
 

 

 الجمهــــــوريـــة الجــزائـــرية الديمقراطيــة الشعبيـــة
 وزارة التعليـــــم العـــــالــي و البحــــــث العلمـــــــي

  دمحم بن أحمد2جامعة وهران 
   كلية العلوم اإلقتصادية، التجارية و علوم التسيير

  
 

 
 

 
 2021 / 2020 : السنة الجامعية

 بـــــــيـــــــن
  Recteur de l’université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed ........................................................ دمحم بن أحمد2السيد مدير جامعة وهران 

 من جهة
      Mme, M :............................................................................................................................ ..................: (ة)و السيد

  Date et lieu de naissance  :........................................................................................... ....................:تاريخ و مكان اإلزدياد 

  Diplôme :.................................................................................................................... ....................:لشهادة  (ة)الحامل
   Grade  :........................................................... الرتبة Fonction: ................................................. ....................:الوظيفة 

 Etablissement d’origine :................................................................................................. ....................:المؤسسة األصمية 
  Adresse personnelle :...................................................................................................... ....................:العنوان الشخصي 

 من جهة  أرر 
 :و قد تم اإلتفاق بين الطرفين عمى مايمي 

، المحدد لشروط 01/10/2001 المؤرخ في 294-01في إطار أحكام المرسوم التنفيذي ... ............................................... :(ة) يوظف السيد: 01المادة 
 توظيف األساتذة المشاركين و األساتذة المدعوين و عممهم في مؤسسات التعميم و التكوين العاليين، و هذا من أجل تقديم تدريس و تكوين متخصصين،

 Département  :...................................... ........................:بقسم 
   :التاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  (أو المواد)باألمر بتدريس المادة  (ة) في هذا اإلطار يكمف المعني: 02المادة 

-  عمال موجهة-محاضرة القسم  عنوان المادة 
 ممتقى- عمال تطبيقية

عدد الساعات في   (1)السداسي لطمبة السنة 
 األسبوع 

      
      
      
      

 مجموع الساعات الكمي في األسبوع
 2011 نوفمبر 03 المؤرخان في 712 و 711 بموجب القرار رقم (1)

 

 المؤرخ في 294-01 من المرسوم التنفيذي 10 تمتزم الجامعة بدفع التعويضات عن الساعات اإلضافية المدرسة فعال، وفقا لمسعر الساعي المحدد في المادة : 03المادة 
 .    294-01 المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي 2002 ماي 25 المؤرخة في 01 و تطبيقا لمقتضيات التعميمة الوزارية رقم 01/10/2001

 .  ، يتعين عمى األستاذ المشارك إستكمال المسار الدراسي الذي وظف من أجمه294-01 من المرسوم التنفيذي 08 تطبيقا ألحكام المادة : 04المادة 
 يصرح المتعاقد بعممه بأن القانون يمنع إمضاء أكثر من عقد واحد بصفة استاذ مشارك و يتنافى مع ممارسة أي مهمة تعميم أو تكوين بإعتبارها عمال ثانويا، و : 05المادة 

 . أشهر (10)أن مدة العقد ال تتجاوز عشرة 
 .  يوما قبل التاريخ المحدد لمفسخ30 يمكن ألي من الطرفين فسخ هذا العقد بشرط إبالغ الطرف اآلخر : 06المادة 
  ................................................  :إلى  .............................................. : يسري مفعول هذا العقد خالل الفترة الممتدة من : 07المادة 

  20 ...........................:حرر بـــــــوهران في 

 

 عــــــــــــــقد توظيف  ستاذ مشارك
 294-01 طبقا ألحكام المرسوم التنفيذي 

CONTRAT D’ENSEIGNANT ASSOCIÉ  
Conformément au décret exécutif 01-294 

   
 
 
 

 

 

 Modèle  02عقد نموذج رقم 

   
 
 
 

 

 

  20...../.......... :عقد رقم 

   
 
 
 

 

 

 صــــــــــورة 

   
 
 
 

 

 

 مدير جامعة                     عميد الكمية                     رئيس القسم                   ) اإلسم و المقب و التوقيع (المتعاقد       
   موافق عمى مضمون العقد          

 


