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 الجـمهوريـــة  الجـزائـريـــة  الديمقـراطيــة  الشعبيـــة 

 وزارة التعلـيم العالـي والبحـث العـلمي
 
 

 :املؤسسة

 :     الرقــــم
 

 

   (PRFU)يـني جامعــــث  تكويـــــروع بحـــــاص بمشــــــــث خــــد بحــــعق

  ن املتضم    ،2006  سنة   يوليو  15  املوافق  1427  عام  الثانية   جمادى   19  في  خاملؤر    03-06  القانون   بمقتض ى -

 ، العمومية للوظيفة العام األساس ي القانون 

خ  279-03  التنفيذي   املرسوم   بمقتض ىو  - انية  جمادى  24  في  املؤر 
 
  ،2003  سنة  أوت  23  املوافق  1424  عام   الث

ذي 
 
د ال ة والقواعد  الجامعة مهام   يحد  ل وسيرها، بتنظيمها الخاص  م،   املعد   واملتم 

خ في    299-05املرسوم التنفيذي    بمقتض ىو  - ذ2005غشت سنة    16املوافق    1426رجب عام    11املؤر 
 
د    ي ، ال يحد 

ة بتنظيمه وسيره،  مهام املركز الجامعي والقواعد الخاص 

  ن املتضم   ،2008  مايو  03  املوافق  1429  لثانيا  ربيع  27  في  خاملؤر    129-08  رقم  التنفيذي   املرسوم  بمقتض ىو  -

 ، الجامعي  اإلستشفائي  الباحث باألساتذ الخاص األساس ي القانون 

خ  130-08  رقم  التنفيذي   املرسوم  بمقتض ىو  - اني  ربيع  27  في  املؤر 
 
 ،2008  سنة  مايو  03  املوافق  1429  عام  الث

ن  الباحث،  باألستاذ الخاص األساس ي القانون  املتضم 

خ  176-16  رقم  التنفيذي   املرسوم  بمقتض ىو  - ذي   ،2016 سنة  يونيو  14  املوافق  1437  عام  رمضان  9  في  املؤر 
 
 ال

د  ، العليا للمدرسة النموذجي األساس ي القانون  يحد 

ذي   ،2021  سنة  أبريل  17  املوافق  1442  عام  رمضان   5  في  املؤرخ  144-21  التنفيذي  املرسوم  بمقتض ىو  -
 
د  ال   يحد 

 ،ومكافأتها جرئي بوقت كنولوجيالت   طويروالت   العلمي البحث أنشطة ممارسة  شروط

:  منصب  فيروري  ـــــــوعـــفر بــــجع  :السيد  تعيين  ناملتضم    2021أكتوبر 04 في  املؤرخ  620   رقم  القرار  بمقتض ىو  -

 ، املدية جامعة مدير

  مشاريع   وتسيير  قبول   بإجراءات  املتعلقة،  2019  ديسمبر  09  في  خةاملؤر    06  رقم  الوزارية  عليمةالت    على  بناء  و  -

 ،الجامعي كوينيالت   البحث

  موافقة  على بناء  و  -
 
 : بحث مشروع على الجامعي البحث  وبرمجة لتقييم الوطنية جنةالل

 :  (ة)األستاذ ،برئاسة  -
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 :      يدانامل

 :فرع        ال

 : ــب املعنون 

 

 : بالرمز  املقيد

 : الدورة  

 

 
 
   :املؤسسة السيد مدير  فإن

 ،من جهة

 : اللقــــب            :                                       والسيد )ة( االسم

   تاريخ ومكان االزدياد:

 الشهادة: 

  :ةالرتب

 :املؤسسة األصلية

 من جهة أخرى 

 يلي:إتفقـــــا على ما 

 السيد)ة(:  يوظف  )ت( :املادة األولى

 :بصفة 

 2021أفريل    17املؤرخ في    144-21من املرسوم التنفيذي رقم   3  حكام املادةأل  تطبيقا
 
د شروط ممارسة  ذي يحد  ،ال

        أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأته.

 :)ت( يلتزم السيد)ة(  :2 املادة

 : بحثمشروع   النشاطات املسندة اليه )ا( في اطار بتنفيذ

 :عنوانب 

 

 :املقيد بالرمز

 . سنوات تبدأ من تاريخ إعتماد املشروع( 04)ملدة أربعة 
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يمكن للمؤسسة السماح للمتعاقد بالتغيب للمشاركة في التظاهرات العلمية سواء على املستوى الوطني   :3 املادة

   .أو الدولي

كوين  عليم والت  ا للت  أن يتولى مهام    نشاط تكميلي أو مربح أو    خاص   يلتزم املتعاقد بعدم القيام بأي نشاط   :4 املادة

 . بصفة شغل ثانوي 

   :5 املادة
 
جنة الوطنية لتقييم وبرمجة على ضوء املوافقة على املشروع من طرف املستشاريين العلميين أعضاء الل

وزاري  قرار  وفق  املعينين  الجامعي  الباحث)ة  يستفيد  ،البحث  والثانية   من(  األستاذ  األولى  للسنة  البحث  منحة 

إلى وثيقة اإلعتماد الصادرة للت    باإلستناد  العامة  والت  من طرف املديرية  الت    كوينعليم  العالي والبحث  بوزارة  عليم 

 . العلمي

 تائج املقدمة من طرف الباحث)ة( ودراستها من طرف  على ضوء الن    :6 املادة
 
جنة املستشاريين العلميين أعضاء  الل

  الثة والرابعة، املوافقة على التمديد للسنتين الثو   الوطنية لتقييم وبرمجة البحث الجامعي املعينين وفق قرار وزاري 

البحث  من(  الباحث)ة  يستفيد العامة   منحة  املديرية  من طرف  الصادرة  للمواصلة  التأييد  وثيقة  إلى  باإلستناد 

 البحث العلمي.عليم العالي و كوين بوزارة الت  عليم والت  للت  

،الذي  2021أفريل    17املؤرخ في    144/ 21التنفيذي رقم  (من املرسوم  14للمادة الرابعة عشر )  تطبيقا    :7 املادة

يتقـاض ى  ا،ملذكور أعاله ،بحث العلمي و التطوير التكنولوجي بوقت جزئي و مكافأتهيحدد شروط ممارسة أنشطة ال

 ا خام يقدر بـ:  ا شهري  البـاحث)ة( مقابل إنجازته تعويض  

                                                                                 :)باألرقام(

                                                                              :)بالحروف(

 : املوافق لرتبة البحث

  :8 املادة
 
   .ا للباحث)ة( املتعاقد)ة(د سنوي  أعاله يسـد   7عويض املـذكور في املادة التـ

سدد إذا كـان)ت( الباحث)ة( في وضعية انتداب إلى هيئات خارج أعـاله ال ي   7عويض املذكــور فـي املــادة  الـت    :9 املادة

 عليم العالي والبحث العلمي أو استيداع أو عطلة أمومة. قطاع الت  

عاله الباحث)ة( املتعاقد)ة( في وضعية انتداب لهيئات تحت  أ  7عويض املذكور في املادة  يستفيد من الت    :10 املادة

 . العلمي عليم العالي والبحث قطاع الت   وصاية

بدون أية عالوة وال  يحق للجامعة إلغاء هذا العقد  و   الطرفين املتعاقدين،  يمكن إلغاء العقد من أحد  :11 املادة

املتعاقد   طرف   أما إذا كان اإللغاء من  مهلة في حالة عدم إحترام املتعاقد لإلجراءات املنصوص عليها في هذا العقد،

 نفسه فيتحتم على هذا األخير تقديم مبرر لقراره. 
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يسري مفعول هذا العقد من تاريخ أول شهر إلعتماد املشروع أو التمديد. ويرفق هذا العقد بنسخة من   :12 املادة

 للمواصلة.  وثيقة االعتماد أو وثيقة التأييد
 

                                                                                            
                   

 

 

 

 إمضاء مديــر املؤسسة

 

 
 

 

  

 

 

إمضاء رئيساملشروع                                                        إمضاء عميد الكلية إمضاء الباحث املتعاقد 
اإلسم و اللقب ،  اإلمضاء اإلسم و اللقبو اإلمضاء 
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