امجلهوريـــة اجلزائريـــة ادلميقراطيـــة اشعبـييـــة
وزارة اشتبلمي اشبايل واشبحث اشبلمي

املؤسسة:

جــــــامبة فرحات عباس سطيف 1
مركز املسابقات والامتحاانت املهنية

اتفاقية رمق:

2019/

بيــــــن كـــــــــــل مـــــــــن
 جامبة فرحات عباس سطيف  1ممثةل يف خشـص مديرها اشسييد :بن يبيش عبد اشكرميمن هجــــــــــــــــــة
 واملؤسسة ………… ………………………........................ممثل يف خشـص مديرهامن هجـــــة أخـــــرى
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تـــــم الإتفاق عىل مايــــــيل:
املـــادة الوشــى :موضوع الإتفاقيــــــــــة
هتدف هذه الإتفاقية اإىل حتديد رشوط و كيفيات إاجراء دورة للمسابقات والامتحاانت املهنية حيث تتبهـــــد جامبــــة
فرحات عباس سطيف  ،1مركز الإمتحانـــــات واملسابقات بتنظيـــم شصاشــح :املؤسسة ………………………………….
مسابقـــــة علـى أســــــاس ا إلمتحـــــا املهنــــــي /الإختبار ش إلشتحياق برتبة/رتب:
 ……………………………………………املــــادة  :02أجــــال وشـــــروط اشتنفيذ
جتـــــــــرى املسابقــــــــــة عـــىل أســـــــــاس ا إلمتحــــــــا املهنـــــــــي ش إلشتحـــــــاق تشرتبـــة/اشرتب املذكــــــورة يف
املـــــادة الوىل أعــــــله يويم  25و 26أكتوبر .2019
املــــادة  :03اشتأطري
يسهــــــــر عـــىل تنظيــــــم و اإجــــــــراء املسابقـــــــــات اخلارجيــــــة والإمتحانـــيات املهنيــــــة مـــؤطرين مـــن أسات ــــــذة
وإاداريني وأعـوا ادلعيم اتببني للجامبة ،حتــــــدد ففـهــــــــم وعـــــــــددهــــــم يف ملحــــــق.
املــــادة  :04اشوسائل املسخــــــرة
تتبهــــد جامبــــــــة فرحات عباس سطيف  1بتوفري لك اشوسائل املادية واشبرشية شتنظيـــــم وسري الاختـــارات
اشكتابيــــة للمسابقـــــــة اخلارجيـــــــة أو شلمتحانـــــات املهنيـــــــة اإىل غايـــــــة الإعــــــل عن اشنتائـــــــــج الهنائيـــــة.
املــــادة  :05تلكفة تنظيــــــم الامتحا املهنــــي
 تقدر تلكفة تنظمي املسابقة بـــأرببة ألف ومخسامئة دينار جزائري ( 4 500,00د.ج) عــــن كــل مشرشـــــــح.املــــادة  :06املبلـــــغ الإمجـــــايل ش إلتفاقيـــــة
يقـــدر املبلـــغ الإجـــاميل ش إلتفاقيـــة بـــل اشرســـو تلرقـــا ( ……….دج) ،وتلـــروف ) …………………….
دينـــار جزائـــري) ،وهــــذا طبق ــــــا شبــــــدد املشرحشيـــــــن املقيـــدين يف حمرضـــ اللةنـــــة اشتقني ـــــة امللكفـــــة بدراســـة ملفـــات
املشرحشيــــــــن.
املــــادة  :07طـــــرق ادلفــــــع
يتبهـــــــــــد اشسيـــــــــــــــد :مـــــــــــدير املؤسســـــــــــة ……………………………………………………..
بدفـــــيع املباشـــــيغ املس تحقـــــــة شفائـــــدة جامبـــــــــــــة فرحـــــات عبـــــاس ســـــطيف  ،1ببــــــــــــد استـــــــــــــــــــــل
اشنتائـــــــــــــــــــــج الهنائيـــــــــــــــــــــــة ش إلمتحــــــا وتســــــلمي اشفاتــــــــــــــــــــورة الهنائيــــــــــــــــــــــــــــة يف ثــــــل
( )03نسخ.
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وتدفـــــــــع تيشيـــــــف تنظيــــــــــم الامتحــــــــــا املهنــــــــي دفبــــــــــــة واحـــــــــــــدة وتســـــــم الإدارة املبنيـــــــــة
للحســـــاب اشتايل:
Compte trésor N° 4226 clé: 25
كعف حساب اخلزينة008 19001 119000 4226/25 :
املفتوح دلى خزينة ولية سطيف
تمس جامبة فرحات عباس سطيف 1
املــــادة  :08تبييـــــــن املقــــــر
حيـــــــــــدد عنــــــــــــوا اشطرفـــــــــــــــــني املتباقــــــدين كام يلــــي:
 جامبة فرحات عباس سطيف 1؛ هضبة اشباز طريق اجلزائر سطيف .19137 املؤسسة …………………………………………………………………………………املــــادة  :09أحكــــــا عامـــــــة
يف حاشـــــــــــــة اشقــــــوة اشقاهــــــــرة تإمـــي اشطرفيــــــــن أ يتفقــــــــا عـــىل كيفيــــــة فســــــخ التفاقيــــــــة ،ويف
هــذه الاشية ل يكو ادلفـــــــع اإل مقابل اخلدمــــــات املقدمـــــــة.
 ل تضمن جامبــة فرحات عباس سطيف  ،1للمشرحشيـــــــــن :الإيـواء  -اشنقــــل  -الإطبـــــــا .املــــادة  :10تسويــــــة اشزناعـــــــات
يف حاشـــــــة وجـــــــود ـزاع بيـــــن اشطرفيـــــــن ،تكــــــو اشتسويــية تششراضـــي وإا اس تح ـــاش اشتسوي ـــــة ذهــذه
اشطريقة ،حتـــــال اشقضيـــــة عىل احملمكــــــــة الإدارية اخملتصــــة إاقلاييا للنظـــــر واشفصل فهيــــــــا.
املــــادة  :11يســـــرى مفبـــول هــــذه التفاقيــــة ابتــــــداء من اتريـــخ توقيبهــــــــــــا.
جامبة فرحات عباس سطيف 1
الس تاذ /بن يبيش عبد اشكرمي

املؤسسة ……………………………..
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