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 ةة اشعبـييـــة ادلميقراطيـــة اجلزائريـــامجلهوريـــ

 واشبحث اشبلميوزارة اشتبلمي اشبايل 

 

 
                                                                     

 املؤسسة:                                  1فرحات عباس سطيف  امبةــــــج

                                                          والامتحاانت املهنيةمركز املسابقات 

                                                                                                                                                                                  
                                                     

                                                 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 
  كـــــــــــل مـــــــــنن ــــــيب 

 

                                                                                                                                                                                                بن يبيش عبد اشكرمي :ممثةل يف خشـص مديرها اشسييد 1جامبة فرحات عباس سطيف    -

                                                                                                             

 من هجــــــــــــــــــة                                                                         

  

 

   ايف خشـص مديره ممثل ..………………………......................………… املؤسسةو  -

                                                                                                                                                                      

 من هجـــــة أ خـــــرى                                                                                
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تفاق عىل مايــــــيل  :تـــــم الإ

 موضوع الإتفاقيــــــــــة  :ـىال وشـادة ـــامل

تفاقية  ةجامبــــتتبهـــــد  حيثهنية امل متحاانت الاو مسابقاتلل جراء دورة اإ اإىل حتديد رشوط و كيفيات  هتدف هذه الإ

 ….……………………………… املؤسسة : حاملسابقات بتنظيـــم شصاشــات و ـــــمركز الإمتحان ،1 فرحات عباس سطيف

شتحياق برتب / الإختبار هنــــــيامل متحـــــا  الإ مسابقـــــة علـى أ ســــــاس   :/رتبةشلإ

- …………………………………………… 

 

 تنفيذروط اش ـــــشال و ــــ: أ ج02ادة ــــامل

 املذكــــــورة يف ة/اشرتبشتحـــــــاق تشرتبـــلإ شهنـــــــــي امل متحــــــــا  الإ أ ســـــــــاس عـــىل جتـــــــــرى املسابقــــــــــة 

 .2019 أ كتوبر 26و 25يويم  أ عــــــلهادة ال وىل املـــــ

 

 اشتأ طري: 30ادة ــــامل

جــــــــراء املسابقـــــــــات  ـــــــذة  أ  املهنيـــــــة مـــؤطرين مـــن  ياتانـــاخلارجيـــــــة والإمتحيسهــــــــر عـــىل تنظيـــــــم و اإ سات

دارينيو   .عـــــــــددهــــــم يف ملحــــــقــــــدد ففـهــــــــم و حت، م اتببني للجامبةادلعي ـوا عأ   و اإ

 

 : اشوسائل املسخــــــرة04ادة املــــ

سري الاختـــارات تنظيـــــم و ش  بتوفري لك اشوسائل املادية واشبرشية 1فرحات عباس سطيف  جامبــــــــةتتبهــــد 

 .نتائـــــــــج الهنائيـــــةاش اشكتابيــــة للمسابقـــــــة اخلارجيـــــــة أ و شلمتحانـــــات املهنيـــــــة اإىل غايـــــــة الإعــــــل  عن 

 

  يــــالامتحا  املهنم ــــــتلكفة تنظي :05 ادةــــامل

 .ــــحل مشرشــــن كـــــع ج(د. 4 500,00ـــأ رببة أ لف ومخسامئة دينار جزائري )باملسابقة  تنظميتقدر تلكفة  - 

 

تفاقيـــــغ الإمجـــــاملبل :06ادة ــــامل    ةـــــايل شلإ

ـــ ـــةيق تفاقي ـــغ الإجـــاميل شلإ ـــل اشرســـو   در املبل ـــا ب  .…………………… ( روفلـــتو ،(دج .………) تل رق

ــــــيـــاملشرحشيـــــــن املق دد ذا طبقـــــــا شبـــــــهـــــو (، دينـــار جزائـــري ات لفـــمة ة بدراســـــة امللكفـــدين يف حمرضـــ اللةنــــــة اشتقني

 املشرحشيــــــــن.

 

  عــــــرق ادلفـــــ: ط07ادة ــــامل

ـــــــــــــــد:             ـــــــــــد اشسي ـــــــــــدير يتبه  ..…………………………………………………… املؤسســـــــــــة م

ـــــــة  ـــــيغ املس تحق ـــــيع املباش ـــــدة جشبدف ــــــةفائ ـــــطيف  امبـــــــ ـــــاس س ـــــات عب ــــــل   ،1فرح ــــــد استـــــــــــــــ ببــــــ

ــــــا  و  متح ـــــــج الهنائيـــــــــــــــــــــــة شلإ ـــــــورة الهنائيــــــــــــــــــــــــــــةتســــــلمي اشنتائــــــــــــــ  يف ثــــــل  اشفاتـــــــــــــ

 .نسخ (03)
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املبنيـــــــــة  وتســـــــم الإدارةحــــــــــا  املهنــــــــي دفبــــــــــــة واحـــــــــــــدة تنظيــــــــــم الامت وتدفـــــــــع تيشيـــــــف

          :اشتايلحســـــاب لل 

    25 :4226 clé       Compte trésor N° 

 008 19001 119000 25/4226: كعف حساب اخلزينة

 خزينة ولية سطيفدلى  املفتوح

   1عباس سطيف تمس جامبة فرحات 

 

   رــــــن املقـــــــ: تبيي08ادة ــــامل

  :يــــلي كام يندــــــ املتباقنيـــــــــــــــــوا  اشطرفــــــــــــدد عنـــــــــــحي

 .19137طريق اجلزائر سطيف  اشباز هضبة؛ 1جامبة فرحات عباس سطيف  -

         ………………………………………………………………………………… املؤسسة  -

 

 ةــــــا  عامــــــ: أ حكـ09ادة ــــامل

ــــيف حاش ــــوة اشة ـــــــــ ـــاشقــ ـــىل كيفي ــــا ع ــــن أ   يتفقــــ ـــي  اشطرفيــــ م ــــرة تإ ــــة، وـــقاهــــ ــــخ التفاقيــــ يف ة فســ

ل  الاشية لذه ــه  مقابل اخلدمــــــات املقدمـــــــة.يكو  ادلفـــــــع اإ

 ــا .ـــــالإطب -ل اشنقــــ -الإيـواء  ـن:ــــــــللمشرحشي، 1فرحات عباس سطيف  ةجامبــ نضمل ت -          

 

 اتـــــــة اشزناعــــــ: تسوي10ادة ــــملا

ـــن ـــن اشطرفيــــ ــزاع بيــ ـــود   ـــة وجــــ ـــو   ،يف حاشــــ ـــيتكـــ ــية تششراض ــو  اشتسوي ــــاإ  اس تح ــذه ــــاش  اشتسوي ة ذه

قلاييا للنظـــــر و ــــاخملتصالإدارية احملمكــــــــة  عىل، حتـــــال اشقضيـــــة اشطريقة  اشفصل فهيــــــــا.ة اإ

 

                 توقيبهــــــــــــا.خ ــــداء من اتريـــــة ابتــــذه التفاقيــــول هـــمفب : يســـــرى11ادة ــــملا

 

  ..…………………………… املؤسسة                                       1جامبة فرحات عباس سطيف       

                                           بن يبيش عبد اشكرمي /ال س تاذ      

                                                         

 


