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.................:.....................................................................................معهد/كلية
...........................................................................................................فسم 

رقم املشروع

املشروععنـوان

اعتمادهتاريخ

مدة اإلعتماد 

:النصوص القانونية التاليةأحكام العقد اجلاري منظم مبوجب 
العموميللوظيفالقانون االساسي املتضمن2006/07/15املؤرخ يف06-03األمر رقم.
البحت العلمي و التقينالقانون اخلاص لعمال قطاعاملتضمن 18/03/1986املؤرخ بتاريخ 52- 86رقمالتنفیذيرسوم م.

املؤرخ بتاريخ 53-86حكام املرسوم التنفيذيألاملعدل 14/05/1997بتاريخ املؤرخ184- 97رقم التنفیذيرسومم
.املشاركنياحثني املتعلق مبكافأة الب18/03/1986

املؤرخ بتاريخ 53-86التنفيذيحكام املرسومألاملعدل 01/10/2001بتاريخ املؤرخ952- 01رقم التنفیذيرسومم
.املشاركنياحثني املتعلق مبكافأة الب،معدل،18/03/1986

 بالباحثني املشاركنيوالعالوات اخلاصةالتوظيفط شرو املتعلق ب25/03/1995املؤرخ يف 40ر الوزاري رقم االقر.

البحوث مبشاريعاملتعلق31/12/2013يفاملؤرخ421رقمالتكوينوالبحثوالتدرجبعدماالدراساتملديريةتعمیم

.الجامعیة

ث ـــــــروع حبـــــد مشــــــــعق
اجلامعیةالبحثمشاریعلتقميالوطنیة

(CNEPRU)
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:المبرم بین

.خمولة له مجيع الصالحيات يف هذا الشأن،جلامعةالة من طرف رئيس ــــــــــممثدـــــــــــــد بن احمــــــــــــــمحم2جـامعــة و هــــران

من جهة

...............................................................................................: .)1()ة(و السيد 
)ة(فيما يأيت املتعاقد)مات(املسمى

من جهة أخر

:لقد قرر و اتفق على مايلي
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:")ة(المتعاقد "المـادة األولى
.......................................................................................: .....................)1()ة(السيد 

........................................:التخصص:......................................................احلـامل لشهـادة 
......................................................................: .........................................الر تبة

............................: ............................................................................الوظيفة املمارسة
..................................................................................:........................)2(مكان العمل

......................:.................................................................................العنوان الشخصي
:..............................................................................................البنكي/ احلساب اجلاري رقم

...............................................................................: باحث مشارك، الرتبة: بصفة) ت(قد وظف
"العقــــــــدموضوع"المـادة الثانية

......................................: ....................حتت رقمتحقيق مشروع البحث املعتمدلهذا العقد يهدف 
)وات(سنة ............. ....................... ..............ملدة.......................:.........................بتاريـخ

: ................................................................................................................. بعـنــــوان 
......... ......... .................................................................... ......... ......... ..........

.املشروع) ة(رئيس)ها(،بصفته....................................).....................................ة(السيــدإشرافحتت 
:"مـــــــــــــــــــــدة العقـــــــــــــــــد"المـادة الثالثة

.اعالهالثانيةكما هو مشار إليه يف املادة سنواتأربعو هو مربم ملدة املشروعاعتمادتاريخابتداء منهذا العقدمفعوليسري 
:"التزامات المتــــعاقد"ةلرابعالمـادة ا

"السداسيخاللاملتعاقدطرف من األعمال املنجزة)3(جممل":يأيتبتنفيذ األعمال املشار إليها فيما )ة(يتعهد املتعاقد-1

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

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

.01/01/2015يف أكثر من مشروع بالنسبة للمشاريع املعتمدة ابتداء من االخنراط)ة(للمتعاقدال ميكن -2

من اهليئة املوظفة )4(بتصريحإالشاركاملحثاالبفيوظال ميكن ت25/03/1995املؤرخ يف 40من القرار الوزاري رقم 13طبقا ألحكام املادة -3
.02املادةيفيهإلالبحث املشارمشروع لالخنراط يف
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:خامسةللمـادة اا
.رأيهمعهدلل/للكليةفيها قارير سداسية لرئيس املشروع ليديلتبتقدمي)ة(مطالب)ة(املتعاقد 

.اعاله2تزيد عن مدة املشروع احملدد يف املادة ملدة المتديد العقدا األساس ميكن و على هذ

:سادسةالالمادة
املؤرخ 52- 86رسوم رقمممن 13و12املواد ألحكامهذا و البحثملكية نتائجواملهين فيما خيص النشربالسر)ة(اقداملتعيلتزم 

.القانون اخلاص لعمال قطاع البحت العلمي و التقيناملتضمن 18/03/1986بتاريخ 
:ابعةالسالمادة
بالباحثني املتعلق بشروط العمل والعالوات اخلاصة و 25/03/1995ؤرخ يف ـــامل04رقم الوزاريمن القرار19ألحكام املادةطبقا 

دجيم،يوم30تزيد عن ةملد،أو تربص قصير المدىأمومةعطلة أومرضيةعطلة لظروف )ة(املتعاقدالتماسيف حالة املشاركني فإنه
.العطلةالعقد احلايل طيلة فرتة 

:الثامنةلمادةا
فانه بالباحثنياملتعلق بشروط العمل والعالوات اخلاصة و 25/03/1995ؤرخ يف ـــامل04رقم الوزاريالقرار من20ألحكام املادةطبقا 
.اخلاص)اه(حلسابهاملرحبة)اه(نشاطاتهممارسة)ة(املتعاقد)ة(الباحث علىمينع

:"التزامات الجــــــــــــــامعة"تاسعةاللمادةا
ألعمال كانت هلا أمهية بالنسبةالدولية إذاالوطنية أو ،العلميةات ر ملشاركة يف التظاهاجلأمن الغياب)ة(للمتعاقدالرتخيص للجامعة ميكن 

.يف حدود ما يسمح به القانونالبحث املتفق عليها

:"منحــــــــــــة المتعاقــــــــد"العاشرةلمادةا
املؤرخ 53- 86املعدل ألحكام املرسوم التنفيذي 01/10/2001بتاريخ املؤرخ952- 01املرسوم رقم من01طبقا ألحكام املادة 

.املشاركنياملتعلق مبكافأة الباحثني معدل،،18/03/1986بتاريخ 
)عدادباأل(دج..................................................:....ـشهرية تقدر بمنحة)ة(املتعاقديتلقى 

)باألحرف(دج.............................:........................
...........................................................:..................................)5(رتبةلملوافقة ا
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:"الفســـــــــخحــــــــــــــــــالة "شرعي داالحلمادةا
)01(شهر واحدـــباآلخر إخطار مسبق للطرف بشرط فسخ العقد اجلاري لطرفنيميكن ل

.ميكن للجامعة فسخ العقد بدون أي تعويض أو إشعار مسبقه التعاقديةاحرتام املتعاقد اللتزاماتيف حالة عدم 
.و يف حالة فسخ العقد من طرف املتعاقد يتوجب على هذا األخري تقدمي تقرير مفصل لسبب الفسخ

:"النــــــــــــــــــــزاعحالــــــــــــــة "شرعالثانيلمادةا
.السلطة املختصة للنظر يف هذا النزاعهيعايل و البحث العلمينزاع بني الطرفني تبقى وزارة التعليم الاليف حالة 
"ائيــــــــــب النهــــــالترتي"عشر الثالثةالمادة 

نسخ تسلم لألطراف املعنية و يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضاءه من قبل األطراف 03مادة من 13حيتوي هذا العقد على 
.   املشار إليها أسفله

................. ......:............فيو هــــران 

)ة(توقيع المتعاقد توقيع رئيس البحـث 2مدير جامعـة و هــــران

______________________________________________________________________________________________________________________
م المتعاقداس-)1(
.2و ھــــرانبالنسبة للباحثین المشاركین من خارج جامعة االستفادة من منحة البحثشھادة عدمإرفاق-)2(
.المشروعرئیسلفردي سداسيتقریر علمي على المتعاقد تقدیم یجب-)3(

.بتصریح من الھیئة الموظفةالإبتمالالباحثین المشاركینتوظیف-)4(

.دج8100:(AR)ملحق بالبحث/  دج 9600: (CR)مكلف بالبحث/دج 10800:(MR)أستاذ باحث/دج12300:(DR)مدیر بحث-)5(


