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  :یةــــــــــــلـــك

 
  

  : مـمشروع البحث رق

 :ثـــوان البحـــــــعن

     :روعـــــیس المشـرئ

  :    ــــمــــــــــــــــقســـــ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        :)ة(دـــــخاص بالسی   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 عقد البحث



  
  

  في األستاذ            المسیلة ممثلةدمحم بوضیاف ب          امعة ج ن                   بی

  جھة،امل السلطات المخولة لھ من بكیـد الكلیـة عم

  .ثانیــــــــــةجھة  من                                          ):ة(السیدو 

   :یلـــيمـا  على الشـــأنبھـذا  أتفق

  :فــــیوظ  :المادة األولـــى
   :)ة(ـــــــــــــدالسیــ

   :ادةـلشھامل ــــالح
  :ـــــــــــــــرتـــبةال

   :لـــالعمــــــان مك
   :الشخصيالعنوان 

  :ــــــــــــةرتبـــــــال      
  باحــث مشـــارك   :فـةــــــــــــــــــبص      
  1986 مارس 18المؤرخ في  86- 53وم رقم ـــالمرس طبقا ألحكام      

  
  :المادة الثانیــة
  روع البحث المعتمدـجل إنجاز مشد من اــابرم ھذا العق

   :رقمت ــــــتح

                  :البحثعنوان 
   ):ة(تحت إشراف السید

  سنوات ) 04( ربعأ :لمدة في إطار األھداف المسطرة سابقا و 
 .................................................................:ما یليالمھام المبنیة في  بإنجازیتعھد المتعاقد 

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

  :الثالثــة المادة
  .إلمضائھ المواليمن الیوم األول  ابتداءینتج ھذا العقد آثاره 

بعد دراسة تقاریر األنشطة المقدمة من طرف رئیس المشروع و قابلة للتجدید  )02(سنتین مدة ھذا العقد 

من  الثانیةیمكن أن تتجاوز مدة المشروع المنصوص علیھا في المادة  الو ، العلمي للكلیة المجلسرأي 

  .ھذا العقد

  

  

  



  
   :الرابعـة المـادة

  .العقدمن تاریخ سریان ھذا  ابتداءتقریر عن النشاطات التي قام بھا  )02(سنتین كل  تقدیمالمتعاقد  على

  :ویخضع المشروع المعتمد لمدة اربع سنوات لعملیتي تقییم 

 .عملیة تقییم منتصف المدة نھایة السنة الثانیة - 1

 .عملیة تقییم نھایة السنة الرابعة  - 2

من طرف اللجنة الوطنیة لتقییم  مشاریع البحثوفي نھایة ، تقاریر النشاطات في منتصف المدةیتم تقییم  

  :عناصر التالیةالباالستناد الى   cnepruوبرمجة البحث الجامعي 

 .على االقل مناقشة لرسالة دكتوراه في مشروع البحث: مناقشة رسائل الدكتوراه -

 .ار المشروع وخالل المدة المعتمدةانتاج علمي محقق في اط -

  .دولیة منشورات وطنیة و*

  .دولیة ت وطنیة ومداخال / مشاركات*

  كتب*
     :الخامسـة المادة

المشروع الترخیص للمتعاقد بالتغیب للمشاركة  رئیس ............................................. ق للسیدیح

أن یتم ھذا  على، ھذا العقد موضوعالبحث التي ھي  أشغالفي التظاھرات العلمیة التي تعود بالنفع على 

  .القوانین المعمول بھارخیص في إطار تال
  :مادة السادســـــــةال
  .عھد المتعاقد بعدم طلب انتداب خالل مدة تنفیذ ھذا المشروع المسجل فیھیت
  مـادة السابعـــة ال

، كما یجمد في حالة )أمومةة ألغراض شخصیة، مرضیة أو عطل(مد ھذا العقد في حالة طلب عطلة یج

  .فترة التكوین اإلقاميو ویخصم من منحة البحث مدة العطلة  التكوین اإلقامي بالخارج
  :دة الثامــنـةامــال
  .لمتوصل إلیھاا نتائج البحث ةتزم المتعاقد بالمحافظة على السر المھني في ما یتعلق بالنشر وملكییل

  

  

  

  



  :الـتـاسعــة مــادةال
وم رقـــم ـــرسـبالمالمعدل  و 1986 مارس 18المؤرخ في  86-53وم رقم ـــمن المرس 3ادة ـــللم تطبیقا

  :بـ منحة شھریة مقدرة یتقاضى 2001أكتوبر 01في  المؤرخ 295-01

  )................................باألرقام (الدینار

  )................................باألحرف(الدینار

  ....................................منالمدة الممتدة  خالل

  ................... لوظیفــة ةطابقالم 
  :لمـادة العاشـــرةا

ھذا  سخكما یحق للمؤسسة المشغلة ف. ا العقد قابل للفسخ من أحد الطرفین بعد شھر من التنبیھ المسبقھذ
  . قد دون تعویض أو تنبیھ مسبق إذا رأت أن المتعاقد أخل بالتزاماتھ المنصوص علیھا في ھذا العقدعال

  .إذا كان فسخ العقد بطلب من المتعاقد، علیھ أن یقدم تبریرات ھذا القرارفي حالة ما 

  :مـادة الحادیـة عشرةال
العلمي في حالة نشوب خالفات بین الطرفین أو  حثلجوء إلى وزارة التعلیم العالي و الببإمكان الطرفین ال

 .وجود صعوبة عند تطبیق ھذا العقد

  

  قبول من المتعاقدم                                                          

  )مع ذكر مالحظة قرأت و وافقت علیــھ( 

  
 

 عمیـد الكلیـة                      ئیـس المشــروع ر      

  

  

 بالمسیلة فيرر ح                                                      

 


