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 ةالجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبـيـــ

 والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

 

 
 

 ...................................:  المؤسسة                                     1 فرحات عباس سطيف امعةـــــج

 الأمانة العامة             

                                               المديرية الفرعية للمس تخدمين والتكوين

  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 
 كـــــــــــل مـــــــــنن ــــــيب 

 

       لطرش محمد الهادي ممثلة في شخـص مديرها السيـد:1جامعة فرحات عباس سطيف الإدارة المكونة : -

من                                                                                               

 جهــــــــــــــــــة

 ............................ الس يد : شخص مديرها في ةممثل ....................................................و  -

 من جهـــــة أأخـــــرى                                                                                         

 

 

 2023/     رقم: تفاقيةاإ 
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تفاق   :مايــــــلي وتقريرتـــــم الإ

 

 موضوع الإتفاقيــــــــــةـى:الأولـادة ـــالم

لى تحديد  التفاقيةتهدف هذه  من طرف  التكوين التكميلي قبل الترقية دورة  وتنظيم جراءاإ و كيفيات العامة شروط ال اإ

  : المنتمين لرتبة .......................................................... المؤسسة لفائدة موظفي 1 جامعة فرحات عباس سطيف

 الإعالم الآليمساعد مهندس مس توى أأول في  -

 .في الإعالم الآلي تقني سام -

 الإطار القانوني : 02المــــادة 

طار وضع حيز  التشريعية والتنظيمية سارية  الأحكامالمحدد بموجب  التكميلي، التكوين التنفيذتندرج هذه التفاقية في اإ

 لس يما:المفعول 

 .ةـــــة العموميفالقانون الأساسي العام للوظين ــــــــالمتضم 2000 جويلية 11ؤرخ في ـــــــــمال 00/03م:ــــرق رـــــمالأ  -

 08/00، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم: 2010نوفمبر 02في:المؤرخ  10/280بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: -

المشتركة في المؤسسات القانون الأساسي الخاص ابلموظفين المنتمين للأسالك المتضمن  2008 جانفي11المؤرخ في: 

 . والإدارات العمومية

لى  ةم التكوين التكميلي قبل الترقيـالمحدد لكيفيات تنظي 2011ديسمبر 11ؤرخ في ــالوزاري الم القرار بمقتضى - اإ

    .هــــــوى برامجــومدته ومحتالمشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية  سالكلأ ة لـــبعض الرتب المنتمي

 

 تكوينأأهداف ال : 03ادة ــــالم

لىتهدف عمليات التكوين التكميلي قبل الترقية المبرمجة خالل هذه الدورة  اكتساب الموظفين المعنيين لمعارف  اإ

المحدد لكيفيات  2011ديسمبر 11ؤرخ في ــالمالمهني وفقا للبرامج الملحقة ابلقرار الوزاري  التأأهيلجديدة ورفع مس توى 

لى بعض الرتب المنتمي ةالتكميلي قبل الترقيم التكوين ـتنظي  .المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية سالكلأ ة لـــاإ

 

 طبيعة التكوين: 00ادة ــــالم

 يجري التكوين التكميلي قبل الترقية ،في شكل تناوبيي ويش تمل على دروس نظرية .

 مدة التكوين: 01ادة المــــ

م التكوين ـالمحدد لكيفيات تنظي 2011ديسمبر 11ؤرخ في ــالمالقرار الوزاري تكون مدة التكوين وفقا لأحكام 

لى بعض الرتب المنتمي ةالتكميلي قبل الترقي حسب الرتب التالية   المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية سالكلأ ة لـــاإ

: 

 ( أأشهر.00التكوين س بعة )رتبة مساعد مهندس مهندس من المس توى الأول في الإعالم الآلي، مدة  -

 ( أأشهر. 00) س تةالتكوين  ةفي الإعالم الآلي، مد تقني سامرتبة  -
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 المحتوى البيداغوجي : 00 ادةــــالم

 الدورة وفقا للحجم الساعي المحدد لها على: هتشمل برامج التكوين المبرمجة في هذ

 وتطبيقية دروس تعليمية نظرية -

عداد مذكرات  -  التكويننهاية اإ

 .تلحق بهذه التفاقية برامج التكوين  ،1موظفون من جامعة فرحات عباس سطيف ويتولى تأأطير التكوين أأساتذة 

 

  الواثئق البيداغوجية :00ادة ــــالم

ـــى مســـ توى لتســـلم  ـــة عل ـــات بيداغوجي ـــي دورة التكـــوين ملف ـــة ابلمواضـــيع  الأرضـــيةكـــل متكـــون  ف ذات العالق

  المتناولة ابلتكوين

 

 تتويج التكوين: 08ادة ــــالم

ــيم  ــوين بتنظ ــتم دورة التك ــانتخت ــائي ويســلم امتح ــدير  نه ــةم ــو  الجامع ــذين  بع ــوظفين ال ــهادة للم ــدورة ش ــاا ال ا بنج

 التكوين.التكوينية بناء على محضر لجنة نهاية 

 

 ابلتكوينالموظفون المعنيون : 01ادة ــــالم

ــوين  ــة دورة التك ــون بمتابع ــون المعني ــع الموظف ــييخض ــي رتبت ــالم  ف ــي الإع ــ توى الأول ف ــن المس ــدس م ــاعد مهن مس

 1للنظام الداخلي لجامعة فرحات عباس سطيف  و رتبة تقني سام في الإعالم الآلي الآلي

    الموظفـــون المعنيـــون بمتابعـــة دورة التكـــوين التكميلـــي قبـــل الترقيـــة بهـــذة التفاقيـــة والبـــال  عـــددهم  ترفـــق قائمـــة

 .واحد (01) موظف

 

 تكلفة التكوين : 10ادة ــــالم

 .للموظف الواحد دج(  000.00 95دينار جزائري ) :  خمسة وتسعون أألفبالتكوين تقدر تكلفة 

 

تفاقيـــــة:11ادة ــــالم  المبلـــــ  الإجمـــــالي لالإ

 :وابلحـــــــروف.دج(............................)بكـــــــل الرســـــــوم ابلأرقـــــــام لالتفاقيـــــــةيقـــــــدر المبلـــــــ  الإجمـــــــالي 

 في القائمة المرفقة بهذه التفاقية.المقيدين  المتكونيينوهــذا طبقــــا لعــــدد (، دينار جزائري ...........................)
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 : طـــــرق الدفــــــع12ادة ــــالم

ـــدفع تكـــالي ـــة م تنظـــي فت ـــل الترقي ـــي قب ـــة دورة التكـــوين التكميل ـــي لرتب مســـاعد مهنـــدس مـــن المســـ توى الأول ف

 التالي: للحســـــاب الآلي/ رتبة تقني سام في الإعالم الإعالم الآلي

 

21 :4226 clé Compte trésorN° 

 008 11001 111000 21/0220كشف حساب الخزينة:   

 خزينة ولية سطيفلدى  المفتوا

 ابسم جامعة فرحات عباس سطيف 

 

 ةــــــام عامــــــ: أأحكـ13ادة ــــالم

ـــي حال ــــف ــــوة الة ـــــــــ ـــالقــ ـــى كيفي ــــا عل ــــن أأن يتفق مكـــان الطرفيــــ ــــرة ابإ ـــي هــــــقاهــــ ـــــــة، وف ــــال التفاقي ذه ــة فسـ

ل مقابل الخدمــــــات المقدمـــــــة. الحالـة ل  يكون الدفـــــــع اإ

 

 اتـــــــة النزاعــــــ: تسوي10ادة ــــلما

ن اس تحـــ التسويــــة ابلتراضــــي نتكـــــــو ،فـــي حالــــــــة وجــــــــود ــــزاع بيــــــن الطرفيــــــــن ة بهـــذه ــــال  التسويـــــواإ

قليميا للنظـــــر والفصل فيهــــــــا.ــــالمختصالإدارية المحكمــــــــة  علىالطريقة، تحـــــال القضيـــــة   ة اإ

 

  سراين التفاقية: 11ادة ــــلما

 .من الطرفين  توقيعهــــــــــــاال ـــ ريـداء من ـــــابت تدخل هذه التفاقية حيز التنفيذ 

 

 

 

          في .....................بـــ ..............حرر 

 

 .............................. مدير المؤسسة                                                 1  سطيفجامعة فرحات عباس 

                                                لطرش محمد الهادي/الأس تاذ
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

                  1جامعة فرحات عباس سطيف 
        

 كشف كمي تقديري

 

 اإسم المؤسسة : .......................................

 المقر الإجتماعي : ....................................

 

 

 أأوقف هذا الكشف الكمي عند المبل  الإجمالي بكل الرسوم )ابلأحرف(: ..........................................

 
 

 حرر بــسطيف  في .....................         في .....................                                            ..........حرر ب 

                                        1  جامعة فرحات عباس سطيف                                    ...........................................................

 

 

د دجالتكلفة للمتكون الواح المبل  الإجمالي دج ينعدد المتكون    الرتب 

 
11.000.00 

  

 
سمالمبل  الإجمالي خارج الر   

افةالرسم على القيمة المض غير خاضع للضريبة   

 
رسومالمبل  الإجمالي بكل ال  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

التعليم العالي والبحث العلميوزارة   

 

1جامعة فرحات عباس سطيف   

 

 حوصـــــلة عامــــــة

 
 اإسم المؤسسة : .....................................

 المقر الإجتماعي : ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجموع ابلحروف: .......................................

  
 

 حرر بــسطيف  في .....................         في .....................                                           ..............حرر ب 

                                        1  جامعة فرحات عباس سطيف                                               ....................................................

 تكلفة التكوين المجموع
 

نالمتكوني  
 الرتب

 

11.000.00 

   

 
مخارج الرسالمبل  الإجمالي    

ةالرسم على القيمة المضاف غير خاضع للضريبة  

 
ومالمبل  الإجمالي بكل الرس  
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