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 الجـمهوريـــة  الجـسائـريـــة  الدًمقـراطيــة  الشعبيـــة

 وزارة التعلـيم العالـي والبحـث العـلمي

 
 

 .................................املؤسسة: 

 .....................................الرقــــم: 
 

 

      ((PPRRFFUU))ييــمعمعني جاني جاــــــــث  تكوي ث  تكوي ــــــــــروع بحروع بحــــــــــاص بمشاص بمشــــــــــــــــث خث خــــــــد بحد بحــــــــعقعق

 ،4002يىليى سىت  91املىافق  9243جمادي الثاهيت عام  95في ر ّ  املؤس  03-00القاهىن  بمقتض ى -

 ،ن القاهىن ألاساس ي العام للىظُفت العمىمُتّ  املخضم

خ في  435-00املسسىم التىفيري  بمقتض ىو - اهيت عام  42املؤز 
 
أوث سىت  40املىافق  9242جمادي الث

د مه4000 ري يحد 
 
م،، ال ل واملتم  ت بتىظيمها وسيرها، املعد   ام الجامعت والقىاعد الخاص 

خ في  455-01املسسىم التىفيري  بمقتض ىو - ر4001غشت سىت  92املىافق  9242زجب عام  99املؤز 
 
 ي، ال

ت بتىظيمه وسيره، د مهام املسكز الجامعي والقىاعد الخاص   يحد 

 ،2000ماًى  03املىافق  1421سبُع الثاوي  22 ير فّ  املؤس  121-00املشسىم الخىفُزي سقم  بمقتض ىو -

 ،ن القاهىن ألاساس ي الخاص باألساجز الباخث إلاسدشفائي الجامعيّ  املخضم

خ في  900-04املسسىم التىفيري زقم  بمقتض ىو - اوي عام  43املؤز 
 
 مايى سىت 00املىافق  9245زبيع الث

ً القاهىن ألاساس ي الخاص باألستاذ الباحث، ،4004  املتضم 

 ،2010 ًىهُى سىت 14املىافق  1432سمضان عام  1املؤّسر في  120-10املشسىم الخىفُزي سقم  بمقتض ىو -

زي ًدّذد القاهىن ألاساس ي الىمىرجي للمذسست العلُا
ّ
 ،ال

زي  ،4049أبسيل سىت  93املىافق  9224زمضان عام  1في املؤسر  144-21املشسىم الخىفُزي  بمقتض ىو -
ّ
ال

ش الذّ  وشعت البدث العلمي والذمماسست أشسوط ًدّذد   ،حشئي ومكافأتها كىىلىجي بىقذّ  ظٍى

ن حعُين السُذ2 ّ  القشاس سقم ............ املؤسر في  ........................... املخضم بمقتض ىو -

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

 ............................................................................................................،................................................. في مىصب2

ت سقم ّ  بىاًء على الذو - املخعلقت بئحشاءاث قبىل وحسُير ، 2011دٌسمبر  01زت في ّ  املؤس  00علُمت الىصاٍس

ع البدث الذ ني الجامعيّ  مشاَس  ،كٍى

 ،حىت الىظىُت لخقُُم وبشمجت البدث الجامعي على مششوع بدث بشئاستّ  للبىاًء على مىافقت او -

  ألاسخار)ة(

 ............................................................................................................................................................ 2الشعبت  -
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 ..........................................................................................................................................................التخصص....... -

 6ـاملعىىن ب

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

 .........................................................................................................................................................6 املقُذ  بالشمض

 .............................................................................................................................................................الدوزة 6 ....

 

  )ة(:املؤسسة السيد مدًر ّ  فئن

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

  ،،من جهةمن جهة
 

 .......................................................................... 2اللقــــب ........ .................................................... والسُذ )ة( الاسم2

خ    .................................................................................................................................................... ومكان الاصدًاد2جاٍس

 ........................................................................................................................................................................ الشهادة2

 ............................................................................................................................................................................ الشجبت2

 ................................................................................................................................املؤسست ألاصلُت2 ........................

  من جهة أدرى من جهة أدرى 

  

  إتفقـــــا على ما ًلي:إتفقـــــا على ما ًلي:

 

 ...........……………………………………………………………………………………………… السُذ)ة(2 يىظف  )ث( 22املادة ألاولىاملادة ألاولى

 .................................................بصفت 6.......................................................................................................................

ل  14املؤسر في  144-21الخىفُزي سقم مً املشسىم  3 ألخكام املادة جطبيقا د ششوط ّ  ري ًدذّ  ،ال2021أفٍش

ش الخكىىلىجي بىقذ حضئي ومكافأجه.        مماسست أوشعت البدث العلمي والخعٍى

)ث( ًلتزم السُذ)ة( 2     ::22  املادةاملادة

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

 مششوع بدث اليشاطاث املسىدة اليه )ا( في اطاز بدىفُز

 .............................................................................عىىانب

 ................................................................................................................................................املقُذ بالشمض2 ................
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خ إعخماد املششوع( 02)ملذة أسبعت   .سىىاث جبذأ مً جاٍس

ًمكً للمؤسست السماح للمخعاقذ بالخغُب للمشاسكت في الخظاهشاث العلمُت سىاء على املسخىي  ::33  املادةاملادة

   .وليالىظني أو الذ

علُم ّ  ا للذّ  أن ًخىلى مهام مشبذ أو وشاط جكمُلي أو زاص ًلتزم املخعاقذ بعذم القُام بأي وشاط ::44  املادةاملادة

ً بصفت شغل ثاهىي ّ  والذ  .كٍى

ين العلمُين أعضاء الل ::55  املادةاملادة حىت الىظىُت لخقُُم ّ  على ضىء املىافقت على املششوع مً ظشف املسدشاٍس

مىدت البدث للسىت ألاولى  مًألاسخار الباخث)ة(  يستفيد ن وفق قشاس وصاسي،وبشمجت البدث الجامعي املعُىي

ت العامت للذ ً بىصاسة ّ  علُم والذّ  والثاهُت باإلسدىاد إلى وثُقت إلاعخماد الصادسة مً ظشف املذًٍش كٍى

 علُم العالي والبدث العلمي.ّ  الذ

ين العلمُين أعضاء  مً ظشف  جائج املقذمت مً ظشف الباخث)ة( ودساستهاّ  على ضىء الً ::66  املادةاملادة املسدشاٍس

حىت الىظىُت لخقُُم وبشمجت البدث الجامعي املعُىين وفق قشاس وصاسي واملىافقت على الخمذًذ للسيخين ّ  الل

باإلسدىاد إلى وثُقت الخأًُذ للمىاصلت الصادسة مً  مىدت البدث مًالباخث)ة(  يستفيد الثالثت والشابعت،

ت العامت للذ ً بىصاسة الذّ  لُم والذعّ  ظشف املذًٍش  علُم العالي والبدث العلمي.ّ  كٍى

ل  14املؤسر في  21/144الخىفُزي سقم (مً املسسىم 92جطبيقا  للمادة السابعت عشس ) ::77  املادةاملادة ،الزي ًدذد 2021أفٍش

ش الخكىىلىجي بىقذ حضئي و مكافأجه ـاخث)ة( ًخقـاض ى البا،ملركىز أعاله ،ششوط مماسست أوشعت البدث العلمي و الخعٍى

ض  ا زام ًقذس بـ2 ّ  ا شهشي ّ  مقابل إهجاصجه حعٍى

 دج.  .............................................................................................................................................................. )باألسقام(

 دج. ............................................................................................................................................................ )بالحشوف(

 .............................................................................املىافق لسجبت البحث 6..............................................................................................

  .ا للباخث)ة( املخعاقذ)ة(ّ  د سىىي ّ  أعاله ٌسـذ 3عىٍض املـزكىس في املادة ّ  الخـ ::88  املادةاملادة

خذاب إلى أعـاله ال ٌسذد إرا كـان)ث( الباخث)ة( في وضعُت اه 3عىٍض املزكــىس فـي املــادة ّ  الـذ ::99  املادةاملادة

 علُم العالي والبدث العلمي أو اسدُذاع أو ععلت أمىمت.ّ  هُئاث زاسج قعاع الذ

ض املزكىس في املادة ّ  ٌسخفُذ مً الذ ::1010  املادةاملادة عاله الباخث)ة( املخعاقذ)ة( في وضعُت اهخذاب أ 3عٍى

 .العلمي علُم العالي والبدثّ  قعاع الذ وصايتلهُئاث جدذ 

دق للجامعت إلغاء هزا العقذ بذون أًت عالوة  العشفين املخعاقذًً، مً أخذًمكً إلغاء العقذ  ::1111  املادةاملادة ٍو

 طسف  أما إرا كان إلالغاء مً وال مهلت في خالت عذم إخترام املخعاقذ لإلحشاءاث املىصىص عليها في هزا العقذ،

 املخعاقذ هفسه فُخدخم على هزا ألازير جقذًم مبرس لقشاسه.
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شفق هزا العقذ بيسخت ٌسشي مفعىل هزا ا ::1212  املادةاملادة خ أول شهش إلعخماد املششوع أو الخمذًذ. ٍو لعقذ مً جاٍس

 مً وثُقت الاعخماد أو وثُقت الخأًُذ للمىاصلت.
 

 

  

  

                              إمضاء عميد الكلية /مدير املعهد /رئيس قسمإمضاء عميد الكلية /مدير املعهد /رئيس قسم                إمضاء رئيس املشروعإمضاء رئيس املشروع                      إمضاء الباحث املتعاقدإمضاء الباحث املتعاقد

  

  

  

  سة سة إمضاء مدًــر املؤسإمضاء مدًــر املؤس  

  
 

 

 

  

 


