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دارة امطحة  املدرسة اموظنية نومنامجنت و ا 

 

 

 

 

 

 

 

 :يـــبريــت بيٍ 

  دارة امطحة،اماكئن ملرىا بعريق برج امبحري . اجلزائر– املرىس – املدرسة اموظنية نومنامجنت و ا 

.  بطفذو أ مر ابمرصف سدي غامثن: املمثةل من ظرف امس يد

يـــٍ جــهـــت، 

   و

 ....................................................................................................................

...................................................................................................... اماكئن ملرىا بـ

: .............................................................................................. ممثةل من ظرف امس يد

............................................................................................................. بطفذو

، يٍ جهت أخري

تى االتفاق بيٍ انطرفيٍ ػهً يا يهي 

 

 اتفـــاقيـــــة

2022......./رقم  



 يىضىع االتفاقيت   :01انًادة 

موضوع االثفاكية ىو ثنظمي مسابلة ػىل أ ساس الاخذبارات املينية امخابؼة مسكل مذرصيف مطاحل امطحة               

  االحكاو و اننصىص انتنظيًيت  :02انًادة 

: ىذه االثفاكية مربمة وفلا مل حاكم امخامية

 املخضمن املاهون ال سايس نووظيفة امؼمومية،15/09/2010 املؤرخ يف 06-03الامر  

  املخؼوق ابملدرسة اموظنية نوطحة امؼمومية209 املؤرخ يف مايو س نة 162 -09املرسوم امخنفيذي رمق ،  

  املخضمن املاهون ال سايس اخلاص ابملوظفني املنمتني مسكل مذرصيف 2009 مايو س نة 02 املؤرخ يف 161-09املرسوم امخنفيذي رمق ،

مطاحل امطحة، 

  و اذلي حيدد كيفيات ثنظمي املسابلات و الامذحاانت املينية يف 2012 أ بريل س نة 25 املؤرخ يف 194-12املرسوم امخنفيذي رمق ،

جراهئا  .املؤسسات و اال دارات امؼمومية و ا 

  جراء املسابلات ػىل أ ساس 2017 أ وت 06 املؤرخ يف 14املرار رمق ، اذلي حيدد كامئة املؤسسات امؼمومية املؤىةل مخنظمي ا 

 الاخذبارات و الامذحاانت املينية مالمخحاق ابمرثب املنمتية مل سالك اخلاضة بوزارة امطحة و امساكن و ا ضالح املسدشفيات

األسالك و انرتب انًؼنيت   : 03انًادة 

 

 :سهك يتصرفي يصانح انصحت

 :...............                                                   مذرصف رئييس ملطاحل امطحة         امؼدد:رثبة  -1

 :.............. رئيس مذرصيف مطاحل امطحة         امؼدد : رثبة  -2

  امزتامات املدرسة  :04انًادة 

دارة امطحة بدسخري لك املوارد امبرشية و املادية امرضورية حلسن سري املسابلات و الامذحاانت املينية  ثوزتم املدرسة اموظنية نومنامجنت وا 

: الس امي

ػداد مواضيع الامذحان ا -

ضامن ال ماهة امخلنية   -

ضامن احلراسة  -

ثطحيح أ وراق الامذحان  -



حتضري امللرات امبيداغوجية  -

 جسومي امنخاجئ اههنائية -

 (انًتؼاقد يؼه )انتزاياث : 05انًادة 

............................................................................ ثوزتم 

: بوضع لك املؼوومات امرضورية مضامن حسن سري املسابلات و الامذحاانت املينية الس امي 

 .املرار أ و امللرر املخضمن فذح املسابلة أ و الامذحان أ و الاخذبار امليين -

امرأ ي امكذايب نومطاحل املؼنية نووظيفة امؼمومية حول املرار أ و امللرر املخضمن فذح املسابلة، الامذحان أ و الاخذبار  -

 .امليين

 . من اخملعط امس نوي مدس يري املوارد امبرشية بؼنوان امس نة املامية املؼخربة04اجلدول رمق  -

 .املامئة الامسية نومرتحشني ال جراء املسابلة، الامذحان أ و الاخذبار امليين -

 .حمرض اجامتع انوجنة امخلنية امللكفة ابدلراسة ال ومية ملوفات امرتش يح -

 .حمرض الاجامتع اال ضايف نوجنة اخلاضة امللكفة بدراسة امعؼون، غند الاكذضاء -

أ و غن ظريق اال مطاق املاهوين حسب مس خوى  (ػدد موحات اال شيار املاهوهية)اال شيار غن ظريق امطحافة املكذوبة  -

. امرثبة املؼنية ابملسابلة، الامذحان أ و الاخذبار امليين

اندفغ  : 06انًادة 

............................................................... ثوزتم 

بدفع اكفة امنفلات املرتثبة غن ثنظمي املسابلات و الامذحاانت املينية بناءا ػىل س ند حتطيل يلدمو ال دارة املدرسة  

تكانيف انًشاركت  : 07انًادة 

. نومرتحش امواحد ( دج5000.00) ثلدر حاكميف ثنظمي املسابلات أ و الامذحاانت املينية خبمسة أ الف دينار جزائري 

طرق اندفغ  : 08انًادة  

ثدفع امنفلات املرتثبة غن ىذه االثفاكية اىل امس يد اموكيل احملاسب دلى حساب املدرسة  

 .67/1980000030حتت رمق - اجلزائر – رمق احلساب املفذوح ابخلزينة امرئيس ية 

  تسىيت اننزاػاث :09انًادة 



ىل امييئات اخملخطة اميت ينص ػوهيا املاهون يف مثل ىذه  جسوي لك امزناػات و اخلالفات وداي بني امعرفني ، واس خثناءا ميكن انوجوء ا 

احلاالت 

  سرياٌ يفؼىل االتفاقيت :10انًادة 

بخداءا من امخارخي املخفق ػويو بني امعرفني وينهتي  ابنهتاء امغرض اذلي وضؼت من اجهل يبدأ  رساين ىذه االثفاكية . ا 

 

:.................... انجزائر في                                                                                    

 

                   انًتؼايم انًتؼاقد       انًتؼايم انًتؼاقد  يؼه

 

 

 (قرئ و صدق ػهيها)يتبغ اإليضاء بؼبارة 

 

 

 


