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جــــامعـــة قسنطيــنة  -3-صالح بوبنيدر
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مـــــركــــز اإلمتـــحانـــات والمـــسابقـــات
الرقم :

2019 /

تتضمن تنظيم مسابقة على أساس االختبارات أو االمتحان املهين لألسالك اخلاصة بوزارة
الصحة والسكان وإصالح املستشفيات لاللتحاق ابلـ ـ ـرتبة أو الرتب التـ ـ ـ ـالية :
 ................................تـــتفـــــق كـــــل مــــــن

جـ ـ ــامعة قسنطينة  -3-صاحل بوبنيدر  ،التــي ميثلها مديـ ـ ــرها أ.د /أمحد بوراس
الك ـ ـ ـ ــائن مقرها بطريـ ــق عني الباي – قسنطينة-

من جهة
و
 ، ...................................التــي ميثلها مدي ـ ـ ـرها .....................
الك ـ ـ ـ ــائن مقرها ................................
من جهة أخرى
على مـــا يـــلي:
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المادة

األولى  :تحديــــد المــــوضوع.

-

تتعهد جامعة قسنطينة  -3-صالح بوبنيدر  ،مركز االمتحانات والمسـابقات بتنظيم لصالح :
 .....................................................مسابقة على أساس:
اإلختبارات
اإلمتحان المهني
لإللتحاق بالـــرتب أو الرتبة التالية :

 ..................................................................................المادة الثانية  :آجـــال وشــروط اإلنــجاز .
يجــــــري االمتحــان المهنـي أو االختبار لاللتحاق بالرتبة المذكورة في المادة األولى
أعاله يومـــــــي ...../.....أكتوبر ( 2019الدورة األولى).
 -إبالغ الطرف اآلخر بقائمة المــــرشحين الناجحين في االختبارات الكتــــابية.

المادة الثــــالثة :
يسهر على تنظيم وإجراء االختبارات واالمتحانات المهنية المؤطرين من األساتذة
االستشفائيين واإلداريين وأعوان الدعم يحدد صفتهم وعددهم في ملحق .

المادة الرابعة  :تكلفة نفقة تنظيم اإلمتحان المهني :
 -تقدر تكلفة تنظيم المسابقة بـ  4500 :دج عن كل مرشح.

تدفع تكاليف تنظيم االمتحان المهني أو االختبار دفعة واحدة وبإسم اإلدارة المعنية قبل
اإلعالن عن النتائج النهائية للعنوان والحساب المذكور أدناه :
السيــــد العـــــون المحاسب ـ جامعة قسنطينة  -3-صالح بوبنيدر
RIB 00825001125000066161
خزينة والية قسنطينة

المادة الخامسة  :الوســائل المسخرة :
تتعهد جامعة قسنطينة  -3-صالح بوبنيدر بتنظيم وسير اإلختبارات الكتابية لإلمتحانات
المهنية واالختبارات إلى غاية اإلعالن عن النتائج النهائية .
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المـــادة السادسة  :المــبلغ اإلجــــمالي لإلتفـــاقية :
يقدر المبلغ اإلجمالي لإلتفاقية بـــ( ......................... )....................دينار جزائري .
وهذا طبقا لعدد المرشحين المقيدين في محضر اللجنة التقنية المكلفة بالدراسة المسبقة لملفات
المترشحين  ........( .مترشح).

المادة السابعة  :طــــرق الدفــــع :
يتعهد السيد .......................................... :بدفع المبالغ المستحقة لجامعة قسنطينة -3-
صالح بوبنيدر في اآلجال المذكورة في المادة الخامســــــــــــــة أعاله .

المـــادة الثامنة  :تعيــــين المقــــر :
لكل المعلومات المتعلقة بهذه االتفاقية يصرح الطرفان وجودهما بالعنوان التالي :
 -جامعة قسنطينة  -3-صالح بوبنيدر طريق عين البـــاي علي منجلي قسنطينة.

 ......................................................................المادة التاسعة  :أحـــكام عــــــامة .
في حالة قوة قاهرة بإمكان الطرفين أن يتفقا على كيفية فسخ االتفاقية  ،وفي هذه الحالة
ال يكون الدفع إال بمقابل الخدمات المقدمة .
 ال تضمن جامعة قسنطينة  -3-صالح بوبنيدر للمترشحين  :اإليواء – النقل – اإلطعام .المادة العاشرة  :تســوية النــــزاعــــــات :
في حالة وجود نزاع بين الطرفين  ،تكون التسوية بالتراضي وإن استحالت التسوية
بهذه الطريقة  ،تحال القضية إلى المحكمة المختصة إقليميا للنظر والفصل فيها.
المادة الحادية عشر :
يــــســـــرى مفــــعــــول هذه اإلتـــــفــــــاقــية ابتــداء مــــن تــــــاريـــــخ تــــــوقيـــعها .

اإلدارة املستخدمة

مدير مركز املسابقات واالمتحانات
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