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  الجمھوریــــــــة الجزائریــــــــــة الدیمقراطیــــــــة الشعبـیــــــــة
    

  ........................................................         -3-جــــامعـــة صالح بوبنیدر قسنطیــنة 
  مـــــركــــز اإلمتـــحان 

  2018:           / الرقم 

 
 

  
  

  
  

  
  
  

ة   رتبـــــبال لاللتحاقمهني ال متحانعلى أساس االختبارات أو االتتضمن تنظيم مسابقة 
  : الية ـــــــالت أو الرتب

  

- ................................ 
  

  

  تـــتفـــــق كـــــل مــــــن 
  

  بوراس   أمحد / د.، التــي  ميثلها مديــــــرها  أ صاحل بوبنيدر - 3- جــــــامعة قسنطينة 
                                                                                                                                            - قسنطينة –الكـــــــــائن مقرها بطريــــق عني الباي 

  من جهة                                                                   

  و
 .....................، التــي  ميثلها مديــــــرها   ...................................

   ................................الكـــــــــائن مقرها 
  

  من جهة أخرى
  

  :على مـــا یـــلي
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  .تحدیــــد المــــوضوع: المادة األولى 
: صالح بوبنیدر ، مركز االمتحانات والمسـابقات بتنظیم لصالح  -3-تتعھد جامعة قسنطینة  -

 :مسابقة على أساس  .............................................................
  االختبارات   
  المھني االمتحان   

  : بالـــرتب أو الرتبة التالیة  لإللتحاق 

- .................................................................................. 
  

    . آجـــال وشــروط اإلنــجاز : المادة الثانیة 
بالرتبة المذكورة في المادة األولى أعاله   یجــــــري االمتحــــــان المھنـــــــي لإللتحاق       

 .2018 دیسمبر 01 میو
 .إبالغ الطرف اآلخر بقائمة المــــرشحین الناجحین في االختبارات الكتــــابیة -
  

  : المادة الثــــالثة 
 اإلستشفائیین  األساتذة االمتحانات المھنیة المؤطرین مناالختبارات ویسھر على تنظیم وإجراء 

  .واإلداریین وأعوان الدعم یحدد صفتھم وعددھم في ملحق 
  

  :تكلفة نفقة تنظیم اإلمتحان المھني :  المادة الرابعة  
  

   .عن كل مرشحدج  4500: تقدر تكلفة تنظیم المسابقة بـ  - 
اإلدارة المعنیة قبل  اإلمتحان المھني دفعة واحدة وبإسماالختبارات وتدفع تكالیف تنظیم 

  :اإلعالن عن النتائج النھائیة للعنوان والحساب المذكور أدناه 
  

  

  

  

  
  :الوســائل المسخرة  :  المادة الخامسة 

بتنظیم وسیر اإلختبارات الكتابیة لإلمتحانات  صالح بوبنیدر -3-قسنطینة  تتعھد جامعة         
  .المھنیة إلى غایة اإلعالن عن النتائج النھائیة 

  
  
  

  
  -3- قسنطینةصالح بوبنیدر  السیــــد العـــــون المحاسب ـ جامعة

RIB 00825001125000066161  
 

 خزینة والیة قسنطینة
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  : المــبلغ اإلجــــمالي لإلتفـــاقیة:  المـــادة السادسة
  .دینار جزائري   ......................) ....................(بـــ یقدر المبلغ اإلجمالي لإلتفاقیة       

وھذا طبقا لعدد المرشحین المقیدین في محضر اللجنة التقنیة المكلفة بالدراسة المسبقة لملفات 
  ).مترشح ......(. المترشحین 

  
  :طــــرق الدفــــع :  المادة السابعة

صالح بدفع المبالغ المستحقة لجامعة  ...........................................: یتعھد السید        
  .في اآلجال المذكورة في المادة الخامســــــــــــــة أعاله  -3-قسنطینة بوبنیدر 

  
  :تعیــــین المقــــر :  المـــادة الثامنة

  : لكل المعلومات المتعلقة بھذه االتفاقیة یصرح الطرفان وجودھما بالعنوان  التالي 
 .قسنطینة علي منجلي  طریق عین البـــايصالح بوبنیدر  -3- قسنطینة جامعة  -
- ......................................................................  

  .أحـــكام عــــــامة :  المادة التاسعة
وفي ھذه الحالة  في حالة قوة قاھرة بإمكان الطرفین أن یتفقا على كیفیة فسخ االتفاقیة ،     

  .ال یكون الدفع إال بمقابل الخدمات المقدمة 
 . اإلطعام – النقل – اإلیواء: للمترشحین  -3- قسنطینة  صالح بوبنیدر ال تضمن جامعة -

  
  :تســویة النــــزاعــــــات :  المادة العاشرة

تكون التسویة بالتراضي وإن استحالت التسویة  في حالة وجود نزاع بین الطرفین ،       
  .بھذه الطریقة ، تحال القضیة إلى المحكمة المختصة إقلیمیا للنظر والفصل فیھا

  
  :  المادة الحادیة عشر

  .یــــســـــرى مفــــعــــول ھذه اإلتـــــفــــــاقــیة ابتــداء مــــن تــــــاریـــــخ تــــــوقیـــعھا 
                                               

  
متحمدير   .......................................................                                                                             انـــــــمركز

أحمدد .أ    .........................                                                         بوراس
 

 
 
 

 
 


