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 . ادجرفور نوالدينمديرها الدكتور  :  اــلهـ، التـي يمثأدرارجامعة  -
 

 مـن جهـــة 
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 من جهـة أخـرى 

 

 ....................................... التي يمثلها  السيد : ...................................................... -
 
 
 
 

 : موضوع االتفاقية 01لمادة ا

 ................إن موضوع هذه االتفاقية هو تنظيم التكوين قبل الترقية من قبل جامعة أدرار  رتبة : 
 

 

 التكوين قبل الترقيةاتفـاقــيــــة 

الصادرة  2008ديسمبر  01المؤرخة في  45المرجع : التعليمة رقم 

 مة للوظيفة العمومية  االمديرية الع عن



 : مالحق االتفاقية 02المادة 

 تشتمل هذه االتفاقية ثالثة مالحق أساسية هي :
 : مكونات الملف اإلداري.  1الملحق 

الصاادر  نان   2008ديسامبر 01المؤرخاة ياي  45: برنامج التكوين طبقاا للتعليماة رقام  2الملحق 

بارامج التكاوين قبال الترقياة ياي بعا  و المديرية العامة للوظيفة العمومية ، المحدد  لكيفياات تنظايم
 الرتب المشتركة يي المؤسسات و اإلدارات العمومية .

 : كشف كمي تقديري . 3الملحق 
 

 : مدة االتفاقية   03المادة 
بحيااااام تقاااااوم جامعاااااة أدرار بتنظااااايم                          ،ل ماااااد  الخااااادمات المقدماااااةتبااااارم هاااااذه االتفاقياااااة طاااااوا

التكاااوين قبااال الترقياااة الخاااام بالرتباااة الماااذكور  ياااي المااااد  اةولااا  أنااااله ياااي دور  تكوينيااااة                       
 16/02/2020وذلك ابتداء من : 

 

 : كيفيات تنظيم التكوين ومدته  04المادة 

ويتضمن دروس نظرية و  تناوبيأناله بشكل  1تكوين قبل الترقية للرتبة المذكور  يي الماد  ينظم ال

 ( أشهر طبقا للتعليمة المذكور  أناله.09) بتسعة أشهرتطبيقية ، وتحدد مد  التكوين 
 

 : التزامات جامعة أدرار  05المادة 

تلتاا م جامعااة أدرار بالسااهر نلاا  السااير الحساان للتكااوين منااذ بدايتاان إلاا  جايااة اإلنااالن ناان النتااا ج 
و المتضاامن القااانون  2006جويليااة ساانة  15المااؤرف يااي  03-06النها يااة لاان ، طبقااا  لمماار رقاام : 

نان الصاادر   2008ديسامبر 01المؤرخة ياي  45التعليمة رقم و اةساسي العام للوظيفة العمومية ،

المديرية العامة للوظيفة العمومية ، المحدد  لكيفيات تنظيم و بارامج التكاوين قبال الترقياة ياي بعا  
 الرتب المشتركة يي المؤسسات واإلدارات العمومية .

 

 : التزامات الطرف المتعاقد معه :  06المادة 

تور  أو سااند تحصاايل تلا م هااذه االتفاقياة المؤسسااة المتعاقاد معهااا بتساديد مسااتحقات الخدماة ويااق ياا
تقدمن جامعة أدرار باسم المؤسسة يحتوي نل  التكاليف المالية نن كل مستفيد من التكوين مع تقديم 

 [ مؤشر نلين من قبل مصالح الخ ينة العمومية .ordre de virementشهاد  إثبات التسديد ]
 

 : تكاليف تنظــم التكويـــن 07المادة 

[ ناان كاال موظااف 90000.00ألااف دينااار ] تسااعونقباال الترقيااة بااـ:  تحـااـدد تكاااليف تنظاايم التكااوين

 متصرفمرشح للترقية لرتبة : 

 

  



 : طريقة التسديد 08المادة 

أناله باسم الوكيل المحاسب لجامعة أدراريي  07يتم تسديد المستحقات المشار إليها يي الماد  

 008010011010000190 /72حساب الخ ينة الر يسية لوالية أدرار تحت رقم : 

 : يصرح الطرفان بموطنهما القانوني كاآلتي:09المادة 

 المنطقة الصناعية 06جامعة أدرار الطريق الوطني رقم ـ 

 ........................................ـ 
 

 :  تسوية النزاعات 10المادة 

يعاار  الناا اع نلاا  الجهااة يااتم تسااوية أي ناا اع بااين الطااريين بالتراضااي يااتذا اسااتحالت التسااوية 
 القضا ية المختصة للفصل يين طبقا للقانون.

 

 : بداية العمل بهذه االتفاقية 11المادة 

 يسري مفعول هذه االتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها من الطريين المتعاقدين . 
 
 

 أدرار في:........................                                                                         

 جامعة أدرار                                                      الهيئة المستخدمة
 

 

 


