امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
وزارة التعلمي العايل و البحث العلمي

جامعة الشهيد مصطفى بن بولعيد
ابتنة - 2 -فسديس
رمق :

املؤسسة

 /ج ب 2021/2

تربم هذه االتفاقية بني :
جامعة الشهيد مصطفى بن بولعيد ابتنة  -2-فسديس
املمثةل من طرف الس يد (ة) :الأس تاذ ادلكتور صامدي حسان بصفته  :مديرها
و الاكئن مقرها بــ  :فسديس
مـــــن جـــــهــــــــة
و

املؤسسة
املمثةل يف خشص مديرها الس يد(ة) …………… :
و الاكئن مقرها ب……………………………:

بصفته  :مديرها
من جـهـــة أأخـــــرى

تـــــم االتفــــــــــــــاق و تقــــــــــرر مايلـــــــي :
املادة ا ألوىل :موضوع االتفاقية
هتدف هذه االتفاقية اىل تنظمي املسابقات و الامتحاانت عىل أأساس الامتحان املهين لاللتحاق ابلرتبة التالية :

*/1
املادة الثانية  :االطار القانوين
تندرج هذه االتفاقية يف اطار ا ألحاكم الترشيعية و التنظميية السارية املفعول  ،الس امي :
 املرسوم التنفيذي رمق  393-09املؤرخ يف  2009/11/24املتضمن القانون ا ألسايس اخلاص ابملوظفني املنيمني ألسال املامرسني الطبيني للصحة العمومية . املرسوم التنفيذي رمق  180-15املؤرخ يف  24رمضان عام  1436املوافق  11يوليو س نة  2015املتضمن انشاء جامعة مصطفى بن بولعيد ابتنة  -2-فسديس. املرسوم التنفيذي  194-/12املؤرخ يف  2012/04/25احملدد لكيفيات تنظمي املسابقات و الامتحاانت و الفحوص املهنية يف املؤسسات و االدارات العموميةو اجراهئا.
 التعلمية رمق  01املؤرخة يف  2013/02/20املتعلقة بتطبيق أأحاكم املرسوم التنفيذي  194-12املؤرخ يف  2012/04/25املذكور أأعاله .املادة الثالثة  :برانمج الامتحاانت
 يمت اجراء الامتحاانت املهنية و املسابقات عىل أأساس الاختبار عىل مس توى جامعة ابتنة  -2-فسديس لكية الطب أأو لكية البيولوجياحسب قواعد النظام ادلاخيل ملراكز الامتحان احملددة يف التعلمية رمق  01املؤرخة يف  2013/02/20املذكورة أأعاله.
املادة الرابعة  :املرتحشني املعنيني
املرحشون املذكورون مضن حمارض اللجان التقنية النتقاء الرتش يحات و املدونون يف قوامئ مس تقةل أأو يف وسائل حتميل الكرتونية ( قرص مضغوط) عند احلاجة
و املبلغة ملركز الامتحان يف الآجال احملددة..
املادة اخلامسة  :نتاجئ الامتحاانت و املسابقات
تعد اجلامعة حمارض القبول يف الاختبارات الكتابية و املسابقات حسب درجة الاس تحقاق .و التسمل الا بعد تسديد املس تحقات
املادة السادسة  :تلكفة الامتحاانت
حددت تاكليف الاختبارات الكتابية للمسابقات و الامتحاانت املهنية بـ ثالث أالف و مخس مائة دينار جزائري  3500.00دج للمرتحش الواحد.
املادة السابعة  :كيفيات ادلفع
تـم تسديد املس تحقات املشار الهيا يف املادة  06أأعاله وفق الفاتورة املعدة مـن طرف جامعة الشهيد مصطفى بن بولعيد ابتنة  -2-فسديس يف احلســاب
املفتــوح لــدى أآميــن خزينـة اجلــامعة حتــت رمق 008.05.0011.05.000250.780 :

املادة الثامنة  :الفسخ
يلزم طريف االتفاقية بتنفيذ الزتاماهتام التعاقدية يف حاةل عدم احرتام الزتامات احملددة يف هذا االطار  ،ميكن فسخ االتفاقية من احد الطرفني .
يمت عرض لك خالف ينشا عن تنفيذ هذه االتفاقية و اذلي ال جيد حال وداي عىل احملمكة اخملتصة اقلمييا

ابتنة يف :
جامعة الشهيد مصطفى بن بولعيد
ابتنة  - 2-فسديس

املؤسسة

منوذج عن القامئة الامسية للمرتحشني للمسابــقات و الامتحاانت املهنية
املركز  :جامعة الشهيد مصطفى بن بولعيد

االدارة املعنية :

طبيعة الامتحان  :مسابقة خارجية

امتحان همين :

x
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