عنه

ضمن قوائم توزيع المترشحين التي تم نشرها عبر والموقع الرسمي للمدرسة الوطنية

لإلدارة، والموقع الرسمي لوزارة الخارجية.

 

- يجب عىل كل مترشح االلتزام باجتياز االختبارات الكتابية في القاعة المحددة له وفقا
لقوائم توزيع المترشحين عىل قاعات االمتحان، تحت طائلة االقصاء من المسابقة.

 

 

تعليمات خاصة بمسابقة التوظيف

الخارجي لاللتحاق برتبتي 

ملحق و كاتب الشؤون الخارجية

 



2/ التحقق من الهوية، الهندام والسلوك 

 

- عند بداية كل اختبار، يقوم المراقبون بالتحقق من هوية كل مترشح عن طريق مطابقة
وثيقة االستدعاء مع وثيقة إثبات الهوية.

 

-  في حالة عدم حيازة المترشح لوثيقة اثبات الهوية سارية المفعول يحرم من اجتياز
االختبارات الكتابية للقبول.

 

- يلتزم المترشح بارتداء هندام الئق، ويتحىل بسلوك يطبعه االحترام واالنضباط، ويمكن
لرئيس المركز إقصاء المترشح الذي يرتدي هنداما  غير الئق أو يتحىل بسلوك من شأنه

عرقلة السير الحسن لالختبارات. 

 

3/ سير االختبارات
 

- يمنع منعا باتا عىل المترشح، طيلة مدة االختبارات، التواصل مع أي مترشح آخر بأي
شكل من األشكال، وتبادل األدوات أو استعمال الوثائق غير المرخص بها، كما ال يمكنه

االتصال بالخارج تحت طائلة اإلقصاء الفوري من المسابقة.

- يلتزم المترشح بالجلوس في المكان المخصص له، وال يمكنه تغييره إال بترخيص من
المراقب.

 

- يحرر المترشح إجابته في جميع االختبارات الكتابية للقبول باللّغة العربية إجباريا.
(ماعدا اختباري اللغتين األجنبيتين)

 

-  يجب عىل المترشح التأكد من أن ورقة إجابته تحمل ختم المدرسة الوطنية لإلدارة،
وكل ورقة إجابة ال تحمل ختم المدرسة الوطنية لإلدارة تعتبر الغية.

 

- اليسمح للمترشح أن يستعين بالمراقبين من أجل شرح أسئلة االمتحان.
 

- كل عالمة اختبار تقل عن خمسة من عشرون (5/20) تعتبر اقصائية في جميع
االختبارات الكتابية للقبول.

-  كل مترشح يغيب عن اختبار معين يعتبر مقصيا من المسابقة حتى ولو أكمل اجتياز
بقية االختبارات. 

 

 



- تفاديا للغش، يمنع المترشح من حيازة أو استعمال أي أجهزة الكترونية خالل
االختبارات (الهواتف، الساعات الذكية، سماعات األذن، ...)، وبهدف التحقق من ذلك،

يخول للمراقبين تفتيش المترشحين أو اتخاذ أي إجراءات مناسبة أخرى، قبل وأثناء

سير االختبارات.

- يمنع المترشحون من التدخين أو استعمال السيجارة االلكترونية في قاعة االمتحان،
تحت طائلة االقصاء.

- يضع المترشح عل طاولة االمتحان األدوات المسموح بها فقط، وبطاقة الهوية
واالستدعاء.

- يجب عىل المترشح أن يترك هاتفه أو هواتفه النقالة في وضعية غلق، وفي المكان
لمحدد من طرف المراقب، ويخول للمراقبين إجراء المراقبة الضرورية بخصوص ذلك.

- كل محاولة غش أو تلبس بالغش من طرف المترشح يعرضه لإلقصاء الفوري من
لمسابقة، ويتم إعداد تقرير يتضمن الوقائع التي تم تسجيلها، ويلحق هذا التقرير

بمحضر سير االختبار الكتابي.

4/ احترام قاعدة السرية وتفادي العالمات المميزة

-  يجب عىل المترشح أن يدون عىل ورقة إجابته كل البيانات المطلوبة في الجزء العلوي
من الورقة (اللقب، االسم، تاريخ ومكان الميالد، االختبار....)، واإلمضاء في المكان

لمخصص لذلك.

- يجب أن تكون ورقة االجابة خالية من أي إشارة مميزة ال عالقة لها بموضوع االختبار،
وفي حالة وجود عالمة مميزة تمنح عالمة صفر في االختبار للمترشح المعني.

-  في حالة استعمال أوراق إضافية من طرف المترشح يقوم بترقيمها تسلسليا فقط.

- يجب عىل المترشح الكتابة بقلم من نفس اللّون (أسود أو أزرق فقط)، وال يسمح
باستخدام اللّونين معا، كما يعتبر استعمال أي لون آخر عالمة مميزة، تعرض المترشح

لمعني لإلقصاء من طرف لجنة التصحيح.



 

 
5/ خروج المترشحين

 

 - إذا قرر المترشح االنسحاب نهائيا من المسابقة بعد توزيع أسئلة االختبار، فلن
يسمح له بمغادرة القاعة في أي وقت، إال بعد مرور ثالثون (30) دقيقة من بداية

االختبار وبعد التأكد من هويته، واإلمضاء عىل ورقة الحضور، وتسليم ورقة اإلجابة حتى

ولو لم يدون عليها أي شيء.
 

 - ال يرخص للمترشح بالخروج من قاعة االمتحان طيلة فترة االختبار، إال في حالة
الضرورة القصوى، وفي هذه الحالة، يتم مرافقته بمراقب.

 

6/ استرجاع أوراق االختبار
-  عند انتهاءالوقت الرسمي لالختبار، يتم اخطار المترشح بذلك من طرف مسؤول

القاعة، يسلم المترشح ورقة إجابته لمسؤول القاعة، ويمضي عىل ورقة الحضور ثم

يغادر قاعة االمتحان.

 

- المترشح الذي لم يوقع عىل ورقة الحضور ال تؤخذ ورقة اجابته بعين االعتبار، ويعتبر

غائبا عن االختبار.

 

-  المترشح الذي يرفض تسليم ورقة اجابته ويواصل الكتابة بعد إخطاره من طرف

مسؤول القاعة بانتهاء الوقت الرسمي، يعّرض ورقة اجابته لإللغاء، ويتم تحرير محضر

بذلك.

- يجب عىل المترشحين الذين يدونون اجابتهم عىل أكثر من ورقةالقيام بإدراج األوراق

االضافية داخل ورقة اإلجابة الرئيسية، ويطلب من مسؤول القاعة تشبيكها مع بعض.

-  يجب عىل المترشح أن يسلم ورقة اإلجابة حتى ولو كانت بيضاء، وال تعتبر أوراق

المسودة من ضمن أوراق اإلجابة وال تخضع للتصحيح.

 

تنبيه: ال تتكفل مراكز االمتحان الملحقة بإيواء المترشحين، وال يسمح لهم بالمبيت في حرم

المؤسسات الجامعية المعتمدة كمراكز امتحان ملحقة يومي 20 و 21 ماي 2022، مهما كان السبب.


