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یعد هذا الدلیل وسیلة هامة یعتمد علیها رئیس المركز في تسییر وتنظیم       
جید في إدارة أعماله  یستطیع من خالله أن یتحكم بشكلو المركز الذي یشرف علیه 

مكنه من اإلجابة على وجیه ومستندات تُ یجد فیه كل ما یحتاجه من توضیح وت حیث
مرجع هام یجب االطالع على كل  الدلیلف، لذا ُتطرحكل التساؤالت التي یمكن أن 

الحقیقي في  التحكمالعمل على تنفیذ ما ورد فیه لیتم بمختلف فقراته ودراستها و  محتواه
العمل  في توحید طریقة  ضمانلرارات المسیرة له ـتسییر المركز وفق القوانین والق

  جمیع المراكز على المستوى الوطني.
لیه أن عما ال یفوتني أن أنبه رئیس المركز بأن مسؤولیاته كاملة في التسییر و ك      
 جمیع المترشحین بینالعدالة  لضمانهذا الدلیل  محتوىعلى تطبیق  ویسهر یتابع

وبعد  1995نة ولإلشارة فإن هذا الدلیل وضع س والحفاظ على مصداقیة االمتحانات،
 2005بعدها في  2002ثم في  1999 المستجدات المیدانیة تم إعادة إثرائه في سنة

في طبعة  2015أخیرا في سنة و  2013و 2012و 2010و 2008 ،2007يثم ف
ثم اقتراحات رؤساء مراكز  محسنة وذلك بناء على اقتراحات رؤساء مراكز اإلجراء

  .مع المستجدات التجمیع لإلغفال تماشیا
المركز  انطالقوفي األخیر فإنني ألح مرة أخرى على دراسته كامال قبل        
  التقید بما هو منصوص علیه.و 

  وهللا ولي التوفیق
  

 المسابقاتدیر الدیوان الوطني لالمتحانات و م            
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  :رئيس المركز  يعين

  امتحان البكالوريا:  - 1
الوطنیة أو التعلیم  أو مفتشي التربیة المتوسطاتلیم الثانوي أو مدیري من بین مدیري مؤسسات التع 

(ة) التربیة مدیر تراح منقرر من طرف مدیر الدیوان الوطني لالمتحانات والمسابقات باقبم المتوسط
  .للوالیة

  :امتحان شهادة التعليم المتوسط  - 2
شي التعلیم المتوسط أو نظار من بین مدیري مؤسسات التعلیم الثانوي أو المتوسطات أو مفت  

  الثانویات بمقرر من مدیر التربیة وبالتنسیق مع فرع الدیوان الوطني لالمتحانات والمسابقات.
  :امتحان نهاية مرحلة التعليم االبتدائي  - 3

  من بین مدیري المتوسطات أو مدیري المدارس االبتدائیة أو مفتشي التعلیم االبتدائي بمقرر من   
  بیة وبالتنسیق مع فرع الدیوان الوطني لالمتحانات والمسابقات.مدیر التر   
  .یعین رئیس المركز في مختلف االمتحانات المدرسیة في مقاطعة عمله یجب أن ال  
المتحان في علیه أن یكون یقضا فطنا لكي یجرى اؤوال على كل ما یجري في المركز و یعتبر مسو  - 

  .طبیعیةظروف عادیة و 
مراقبة الوقائیة اللتحضیر المركز على أن تتم  ثالثة أیام قبل انطالق االمتحان یلتحق بالمركز  ♦

 االمتحان.والمادیة في هذه المدة مع المصالح المعنیة، ومع دعم حراسته اللیلیة طیلة سیر 
یحرر و  والهیكلیة والبشریة ، توضع تحت تصرفه كل اإلمكانات المادیةعند تعیین رئیس المركز  ♦

المؤسسة، یلتزم فیه هذا (ة) مدیررئیس المركز و  التربیة محضرا بین (ة)مدیر عن ممثل بحضور
، كما یساعده على سة ویضعها تحت تصرفهالمؤساألخیر بإطالع رئیس المركز على جمیع مرافق 

  المركز. ع اإلمكانیات الضروریة لتسییرتوفیر جمی
  :مهام رئيس مركز اإلجراء

 من جمیع سیره یسهر على حسن ألول والوحید داخل المركزرئیس المركز هو المسؤول ا      
 مدیر التربیة للوالیة.باشرة لوذلك تحت المسؤولیة الم .التنظیمیةوالبشریة و جوانبه المادیة      
q یشرف على:  

 .الصحيو  تحضیر المركز من الجانب األمني والوقائي ♦
 التحضیر المادي للمركز. ♦
 ومراقبتهم.م بتوزیع المهام على كل فرد منهم في إجراء االمتحان ویقو  الطاقم البشري المساعد له ♦

 رئيس مركز اإلجراء
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q على: مسؤوال یكون  
 المواضیع من لحظة استالمها إلى غایة توزیعها على المترشحین. ♦
 وتطبیق جمیع التعلیمات الخاصة بها. الحافظاتهو المسؤول األول على عملیة فتح  ♦
ه المباشرة حتى یسلمها إلى من كلف بذلك رسمیا مقابل تبقى وثائق المترشحین تحت مسؤولیت ♦

 .)أو إقرار عند الضرورة 11.2م ش رقم  ملحق( استالم وصل
q  :یسهر خاصة على 

 تطبیق التعلیمات الخاصة بالحراسة بكل صرامة. ♦
 .المریح للمترشحین مادیا ونفسیا وتنظیمیاتوفیر الجو  ♦
 بمركز اإلجراء. ینتسهیل مهمة المالحظ ♦
q  یحرص على:  

ویسلم الملفات المالیة الخاصة بالمركز إلى فرع تحضیر ملف التعویضات طبقا للتعلیمات الرسمیة  ♦
  .الدیوان التابع له في الیوم الموالي من انتهاء إجراء االمتحان بعد مراقبتها

ي عملیة لطاقم المستدعى للمشاركة فا ألعضاء بطاقة أو أمر بمهمة علیه صورة المعنيم لیست ♦
  .االمتحانیستعملها إجباریا أثناء الدخول إلى المركز طیلة أن علیه والذي االمتحان 

في  لكل حارسس اجتماعا یومین قبل انطالق االختبارات لدراسة دلیل الحارس وتسلیمه وترأعقد  ♦
 نهایة االجتماع حتى یكون على درایة بكل مهامه.

  

q   - رئيس المركز:ل ينيعين نائب  
  :من فئة: األولنائب  ال- أ
  في امتحان البكالوریا مدیري المتوسطات وأ الثانویات نظار وأمدیري الثانویات  -  
  التعلیم مدیري المتوسطات أونظار الثانویات أومفتشي التعلیم المتوسط في امتحان شهادة   -  

    المتوسط    
  البتدائيفي امتحان نهایة مرحلةالتعلیم ا مدیري المدارس االبتدائیة -  

  یلتحق بالمركز ثالثة أیام قبل انطالق االمتحان.     
  :لرئيس مركز اإلجراء األول    نائبالمهام   

   ؛تحت إشرافهاعد رئیس المركز في أداء مهامه و یس ♦
  ؛ینوب عنه في حالة حدوث طارئ ♦
 ؛والمراقبةاالستقبال جمیع عملیات  في یساهم ♦
 ؛التعلیمات المتفق علیهاعمل األمانة ویتابع تنفیذ  ینظم ♦
 .طبق التعلیمات الخاصة بالحراسة بكل صرامةی ♦
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 : من فئةالنائب الثاني  - ب
  في جمیع االمتحانات المدرسیة  االقتصادیةموظفي أسالك المصالح - 
  قبل انطالق االمتحان أیام 03المركزب یلتحق  - 

  :مهام النائب الثاني  لرئيس مركز اإلجراء
 جراء و جعلها وظیفیةتحضیر قاعات اإل ♦
 القیام بتنظیف مختلف مرافق المركز مع تحدید مهام كل عامل ♦
 توفیر الماء بانتظام  باستعمال كل الوسائل الممكنة ♦
 توفیر كل الوسائل المادیة للمركز ♦
  السهر على أمن المركز ♦

  
  

  :مهام المالحظ
كز إلى سن سیر وتنظیم مختلف المراحل من یوم فتح المر حل تهمتابعو دعما للطاقم المسیر للمركز    

  :هم كما یلي، فقد تم تعییناالنتهاء من العملیة كلها
  :النسبة المتحان البكالوریاب

  مالحظین في كل مركز من مراكز إجراء إعادة التربیة. 03وفي كل مركز  ینمالحظ 02
  بالنسبة المتحان شهادة التعلیم المتوسط:

  مالحظین في كل مركز من مراكز إجراء إعادة التربیة. 03مركز ومالحظ في كل  01
  بالنسبة المتحان نهایة مرحلةالتعلیم االبتدائي:

   مالحظ في كل مركز إجراء. 01
 مبمهامه واكل التسهیالت لیقوم موعلى رئیس المركز أن یقدم له من خارج الوالیة یعین المالحظون

  : یلي ترتكز على ماالتي 
 .ا یجري داخل قاعات االمتحانممتابعة   ♦
 . ة ما یتعلق بتسییر عملیة الحراسةمتابعة استقبال المترشحین والحراس وخاص  ♦
 المواضیع حافظاتمتابعة عملیة فتح   ♦
 متابعة عمل األمانة. ♦

ال یحق للمالحظ التدخل في الصالحیات المخولة قانونا لرئیس المركز، وبالمقابل فإن مسؤولیة رئیس     
 قائمة حول الحراسة وٕاجراء االمتحان بشكل یعطي للجمیع نفس الفرص ویعتبراألول لمركز ونائبه ا
 ویقوم بما یلي : لمالحظ مسؤوال مسؤولیة مباشرة في حالة حدوث أي شيء خصوصا الغش في االمتحانا

ة إلى اللجنة الوالئی هیرسل (صباحا ،مساء)ا بعد كل فترة اختبارتقریر  یحرركل مالحظ   ♦
 للمالحظین.

  یحرر كل مالحظ تقریرا مفصال یقدمه في نهایة الیوم األخیر لالمتحان أو في الیوم الموالي  ♦
 .له الى اللجنة الوالئیة للمالحظین   
رئیس المركز مد ید العون على ب من الواجن جهة أخرى فإنه من الضروري بل و وم §

 .مطلوبللقیام بواجبه على الوجه الالمساعدة للمالحظ  و 

 المـالحـظ
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  الجانب األمني والوقـائي

  .ز قبل تسلیمه لرئیس مركز اإلجراءیجب على رئیس المؤسسة تحضیر المرك  •
  ) أیام على األقل قبل بدایة االمتحان.03یجب أن یكون المركز جاهزا ثالثة (  •
یة رجال الحمایة المدنوبحضور شراف رئیس المركز مراقبة جمیع مرافق المؤسسة تحت إ یجب  •

لمالحظات في محضر یمضیه جمیع األطراف المعنیة تسلم كل ایبدون الذین ممثل الصحة و واألمن و 
 نسخة منه لمدیر(ة) التربیة.

 غلق جمیع المرافق التي ال تستعمل أثناء االمتحان.  •
ركة إخالء القاعات واألروقة وجمیع الممرات الموصلة إلى القاعات من كل ما من شأنه أن یعیق الح  •

 .والحراس أو الرؤیة بالنسبة للمترشحین
 غلق جمیع المداخل الثانویة للمركز واإلبقاء على المدخل الرئیسي فقط.  •
الكراریس  المستندات، المحافظ، تخصیص قاعة عند مدخل المركز لحجز كل أدوات االتصال،  •

 ى على مستوى المدخل.الهواتف النقالة، األكیاس، ومنع إدخالها من طرف المترشحین بل تبق
 تخصیص أماكن خاصة للمحافظة على ممتلكات الحراس •
  .ته صحیاالتأكد من وجود الماء الصالح للشرب للمترشحین ومراقب  •
 الحرص على النظافة الدائمة لجمیع المرافق المستعملة وخاصة دورات المیاه.  •
 مراقبة صالحیة أجهزة اإلطفاء.  •
نائبـه وعلى مدیر(ة) یستثنى من ذلك رئیس المركز و رات إلى المركز منعـا باتـا، و منع دخول السیا  •

الموظفین المشرفین على  التربیة أن یخصص مؤسسة قریبة من مركز اإلجراء الستقبال سیارات
  .االمتحان

 .ئیة بتعلیمات رئیس المركز ال غیرالوقاضرورة التزام الجهات األمنیة و   •
  والحراسة اللیلیة. تدعیم اإلنارة  •
 واء من طرف المترشحین أو وذلك س یمنع منعا باتا إحضار واستعمال الهاتف النقال بمراكز اإلجراء  •

 .باستثناء رئیس المركز الحراس أو كافة العاملین بهذه المراكز
 نصف ساعة من بدایة االختبار. قبلمنع المترشحین من الدخول إلى القاعات   •
 ت االمتحان عند نهایة كل اختبار. غلق قاعا  •

  الجانب المادي: .1
اختیار القاعات ذات السعة المناسبة واإلنارة والتهویة وٕان أمكن التبرید بالنسبة للمناطق الحارة  •

 وخاصة المنطقة الجنوبیة.
  تجهیز القاعات باألثاث الكافي المناسب بقدر عدد المترشحین فقط. •
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 ا بارزا وواضحا.ترقیم القاعات ترقیم •
مترشحا وكل مترشح  20تحضیر مخطط جلوس المترشحین بالقاعة بحیث یمتحن في كل قاعة  •

 الطاولة وهكذا یصبح المترشحون یشكلون صفوفا وراء بعضهم البعض یمین یجلس على أقصى
  بصورة منظمة.

  :في مركز اإلجراء  مخطط الجلوس داخل قـاعة االمتحان
  

      
  

 في القـاعة  جلوس المترشحين
مكان لصق القصاصة                                                                                                                                       

  الطاولة                                     القاعة                                           

 شحین على القاعات قبل یومین على األقل من إجراء االمتحان. توزیع المتر  •
  تعلیق قوائم المترشحین على األبواب. •
 إلصاق القصاصات التي تحمل االسم، اللقب ورقم التسجیل حسب التسلسل الرقمي على الطاوالت •

  .الطاولة یساربحیث توضع هذه القصاصات على أقصى 
  ات األولیة مجهزة بالوسائل الضروریة في حدود اإلمكان.تخصیص قاعة للعالج واإلسعاف •

  

 

 

 

 

 

مكان جلوس 
 المترشح

♦   ♦   ♦   

♦   

♦   

♦   

♦   

♦   

♦   

♦   

♦   

♦   

♦   

♦   ♦   

♦   ♦   ♦   

♦   ♦   
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  . تائر على النوافذوضع الس •
وضع تصمیم للمركز مع تحدید األسهم الموجهة في مكان بارز، وكل ما من شأنه تسهیل وصول  •

  .ن إلى القاعات التي یختبرون فیهاالمترشحی
  ن أن یطلع علیه الجمیع بسهولة.االختبارات ومواقیتها في مكان یمك سیر إلصاق جدول •
وضع عالمات منع التدخین في القاعات وفي األروقة وفي كل مكان یمكن أن یسبب فیه التدخین  •

 إزعاجا للمترشحین.
 
 
 
  
 

 

 
 
 :الفعلي من وجودالتأكد  •

 من انطالق االمتحان. ثالثة أیامالعدد الكافي من األوراق قبل  -
ین مختلفین واألوراق الفردیة بنفس اللونین وأوراق المسودة بلونین المزدوجة بلون أوراق اإلجابة -

  مختلفین بالقدر الكافي.
یجب التأكد من وجود  )التقني الریاضي (البكالوریاالورق الملمتري، وفي حالة وجود شعب  -

  الورق الشفاف
 كل الوثائق الضروریة لسیر االمتحان ومن أهمها:  -

 التعلیمات الرسمیة  ♦
  بطاقة التقنیة للمركزال ♦
 جدول سیر االختبارات. ♦
 القائمة الرسمیة للمترشحین. ♦
 ) نسخ تكون مطابقة للقائمة الرسمیة.05قوائم توزیع المترشحین على القاعات في خمس ( ♦
ویتحمل  القائمة الرسمیة للحراس الذین تم استدعاؤهم مع قائمة أعضاء األمانة واالتصال ♦

ٕاشعار مدیر(ة) التربیة للوالیة في حالة یة الكاملة في توزیع الحراس و ؤولرئیس المركز المس
 .العجز

 محاضر سیر االختبارات الكتابیة. ♦

 : هـام جـدا
داخـــل قاعـــات  اســـتعمال الهـــاتف النقـــال كمـــا یمنـــعیمنـــع علـــى الجمیـــع منعـــا باتـــا التـــدخین،  ×

 .رئیس المركز باستثناء امة في جمیع أنحاء المركزأو في األروقة وبصورة ع االمتحان
  یسمح بمغادرة مركز اإلجراء لجمیع المؤطرین إّال بعد االنتهاء من فترة اإلجراء. ال ×
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 .وجودها ةرخص اإلعفاءات في حال ♦
  جدول حضور الحراس ♦
 مخطط تنظیمي الستقبال أوراق اإلجابات. ♦
 جدول متابعة حضور المترشحین. ♦
  .واستمارة المعلومات اإلجراءمركز  الجدول اإلجمالي للحاضرین في ♦

  :از ملفات القاعات والتي تشمل علىانج •
  قائمة اسمیة للمترشحین. -
 أوراق اإلجابات بلونین. -
 األوراق الفردیة بلونین. -
 المسودات بلونین. -
  .اضر سیر االختبارات الكتابیةمح -

  
  
  

 

  الجانب البشري   .2
التربیة إلى  (ة)تسلم لرئیس المركز قائمة جمیع الموظفین الذین تم استدعاؤهم من طرف مدیر •

  المركز، ویقوم بتوزیع المهام على كل فئة منهم بعد االجتماع بهم.
تضمن مادة االختصاص ت أنمدیریات التربیة إلى المراكز یجب طرف من  ةالحراس المرسل قائمة •

   .حارس لكل
واالتصالخلية األمانة     
 أعضائها على أساس الخبرة والثقة للمركز ویتم اختیار التقنیة* تحدد أعضاء األمانة حسب البطاقة   

  .العمل مع تحدید األسالك المعنیة الجدیة واالنضباط فيو  والصرامة
  جراء لتوزیع المهام علیهم.* یجتمع رئیس المركز بأعضاء األمانة یوما على األقل قبل تاریخ اإل  

  مهام أعضاء األمانة :   
  .الحافظاتالمشاركة في توزیع مواضیع االختبارات على الحجرات بعد فتح  -  
  المترشحین. یاباتغتسجیل  -  
حراس القاعة والتأكد من عدد أوراق  كافة بحضور بعد نهایة االختبار استقبال أوراق اإلجابات -  

حسب  مع محضر سیر االختبارات الكتابیة في العدد وفي أسماء الغائبین وترتیبها ومطابقتها اتاإلجاب
  التسلسل المعتمد في القائمة بحضور المالحظ.

  مسك األوراق الفردیة مع ورقة اإلجابة (إن وجدت). -  

 یجب التقید بالنماذج المرفقة بالدلیل. -:مالحظة هامة
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 مسك رخص اإلعفاء ورخص اإلعاقة مع أوراق اإلجابة (إن وجدت) -  
تقبال المكالمات الهاتفیة طیلة أیام االمتحان زیادة على المداومة یكلف رئیس المركز عنصرا باس •

 .انهار  الالموجودة في المركز لی
   على:یكلف أعوان االتصال بالسهر  •
 في رواقه. كلضمان السیر الحسن للعمل  -  
 د قاعات الرواق بملفات القاعات، وبالورق الالزم واألدوات الضروریة. یزو ت -  
لمترشحین لالطارئ  الطارئة مثل حاالت المرض والخروجعند الضرورة وبفعالیة في األمور تدخل ال -    

 بذلك. رئیس المركز مع إبالغ بمرافقة أحد الحراس االحتیاطیین
 في حالة حدوث أمر غیر طبیعي.رئیس المركز فورا  إعالم -   
 یمنع منعا باتا، و فعا ألي شبهةسهر على بقاء أبواب القاعات مفتوحة طیلة فترة كل اختبار دال -   

  . داخل القاعةحتما ، بل یجب أن یكونوا واقفین الباب أماموقوف الحراس   
:الحــراس 

التربیة یومین قبل  (ة)الحراس المستدعیین رسمیا من طرف مدیر جمیع یجتمع رئیس المركز مع  •
حراسة ویقدم لهم التعلیمات انطالق االختبارات ویؤكد بشكل خاص على الصرامة واالنضباط في ال

  التالیة:
مجلس ، وسیحال على خاصة حاالت الغشداخل القاعة یعتبر الحارس مسؤوال على كل ما یقع  -    

  التأدیب كل من لم یقم بواجبه وتتخذ ضده اإلجراءات القانونیة الصارمة.
ا ببطاقة الهویة تبار مصحوبالحضور إلى المركز بنصف ساعة على األقل قبل انطالق كل اخ -   

  .دقائق یعد صاحبه غائبا 10زید عن وكل تأخر ی فترة،كل  في واالستدعاء
مكلف  بل انطالق االختبارات والتحاق كلالذي یعلق نصف ساعة ق جدول الحراسةاإلطالع على  -   

 بالحراسة بالقاعة المحددة له في هذا الجدول دون غیرها.
  لقاعات.بین ا عدم التنقل في األروقة أو -  
 . أیام االمتحانیغیر الحراس في القاعة في كل اختبار مع إبقاء واحد من الحراس ثابتا خالل  -  
عدم قراءة نص االختبار على المترشحین أو اإلجابة عن أي استفسار یخص االختبار إال إذا  -  

 ت والمسابقات.صدرت تعلیمات رسمیة من الخلیة المركزیة للمتابعة بالدیوان الوطني لالمتحانا
 توزیع أوراق اإلجابات والمسودات على المترشحین ولفت انتباههم إلى كیفیة تسجیل البیانات على  -  

  .اإلجابة ورقةطلیعة 
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   وبطاقة  بدایة كل اختبار طبقا لالستدعاء التأكد من هویة المترشحین من طرف الحراس قبل -  
. یجب (ساري المفعول) بطاقة صادرة عن السلطة األمنیةرخصة السیاقة أو  أو أو جواز السفرالتعریف 

 هذه الوثائق فوق الطاولة الستظهارها للمشرفین في أي لحظة. ىأن تبق
التحقق من التطابق التام لبطاقة الهویة مع االستدعاء والقصاصة الملصقة على الطاولة وكذا  -  

 ).اإلجابةیعة ورقة طلالمعلومات المدونة من طرف المترشح على ورقة اإلجابة (
  التحقق بلطف ومهارة في وجوه المترشحین لكشف أي تزویر محتمل.  -  
 من تحان و لو كانت هناك أماكن خالیةإلزام كل مترشح بالبقاء في المكان المحدد له طیلة أیام االم -  

 أصحابها.
قراءة أو  لهاتف النقالاستخدام اوعلیه یمنع منعا باتا  یجب على الحارس التفرغ التام للحراسة - 

منع أیة محاولة لالتصال بین م بمهمته األساسیة وهي الحراسة و القیا علیه بل ،والكتب الجرائد
  .ع داخل  القاعة خاصة حاالت الغشیعتبر مسؤوال على كل ما یقو المترشحین مهما كانت 

  

  أو استخدام  إحضارأن  یتم إعالم الجمیع في االجتماع الذي یسبق االمتحان: جداهام جدا        
  سیتابع، و باستثناء رئیس المركز على الجمیع قال في المركز ممنوع منعا باتاالهاتف الن       
 ذلك.خالف  قانونا كل من       

  

یحضر رئیس المركز جدول الحراسة طیلة مدة االمتحان وال یكشف عن تفاصیله، وال یلصق   •
یضیف قائمة و  اعةـایة االختبار بوقت ال یزید عن نصف ساص بكل فترة إال قبل بدـالجدول الخ
)حراس 03بالنسبة المتحان البكالوریا وثالثة( من الجنسین حارس)41(عشرة ألربعةاحتیاطیة 
 شهادة التعلیم المتوسط ونهایة مرحلة التعلیم االبتدائي يبالنسبة المتحانمن الجنسین احتیاطیین 

 .للمركزیدرجون في البطاقة الفنیة و 

   المهام التالية:بيكلف رئيس المركز الحراس االحتياطيين   •
وان االتصال دعم أعو  ...)(كالمرض تغیبوا ألسباب طارئة نیتولي استخالف المكلفین بالحراس الذ   

دعم الحراس المكلفین بمراقبة وتفتیش المترشحین على مستوى مدخل المركز و على مستوى األروقة 
دورات المیاه في حاالت الضرورة القصوى أو إلى العیادة ویبقون معهم حتى  مرافقة المترشحین إلىو 

 .مالعودة بهم إلى أماكنه

 :يلي ز جدول الحراسة يجب مراعاة ماعند إنجا •
 یكون حراس القاعة الواحدة من مختلف األطوار التعلیمیة ومن الجنسین. §
 رشحون في مادة تخصصهیوم یمتحن المت لحراسةیعفى إجباریا كل أستاذ من ا §
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مع ملء التصریح  ) زوجة زوج، ،أخ، أخت بنت، ،من المشاركة كل من له قریب (ابن یعفى إجباریا §
 .وتسلیمه لألمانة التي ترفقه مع الوثائق الخاصةالمركز الشرفي

 على الحراس  تنبيه المترشحين إلى أن : •
 جمیع االتصاالت داخل القاعة ممنوعة.  -
بیه المترشحین على تسلیم الكتب والكراریس وجمیع أنواع المذكرات والهاتف النقال وكل أداة ضرورة تن -

ٕان و  ا شك أحد الحراس في مترشح علیه أن یفتشه تفتیشا دقیقاإذاتصال التي بحوزتهم عند مدخل المركز.
  ة .التخاذ اإلجراءات الالزمأي شيء لدیه فإنه یوقفه فورا عن متابعة االمتحان عثر على 

  .لإلقصاء من االمتحاناستعمال أي ورق لم یسلمه له المركز ممنوع ویعرض صاحبه  -
حالة  وفي دا یرافقه أحد الحراس ویبقى معه، الخروج أثناء االختبار ممنوع (عند الضرورة القصوى ج -

تفتش یس المركز والتي یجب أن التي یعینها رئ برخصة(نموذج مرفق) هدورة المیاشح إلى ذهاب المتر 
 نفسه حــمن جهة أخرى فإنه یتم تفتیش المترشهذا من جهة و  وجه منهاإلیها وبعد خر  المترشحقبل دخول 

ا على ذـستخدمها في دورة المیاه، لا قصدبحوزته جهاز نقال أو مستندات  یكون تفتیشا دقیقا لربما
فإنه یكون برفقة   ذج مرفق)برخصة(نمو  العیادة إلىهابه ذ في حالة، و ذلك جیدا إلىالحراس أن یتفطنوا 

  حارس أو حارسة حسب الجنس على أن یبقى معه حتى أثناء الكشف.
  لكل مترشح غیر مسموح به.داخل القاعة الجلوس  مكانتغییر  - 
  أیة إشارة أو عالمة على ورقة اإلجابة تعتبر محاولة غش. - 
ختبار، مع إلزامه بتسلیم ورقة الل نصف الوقت الرسميشح القاعة إال بعد مرور ال یغادر المتر  - 

  بیضاء. تهورقلو كانت و اإلجابة 

  هام جدا 

  عدم إرفاق المسودات مع أوراق اإلجابات ألنها ال تصحح. - 
إنما یكتب علیها  ،اإلضافیةسم أو الرقم أو وضع أیة إشارة على األوراق الفردیة عدم كتابة اال - 

  من كل صفحة.»  ص «إجابته فقط مع وضع أرقام الصفحات أمام الحرف 
  

: إذا سلمت ورقة االختبار من طرف المترشح بیضاء، علیه أن یكتب خلف طلیعة الورقة الورقة البیضاء
نني قدمت أشهد أشح (ة) في شعبة :............متر ) : ...........أنا الموقع أسفله السید (ة :العبارة 

  وذلك في مادة :................... ورقة اإلجابة بیضاء :........../........./........ یوم
 (ة) ثم یصادق علیها رئیس المركز كما هو ممیز في النموذج المرفق مع الدلیل.ا المترشحویوقع علیه



2015المدرسیة  االمتحانات كز اإلجراءادلیل تسییر مر   15.05.15 
 

12 
 

  

  :حراسعند الشروع في االختبارات على ال •
  توزیع المواضیع من غیر تعلیق أو كالم أو إظهار أي تعجب أو دهشة. -
 .مدتهضیع یكتب بدایة ونهایة وبعد توزیع الموا وتوقیتهكتابة نوع االختبار على السبورة  -
   .ویمنع وقوف أي حارس أمام الباب بل یكون وقوفه داخل القاعة اإلبقاء على األبواب مفتوحة -

  أن:االختبار على الحراس   أثناء •
  داخل القاعة تسمح لهم بالحراسة الجیدة. مختلفة یكونوا في أماكن -
  جراء االختبارات وال یسمحوا بأي حال من األحوال یسلموا بأنفسهم للمترشحین األوراق الالزمة إل -
 تنقل المترشحین أثناء االختبار.  
      یتأكدوا من أن أوراق اإلجابة والمسودات المسلمة للمترشح مختلفة األلوان عن تلك التي عند  -

 المترشح  المجاور له من األمام ومن الخلف وكذا على الیمین وعلى الیسار.
 سیر االختبارات الكتابیة ویوقعوه ویكتبوا أسماء الغائبین في كل مادة.یملؤوا محضر  -
 یخبروا المترشحین قبل نصف ساعة من نهایة الوقت المتبقي لهم ولیس قبل ذلك. -
  .التام في القاعة طیلة االختبار یسهروا على أن یسود الهدوء -

  عن:يمتنعوا   أن على الحراس •
  مهمة المراقبة والحراسة.غال بأي شيء آخر غیر نشاال §
  قراءة الجرائد والكتب وغیرها.  §
  تواجدهم في مكان واحد أو التحدث فیما بینهم.  §
 .أو أمام الباب السیر في الممرات أو الوقوف أمام المترشح §
 .تواجدهم أمام باب قاعة االمتحان §

    ر بعضـا أراد أن یسطعلى المترشح أن یكتب بالقلم األزرق أو األسود فقط، وٕاذ-1 هـام:  
  .لون الكتابةكون بنفس فی العناوین              

   وز ـدة لكل مترشح في كل اختبار كتابي و ال یجـتقدم ورقة اإلجابة مزدوجة واح -2           
   منحه ورقة إجابة ثانیة إال إذا أخطأ المترشح في ملء معلوماته الشخصیة أو تغییر               

  آخر.ألي سبب             
                 

 (خاص بالبكالوریا) لمترشح التأكد من أن الموضوع المسلم إلیه خاص بالمادة والشعبةعلى ا: هام جدا
 التي یمتحن فیها.
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q في حالة ثبوت الغش :  
 یرافق أحد الحراس المترشح المعني إلى رئیس المركز الذي یطلب منه االعتراف بالغش كتابة. - 

  )(نموذج مرفق
  )نموذج مرفقالحراس تقریرا موقعا من طرفهم (رئیس المركز و  یحرر - 
  ختبارات الكتابیة.یشار إلى حالة الغش في محضر سیر اال -

ل الثبوتیة أو الوسائ تسحب األوراقمتحان و عند ثبوت الغش یمنع المترشح من مواصلة اال -
  لإلغفال مع ملفه. التجمیعتسلم إلى رئیس مركز ) تنزع منه و ..الخ.،هاتف نقالالمستعملة في الغش(

 

  أن:عند نهاية االختبار يجب على الحراس    •
v ة.رین حتى وٕان لم ینتهوا من اإلجابیجمعوا أوراق إجابات كل المترشحین الحاض 
v یتأكدوا من أن:   
ورقة اإلجابة قد كتبت علیها كل البیانات المطلوبة ومطابقتها للمعلومات الموجودة  طلیعة -          

في االستدعاء وكذا القصاصة الموجودة على الطاولة وأن كل مترشح قد أمضى ورقته في المكان 
 المخصص لذلك.

الخاص  اتخاذ اإلجراء معكل المترشحین قد سلموا أوراق إجاباتهم ولو كانت بیضاء  -        
  .عدد األوراق یساوي عدد المترشحین الحاضرین فعال وأنبالورقة البیضاء 

  .اإلجابةعلى طلیعة ورقة یوقعوا بعد المراقبة أوراق اإلجابات مع كتابة أسمائهم  -        
 بةتیسلموا إلى األمانة محضر سیر االختبارات الكتابیة وأوراق إجابات  المترشحین مر  -    

  الحراس إلى األمانة ضروري حتى تتم المراقبة). كل رقم التسجیل (حضورحسب  تصاعدیا

ویسلمھ  )نموذج مرفق( تجمع الوثائق والوسائل المستعملة في الغش ویحرر التقریر :هام جدا
    رئیس المركز شخصیا إلى ممثل مدیر التربیة الذي یسلمھ بدوره إلى رئیس مركز التجمیع لإلغفال.

 

  االختبار. قاعةاعات أمام باب حارس من حراس القجد أي اوتیمنع منعا باتا وقوف أو   :ھام جدا
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 حارس)14( عشرة أربعةحتیاطیین)عددهم (اال اإلضافیینمن الحراس  ة: یتم تعیین مجموعهام جدا 
 و حراس في امتحاني شهادة التعلیم المتوسط  )03ثالثة(بالنسبة المتحان البكالوریا و  في كل مركز

یبقوا في  إجباریا، یتقاضى هؤالء التعویضات كباقي الحراس لكنهم نهایة مرحلة التعلیم االبتدائي 
في الحراس  استخالف بهم في انیستع :أال یغادروا المركز إطالقاتحت تصرف رئیس المركز و  المركز
ومراقبة تفتیش  األروقةدعم أعوان االتصال على مستوى و  ،طارئة تب لحاالابسبب غی نقص حالة

ال یمكن وبأي حال  لكن .مرافقة المترشحین إلى دورات المیاهو  المترشحین على مستوى مدخل المركز
  .یسرحهممن األحوال أن 

  :قبـل انـطالق االمتحان •
للقیام بعملیة  یستحسن أن یكون األفراد المكلفون باالستقبال والمراقبة من كال الجنسین -

 .التفتیش
الشروع في كل اختبار وذلك من لمركز الحراس نصف ساعة على األقل قبل یستقبل رئیس ا  -

  : أجل
  م ملفات القاعات إلى أعضاء االتصال لیسلموها بدورهم إلى مسؤولي القاعات. یسلت §
 ضبط قائمة الحاضرین وتعویض المتأخرین أو المتغیبین منهم بعد التعرف على هویتهم. §
 وریة لحسن سیر عملیة اإلجراء والحراسة.تقدیم جمیع التعلیمات الضر  §
 :ن حضور أعوان االتصال وقیامهم بـالتأكد م §

 توجیه المترشحین إلى القاعات المعینة لهم. ♦
 المراقبة الجدیة للجهات المكلفین بها. ♦
 توفیر الماء البارد الصالح للشرب للمترشحین إن أمكن . ♦
 .األروقةمستوى  توفیر األوراق بمختلف أنواعها على ♦

  :استقبال المترشحين •
 .للقیام بعملیة التفتیش بـیفتح المركز أبوابه قبل انطالق االمتحان بوقت یسمح  -
ساریة ال استقبال المترشحین من قبل الخلیة المكلفة بمراقبة استدعاءاتهم وبطاقات هویتهم -

 :المتمثلة فيو  المفعول
  بطاقة التعریف الوطنیة.  ♦
  خصة السیاقة. ر أو  ♦
 بطاقات صادرة عن السلطة األمنیة.أو  ♦
 جواز السفر. ♦
بطاقة التعریف المدرسیة بالنسبة المتحاني شهادة التعلیم المتوسط ونهایة مرحلة  ♦

  التعلیم االبتدائي.
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و جمیع وسائل االتصال  والحقائب التي یحضرونها معهمو الهواتف النقالة لمحافظ ا منع إدخال -
 .فترةوذلك في بدایة كل  القاعة المخصصة عند مدخل المركزویطالبون بتركها في  ىاالخر 

  توجیههم إلى الساحة حیث یجدون الالفتات التي ترشدهم  إلى قاعات االمتحان. -
  :تنبيه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  
  

  

  :المواضيع
عن المواضیع من وقت استالمها حیث یضعها في الخزانة  یكون رئیس المركز مسؤوال شخصیا •

  المحصنة إلى غایة فتحها داخل القاعة وتوزیع المواضیع على المترشحین.
وال یمضي محضر االستالم حتى یتحقق من سالمة  احین استالمه حافظة المواضیعیتأكد من  •

 مع االختبار المقرر في تلك الفترة. اومطابقته الحافظة
 

  
  

  
  

إلى إحدى قاعات االمتحان ویتأكد من  الحافظةختبار المقرر یأخذ في حالة تطابقه مع اال  •
  ، المادة، الفترة، الیوم.(بالنسبة للبكالوریا)  الشعبة :منالمعلومات ثانیة أمام المترشحین والحراس 

  
  

  

في الحاالت االستثنائیة التي ال یحضر فیها المتر شح بطاقة الهویة أو االستدعاء یوجه إلى رئیس 
  یة وضعیته المركز لتسو 

االمتحان شریطة أن  عند عدم إحضار بطاقة الهویة یسمح للمترشح بااللتحاق بقاعة :بطاقة الهوية 
من أجل إثبات هویته بإحضار البطاقة أو أي وثیقة أخرى رسمیة تحمل صورة علیها ختم  یتعهد كتابیا

موالي كأقصى حد، وذلك بملء وٕامضاء المصالح المخولة قانونا في المساء أو بدایة اختبار الیوم ال
تحت المراقبة الخاصة طیلة فترة االمتحان  ویبقى) 12.2م.ش رقم.(الملحق  وثیقة المشاركة بتحفظ

  وعند عدم إثبات هویته تلغى جمیع االختبارات التي شارك فیها ویقصى من االمتحان. 
سمه على قوائم المناداة عند عدم إحضار االستدعاء یتأكد رئیس المركز من وجود ا

تفتح الحافظة في التوقیت الرسمي المسجل في جدول سیر االختبارات وال یسمح  :ھام جدا جدا
بفتحها قبل ذلك مهما كانت الظروف، وتحسب مدة االختبار فور االنتهاء من توزیع المواضیع في 

  .القاعات

أما في حالة عدم تطابق بیانات الحافظة مع االختبار المقرر یتصل بمدیر(ة) التربیة وینتظر     
 مع ضرورة إبقاء المترشحین والحراس في أماكنهم.التعلیمات 

 

وقبل بدایة كل اختبار یجب أن تتواصل المراقبة الصارمة بجدیة  في باقي الفترات : ھام جدا
 .التدابیر التي تمت في صبیحة الیوم األول ویقظة وبنفس إجراءات
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المواضیع الخاصة بالمكفوفین الذین یحسنون البراي على مواضیع  مكتوبة حافظة  تحتوي :ھام 
  بالبراي ومواضیع أخرى مكیفة مخصصة للمكفوفین الذین ال یحسنون البراي. 

 
اعة االمتحان ویتم التأكد من حالته ومسكه في ق الحافظة تفتح بالضبط عند بدایة الوقت الرسمي •

 .والمالحظ بحضور الحراس والمترشحین ورئیس المركز
  : من حیث حافظة المواضیعویتأكد من مطابقتها مع  »قف«یقرأ رئیس المركز بطاقة  •

   بالنسبة للبكالوریا  الشعبة ♦
  المادة  ♦
   .الیوم والفترة ♦

  البالستیكي في الحین. في حالة تطابقهما یفتح الكیسو    

  
  

عند فتح الكیس البالستیكي یأخذ رئیس المركز موضوعا وینزوي وحده ویقرأ مقدمة الموضوع منفردا  •
  وال یطلع أحد علیه.

 (بالنسبة للبكالوریا)الموضوع مع االختبار المقرر ومع الشعبة أو الشعبعند تحققه من مطابقة  •
 :یلي المعنیة یبدأ في توزیع الموضوع وذلك حسب ما

  
 

في حالة عدم تطابق معلومات بطاقة  "قف" مع معلومات الحافظة یقوم رئیس المركز باإلجراءات 
  التالیة:

 یمنع منعا باتا فتح الكیس البالستیكيي مباشرة إلى الحافظة دون فتحه و یرجع الكیس البالستیك  ♦
  ه الحالة.. في هذالشفاف 

  ا في الخزانة المحصنة. تغلق الحافظة ثم یودعه ♦
یبلغ  حاال مدیریة التربیة بذلك ثم ینتظر التعلیمات مع ضرورة إبقاء المترشحین والحراس في  ♦

  أماكنهم.
من أجل استنساخ موضوع االختبار المقرر بامر من مدیریة التربیة یتصل بمراكز اإلجراء المجاورة  ♦

ر كاملة ابتداء من اكتمال توزیع الموضوع على وتوزیعه على المترشحین مع احتساب مدة االختبا
  المترشحین.

  یحرر تقریرا في هذا الشأن ویرسله في الحال إلى مدیریة التربیة. 
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 أكد من أن كل األوراق مكتوبة علىإذا كان الموضوع مكتوبا على وجهي األوراق فیجب الت ♦
 الوجهین

  یتم عد المواضیع حسب عدد المترشحین في كل قاعة. ♦
 لمسؤول الرواق بعدد القاعات المكلف بها.المواضیع تسلم  ♦
 .دون قراءة أو تعلیق القاعات في توزیع المواضیع علىالرواق  على لمسؤولابعد ذلك یشرع  ♦
للشروع في توزیع المواضیع  عملیة توزیع المواضیع في كامل القاعات یدق الجرس بعد استكمال ♦

عند الختبار على السبورة في كل حجرة كما یدق هذا الجرس على المترشحین مع تسجیل مدة ا
 .ریة بانطالق االختبارتخبر خلیة المدیاالنتهاء من المدة الرسمیة و 

 أو أي عامل بالمركز حتى ال ینشغل الحراس تسحب المواضیع الزائدة لیحتفظ بها رئیس المركز  ♦
 بقراءتها أو معالجتها.

 ةـجود داخل الكیس ویمضیه مترشحان والحراس الذین شاهدوا حالیمأل محضر فك األختام المو   ♦
ویوقعه بعد ذلك رئیس المركز الذي یحرص على تسلیمه  )4.2.م شالملحق رقم (في البدایة  الحافظة      

 .جمیع أو المكلف بذلكمع األظرفة المحتویة ألوراق اإلجابات إلى رئیس مركز الت
 رـنفس الشروط والمراحل السالفة الذكر عند كل اختبار مع تغییب الحافظاترر عملیة فتح ـتتك  ♦

  ات بقدر اإلمكان.القاع
  
  

  
  
  
  
  

تعلیمات خاصة بمرحلة فتح الحافظة عندما یكون الموضوع داخل الكیس البالستیكي ال یطابق    
  :الموضوع المقرر في جدول سیر االختبارات

للطریق ونادر ولكن تحسبا ألي طارئ وسدا  إن وقوع مثل هذه الحاالت التي سوف نتطرق لها شاذ   
فقة لكل في مثل هذه الحالة وتوجیها لرئیس المركز التخاذ اإلجراءات المناسبة والمواأمام أي خطأ قد یقع  

  : حالة من الحاالت التالیة

  

q  في حالة مالحظة خطأ في الموضوع یبلغ ذلك إلى مدیر التربیة دون إدخال أي تعدیل
على الموضوع، ویكتفي رئیس المركز بتحریر تقریر خاص یسلم مع وثائق االختبار لمركز 

الوطني لالمتحانات والمسابقات عن طریق التجمیع، إال إذا جاءت تعلیمات من الدیوان 
  مدیر(ة) التربیة شخصیا.

q  في حالة عدم وجود محضر فك األختام مع المواضیع عند فتح الحافظة یحرر في ورقة
بیضاء یقر بعدم وجوده مع ذكر جمیع المعلومات الموجودة أصال في المحضر ویوقع من 

  طرف األساتذة الحراس ورئیس المركز.
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I.  في حالة اكتشاف رئیس المركز أن الموضوع داخل الكیس البالستیكي ال یطابق الموضوع
  :منفرداالمقرر وذلك عند قراءته للموضوع 

     :عندئذ یتخذ اإلجراءات التالیة •
  عدم إطالع أي شخص آخر على محتوى الموضوع مهما كانت درجة مسؤولیته.  -
بالشریط البالستیكي ویمنع أي شخص مهما كان من  إعادة الموضوع داخل الكیس وغلقه فورا  -

 االطالع علیه .
 .هافي الخزانة المحصنة بعد غلق حافظة المواضیع وغلقه بإحكام ثم وضع الحافظةوضع الكیس داخل   -

 داخل القاعة. الحافظةإبقاء جمیع الحاضرین في عملیة فتح   -
 بالوضعیة وانتظار التعلیمات. االـحإبالغ مدیریة التربیة   -
من أي شخص كان ومهما كانت  االتربیة شخصیا وال یعاد فتحه (ة)لمدیر مغلقة تسلم الحافظة  -

 األسباب.
نسیق بالدیوان الوطني لالمتحانات والمسابقات التخاذ الخلیة المركزیة للمتابعة والت االـحخبر ت  -

 التربیة. (ة)اإلجراءات المالئمة عن طریق مدیر
إذا كان الموضوع الذي وجد في الكیس البالستیكي خاص باختبار قد تم االمتحان فیه من قبل فإن رئیس   -

 تهاء من االختبار.المركز یسمح للجمیع بمواصلة االمتحان بشكل عادي ویسرح الجمیع عند االن

أما إذا كان الموضوع الذي وجد في الكیس البالستیكي خاص باختبار لم یمتحن فیه بعد فإن رئیس   -
 في مكان معزول عن الحافظةالمركز في هذه الحالة ملزم بإبقاء جمیع الذین حضروا عملیة فتح 

دي وال یسمح لهم وال للحراس بالنسبة للمترشحین یمتحنون بشكل عاالبقیة وال یسمح لهم بمغادرته (
بمغادرة القاعة) إال بعد تلقي التعلیمات الواردة من الخلیة المركزیة للمتابعة والتنسیق بالدیوان الوطني 

التربیة شخصیا مهما كانت مدة االنتظار، وتتخذ عند  (ة)لالمتحانات والمسابقات عن طریق مدیر
  ن في المركز.الضرورة اإلجراءات المالئمة للتكفل بالموجودی

ینسق مع مدیریة التربیة للحصول على الموضوع المقرر في تلك الفترة ویستنسخه بالعدد الكافي   -
 .وتحتسب مدة االختبار ابتداء من اكتمال توزیع المواضیع ویوزعه على المترشحین.

II.  بعد توزیع الموضوع على المترشحینعندما یكتشف الخطأ:  
 :التالیة دابیریقوم رئیس المركز بالت •
 جمع كل المواضیع التي وزعت والتأكد منها بالعدد.  -



2015المدرسیة  االمتحانات كز اإلجراءادلیل تسییر مر   15.05.15 
 

19 
 

إبقاء جمیع الحاضرین في المركز وال یسمح ألي كان منهم أن یغادر المركز مهما كانت األسباب   -
ومدة البقاء في المركز وتتخذ عند الحاجة اإلجراءات الالزمة للتكفل بالموجودین بالمركز حتى وصول 

 التعلیمات.
" قف" ما فیها الكیس البالستیكي وبطاقةمع االحتفاظ بكل الوثائق ب للحافظةإعادة المواضیع   -

 .ام ووضع الكل في الخزانة المحصنةبإحك الحافظةومحضر فك األختام ثم غلق 
 إعالم مدیریة التربیة حاال بالوضعیة مفصلة وانتظار التعلیمات عن طریقها.  -
ن أي شخص كان ومهما كانت م االتربیة شخصیا وال یعاد فتحه (ة)یرلمد الحافظة مغلقة تسلم  -

 .األسباب
ینسق مع مدیریة التربیة للحصول على الموضوع المقرر في تلك الفترة ویستنسخه بالعدد الكافي   -

  .وتحتسب مدة االختبار ابتداء من اكتمال توزیع المواضیع ویوزعه على المترشحین.
 (ة)روج من المركز أو الدخول إلیه إال بعد الحصول على تعلیمات من مدیرال یسمح ألي كان بالخ  -

 التربیة شخصیا.
إذا كان الموضوع الذي وجد في الكیس البالستیكي خاص باختبار قد امتحن فیه من قبل، فإن رئیس   -

   االختبار.المركز یسمح للجمیع بمواصلة االمتحان بشكل عادي ویسرح الجمیع بعد االنتهاء من 
أما إذا كان الموضوع الذي وجد في الكیس البالستیكي خاص باختبار لم یمتحن فیه بعد، فإن رئیس   -

ملزم بإبقاء وعزل جمیع الحاضرین داخل المركز وعدم السماح ألي منهم  المركز في هذه الحالة
و بالخروج أو االتصال بالخارج، كما ال یسمح ألي شخص مهما كان بالدخول إلى المركز أ

وذلك مهما كانت الظروف حتى تتخذ اإلجراءات الالزمة من طرف  .االتصال بأي كان داخل المركز
 (ة)الخلیة المركزیة للمتابعة والتنسیق بالدیوان الوطني لالمتحانات والمسابقات وتبلغ عن طریق مدیر

  التربیة شخصیا وانتظار التعلیمات مهما طالت مدة االنتظار.
 إلى اكتشاف الخطأ مع ذكر كل الحافظةعن جمیع المراحل من استالم  تقریر مفصل تحریر  -

  المتخذة ویبلغه حاال إلى مدیر التربیة شخصیا. اإلجراءات
III. یطابق االختبار  هماالمادة أو الشعبة أحد في مختلفانموضوعان  الحافظةیكتشف أن داخل  عندما

 :المقرر حسب جدول سیر االختبارات واآلخر مختلف عنه
    :عندئذ یتخذ اإلجراءات التالیة •
 جمع الموضوع غیر المناسب الذي وزع خطأ.  -
 إبقاء جمیع الحاضرین في المركز وال یسمح ألي كان منهم أن یغادره.  -
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یستنسخ من الموضوع الموافق لجدول سیر االختبارات بالعدد الكافي ویوزعه على المترشحین   -
 توزیع الموضوع. اكتمال ر ابتداء من لحظةویمنحهم الوقت المحدد لالختبا

مع االحتفاظ بكل الوثائق بما فیها الكیس البالستیكي وبطاقة  للحافظةإعادة الموضوع غیر المناسب   -
 بإحكام ووضع الكل في الخزانة المحصنة. الحافظة"قف" ومحضر فك األختام، ثم غلق 

 ظار التعلیمات.إعالم مدیریة التربیة حاال بالوضعیة مفصلة وانت  -
من أي شخص كان ومهما كانت  االتربیة شخصیا وال یعاد فتحه (ة)لمدیر الحافظة مغلقة تسلم  -

 األسباب.
أما إذا كان الموضوع الذي وجد في الكیس البالستیكي خاص باختبار لم یمتحن فیه بعد فإن رئیس   -

المركز وعدم السماح ألي منهم ملزم بإبقاء وعزل جمیع الحاضرین داخل  في هذه الحالة المركز
بالخروج أو االتصال بالخارج، كما ال یسمح ألي شخص مهما كان بالدخول إلى المركز أو االتصال 

وذلك مهما كانت الظروف حتى تتخذ اإلجراءات الالزمة من الخلیة المركزیة  بأي كان داخل المركز.
التربیة شخصیا  (ة)قات وتبلغ عن طریق مدیرللمتابعة والتنسیق بالدیوان الوطني لالمتحانات والمساب

 وانتظار التعلیمات مهما طالت مدة االنتظار.
إلى اكتشاف الخطأ مع ذكر كل  الحافظةتحریر تقریر مفصل عن جمیع المراحل من استالم   -

  التربیة شخصیا. (ة)اإلجراءات المتخذة ویبلغه حاال إلى مدیر
البالستیكي خاص باختبار ال یوافق الشعبة أو الشعب  إذا كان الموضوع الذي وجد في الكیس  -

الموجودة بالمركز ولكن هذا الموضوع بالذات مبرمج في جدول سیر االختبارات في نفس الوقت 
، فإن رئیس المركز مطالب بإعادته إلى الغالف الحافظةبها  تلشعبة أو شعب أخرى غیر التي فتح

موضوع مناسب للشعبة أو الشعب الموجودة بالمركز مع  وغلقه وٕاخبار مدیریة التربیة للحصول على
وتحتسب مدة  إبقاء كل الحاضرین بأماكنهم حتى یصل الموضوع المقرر ویوزع على المعنیین.

 .االختبار ابتداء من اكتمال توزیع المواضیع

   :مواظبة المترشح وانضباطه
  موالیة بالنسبة المتحان البكالوریاا من مواصلة االختبارات الم كل مترشح تغیب في اختبار ىیقص ♦
ال یزید تأخره عن  ة أفي حالة الضرورة یسمح للمترشح المتأخر بااللتحاق بقاعة االمتحان شریط ♦
 دقیقة وال یمنح له وقت إضافي. 30
وفي كل  الوقت الرسمي لالختبارنصف  مضي ح بمغادرة قاعة االمتحان إال بعدال یسمح للمترش ♦

 بیضاء.كانت الورقة ولو المعمول بها وفق التعلیمات زم بتسلیم ورقة اإلجابة هو ملفاألحوال 
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بواسطة رخصة توقع وتمضى من  إالدورة المیاه أو العیادة  إلىیسمح للمترشح بمغادرة القاعة  ال ♦
 .( نموذج مرفق)طرف المترشح والحارس المرافق 

لیتأكد من بیانات الورقة والبیانات المسجلة شح ر یستلم الحارس ورقة اإلجابة من مكان جلوس المت ♦
 تكون ذریعة للتنقل داخل القاعة. على الطاولة وحتى ال

 ال یسمح ألي مترشح بمغادرة مكانه إال بعد تسلیم ورقة اإلجابة ♦
 خال...و أي كتاب أو كراس أو مطبوعةأ ال یسمح للمترشح أن یكون بحوزته الهاتف النقال ♦
   .ویحرم من مواصلة االمتحان المترشح یعتبر محاولة غشإن وجودها لدى     

كل رخصة إعفاء یجب أن تكون موقعة من طرف مدیر الدیوان الوطني لالمتحانات    :اإلعـفـاء
مدیر التربیة شخصیا بالنسیة و بالنسیة للبكالوریا وشهادة التعلیم المتوسط  أو أمینه العام والمسابقات

  :یلي بما على المستفید منها االلتزامو یم االبتدائي المتحان نهایة مرحلة التعل
  ار أو االختبارات التي أعفي منها ضروري وأكید.الحضور أثناء االختب ♦
 .مع كتابة معفى على الورقة  ملء ورقة االختبار بطریقة عادیة وتسلیمها إلى الحراس ♦
 ).14.2م ش .لحق رقم الماإلعفاء داخل ورقة اإلجابة ( أو رخصة وضع نسخة من قرار ♦
  .الرسمي لالختبارالوقت  مرور نصفال یسمح له بمغادرة القاعة إال بعد  ♦

  :حاالت الغش   
  :یمنع منعا باتا على كل مترشح   
  .)...الخmp3 ،الأیة وثیقة أو وسیلة غیر مسموح بها قانونا (هاتف نقیدخل أن  ♦
 م له بالمركز.أن یستعمل أوراقا لإلجابة أو المسودة لم تسل ♦
 أن یتصل بأي مترشح باإلشارة أو بالكالم أو بأي إیحاء. ♦
 یتكلم مع الحراس حول محتوى االختبار، أو أن یقدم له أي حارس معلومة ما. أن ♦
  أن یستعین أو یعین غیره كتابیا أو شفویا. ♦
q كل مخالفة لهذه القواعد تعتبر غشا. 
q ن فورا عند ثبوت ذلك وال من االمتحا أو محاولة غش لیقصىغش یبلغ رئیس المركز بكل من قام ب

في  تقریرا مع الحراس س المركزعلى أن یحرر رئی ،بالمشاركة فیما بقي من االختبارات یسمح له
شح االعتراف بعد عدة محاوالت منها تدخل . وفي حالة رفض المتر واعتراف المتورطثالث نسخ 

 )17- 2-م ش (الملحق رقم  قریر الحراس وشهاداتهمقتصر على ترئیس المركز، یمكن أن ی
: في حالة اكتشاف انتحال شخصیة مترشح أخر، فیجب إیقافھ قبل مغادرتھ ھام جدا  

  للمركز وإبالغ مصالح األمن عن طریق السید مدیر التربیة .



2015المدرسیة  االمتحانات كز اإلجراءادلیل تسییر مر   15.05.15 
 

22 
 

     
متابعة ومراقبة سير االختبارات  

  یتأكد رئیس المركز ونائبه من: •
v یة مدیریة التربیة بانطالق كل اختبار مباشرة بعد توزیع الموضوع علىإخبار خل 

  ، وتقدیم اإلحصائیات المطلوبة بعد نصف ساعة من انطالق كل اختبار.المترشحین
v .تطبیق واحترام التوجیهات الرسمیة من طرف الحراس أثناء المراقبة 
v انطالق كل اختبار قیام مسؤول االستقبال بغلق باب الدخول إلى المركز بعد. 
v .حسن سیر األمانة من طرف المكلفین بالقیام بمهامها المختلفة 
v  .ضبط غیابات المترشحین وتسجیلها 
v  تلمیذ ) ولو كان جمیع  أوراق اإلجابات(یخصص ظرف لكل لجنة عودةتحضیر أظرفة

 .غائبین جنةللهذه ا مترشحي
v ع وضع نسخة من الموضوع و محضر سیر كتابة المعلومات المختلفة على األظرفة م

 .االختبارات الكتابیة في كل ظرف

  ااستالم الوثائق ومراقبته    
 عند نهایة كل اختبار یجمع الحراس وثائق المترشحین ویحضرونها معا إلى األمانة مراقبة ومرتبة •

الحراس من  حسب رقم التسجیل، ویتم على مستوى األمانة مراقبة هذه الوثائق بحضور تصاعدیا
  حیث:

  .مساویا لعدد المترشحین الحاضرینعدد األوراق الذي یكون  ♦
 تسلسل أوراق المترشحین. ♦
 كتابة المعلومات والبیانات الخاصة بكل مترشح على أعلى الورقة. ♦
  المترشحین.على جمیع األوراق مع التأكد من توقیعات  توقیع كل  الحراس ♦
 تدل على هویة المترشح.نزع كل إشارة أو كتابة  ♦
  إن وجدت. المزدوجة مع ورقة اإلجابة اإلضافیة مسك األوراق الفردیةإجباریة  ♦
 . و سحبها إن وجدتالتأكد من عدم وجود أوراق مسودة داخل ورقة اإلجابة  ♦

یقوم رئیس المركز بنفسه بمراقبة أخیرة لكل ظرف ویتأكد من محتواه ومن صحة المعلومات المسجلة  •
علیه ثم یغلقه ویختمه ویلصقه بشكل محكم ویحزمه ویبقى تحت مسؤولیته الكاملة حتى یسلمه إلى 

  .)11.2م ش . الملحق رقم( جدول إرسالمن تم تكلیفه رسمیا بذلك مقابل 
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   :مالحظة
  .مترشحا 20على لجنة التلمیذ المتكونة من  اإلجاباتیحتوي كل ظرف عودة أوراق      

تسليم الوثائق  
أو مدیریات التربیة حسب التعلیمات الواردة  لإلغفال التجمیعتسلم أظرفة أوراق اإلجابات إلى مركز    

  :اردة من مدیریة التربیة مرفقة بـمن الدیوان الوطني لالمتحانات والمسابقات أو الو 
 فك األختام الختبارات الفترة أو الیوم. محاضر ♦
  .قوائم توزیع المترشحین في القاعات ♦
 التقاریر المتعلقة بالغش أو أي حادث إن وجد. ♦
األظرفة الخاصة بأوراق  (توضع داخل نسخة من الموضوعو  محاضر سیر االختبارات ♦

 ).اإلجابات
 ظرف مختوم و مغلق به جمیع رخص الخروج عند الضرورة الى دورة المیاه أو العیادة ♦
من  توقیعهظ رئیس المركز بأحدهما بعد في نسختین یحتف وثائق االختبارات جدول إرسال ♦

  )11.2.م شالملحق رقم ( مهاتالساقبل المكلف ب
  

 حـــاالت خـــاصة
اقةــاإلع  

 
  :بمجرد أن یستلم القوائم الرسمیة یكون رئیس المركز على درایة بوضعیتهم      
:عاقة الحركيةاإل 
والذین یمكنهم ) 15.2م ش .حق رقم (الملبالنسبة ألصحاب اإلعاقات الحركیة المرخص بها        
وفي حالة اإلعاقة الیدویة (العجز عن الكتابة) یعزل . تخصص لهم قاعات في الطابق األرضيالكتابة 

) ویقومان 18.2م ش .اللذان یملئان التصریح الشرفي و یوقعان علیه (الملحق رقم  ویعین له حارسان
لثقة المخصص له لكتابة ما یملیه علیه المترشح المعوق بمراقبة ما یقوله المترشح وما یكتبه األستاذ ا

) 12.3م ش .(الملحق رقم  شریطة أال یكون مختصا في المادة وعلى هذا األستاذ أن یمأل تعهدا
   قع علیه.و یو 

:)المكفوف( اإلعاقة البصرية 
ي یخصص له من یملكما ویعین له حارسان  على رخصة في قاعة یعزل المكفوف المتحصل        

علیه األسئلة شریطة أال یكون مختصا في المادة، ثم ینقل اإلجابة التي یملیها علیه المعني على ورقة 
          وفـة هذا المكفـه من طرف من كلف بكتابة أجوبـدا البد من ملئـوهناك تعه ،انـاالمتح
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  .ارسینتصریح شرفي یمأل من طرف الحو  )16.2م ش . الملحق رقم(
  
  
  

  :وجود قريب بالمركز   
كل العاملین بالمركز سواء كان رئیس المركز أو نائبه أو أعضاء األمانة أو الحراس أو           

یثبتون فیه ) 5.2م ش .ق رقم الملح( العمال بمختلف فئاتهم علیهم جمیعا أن یملئوا تصریحا شرفیا
على رئیس المركز أال یسمح لمن و  أو ینفون عدم وجود أحد أقاربهم من بین المترشحین في المركز

وفي حالة وجود قریب  ،آخر ركز ویمكن أن یحول للعمل في مركزكان له قریب بالعمل في ذلك الم
وتتخذ ضده اإلجراءات القانونیة  ، سیحال على مجلس التأدیبحد العاملین بالمركز ولم یصرح بهأل

   الصارمة.
  التعويضات

المكونة لملف التعویضات الخاصة بجمیع المشاركین في عملیة إجراء یجمع رئیس المركز الوثائق  •
(الملحق  ینجز الجدول اإلجمالي للحاضرین في مركز االمتحان حسب النموذج المرفقو  االمتحان

     )22.2م ش .رقم 
  :في مكونة للملف الشخصي للتعویضات تتمثلالوثائق ال •

  استمارة المعلومات (تمأل وفق الصك البریدي للمعني). ♦
 صك بریدي مشطب. ♦
 كشف الراتب لشهر أفریل. ♦

یراقب من طرف رین في مركز اإلجراء الذي یمأل و ترفق هذه الوثائق بالجدول اإلجمالي للحاض
  رئیس المركز شخصیا ویوقعه مع الختم.

  
  
  

في حالة دم تجاوزها بأي حال من األحوال و رئیس المركز على احترام البطاقة التقنیة وع یحرص  •
  وجود تجاوز فان المسؤولیة یتحملها رئیس المركز وحده.

  ترتب ملفات العاملین بالمركز وفق الجدول اإلجمالي للحاضرین.  •
باشرة إلى مدیریة التربیة التي یسلم الملفات الخاصة بالتعویضات بعد نهایة االختبار األخیر م  •

     بدورها تسلمها إلى فرع الدیوان الوطني لالمتحانات والمسابقات في الیوم الموالي.

 .المادةتلك  لمكلف بكتابة وقراءة أجوبة المترشح یجب أال یكون مختصا فيا ام جدا جداهـ

  ینجز ویرسل رئیس المركز نسخة مفصلة بقائمة الغیابات الخاصة بـ: ام جدا جداهـ
  بالتعویضات النواب وتوجه نسخة إلى فرع الدیوان مع الوثائق الخاصة –األمانة  -الحراس 
  .النتائج وٕاقصاء المصححین عملیات اإلغفال والتصحیح وٕاعالن لیحرموا من المشاركة في تأطیر 
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  :مالحـظة
v ویتحمل  كل زیادة ترد في ملفات التعویضات مخالفة لما هو موجود في البطاقة التقنیة فإنه یتم حذفها

  ینجر عن ذلك.رئیس المركز عواقب ما 
v يـملفات تعویضات مراكز اإلجراء بعد نهایة االختبار األخیر مباشرة إلى مدیریة التربیة الت تسلم 
  تعویض بعد ال یدفع أيتبعه الوالیة في الیوم الموالي و وان الذي تـرع الدیـبدورها تسلمها إلى ف   
  المعنیة مسؤولیةحمل األطراف ساعة بعد االنتهاء من االمتحان وتت 24، أي انقضاء المدة المحددة   
 .ذلك   


