ملحق عدد 1

استمارة ترشح
إلبرام عقد بحث (حاصل على شهادة الدكتوراه)
الخطة املترشح لها:
هيكل بحث.....................................................................................................:

ّ
...........................................................................................
مشروع بحث:
..............................................................................................
برنامج/املترشح
إسم ولقب
شهادة الدكتوراه في اختصاص..........................................................................................
الاسم واللقب...................................................................................................
تاريخ ومكان الوالدة............................................................................................

ّ
الوطنية..................................................................................
رقم بطاقة التعريف
العنوان الشخص ي..............................................................................................
العنوان إلالكتروني..............................................................................................
رقم الهاتف.......................................................................................................

التاريخ ....../....../......
إمضاء المترشح

مخصص لإلدارة
مكان ّ

تمت دراسة الملف من طرف أعضاء اللجنة المتكونة من:
-

قرار اللجنة

ملحق عدد 2

طلب إبرام عقد بحث
(حاصل على شهادة الدكتوراه)
 إطار التعاقد:هيكل بحث

برنامج أو مشروع بحث

التسمية.................................................................................................
...........................................................................................................
 رئيس الهيكل أو املسؤول عن برنامج أو مشروع البحث................................................. : الاختصاص املطلوب........................................................................................... املؤهالت الخصوصية املطلوبة............................................................................... الخبرة املطلوبة................................................................................................. املدة التعاقدية................................................................................................. املهام املزمع تكليف املتعاقد بها:................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

التاريخ ....../......./.......
اإلمضاء
( المسؤول على هيكل أو برنامج أو مشروع البحث)

ملحق عدد 3

قائمة في الوثائق المكونة لملف عقد بحث
(لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه)
 -1عقد جديد
-

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

-

نسخة مطابقة لألصل من الشهادة أو الشهادات العلمية للمترشح مع إرفاقها بمقرر معادلة بالنسبة للشهادات
ألاجنبية.

-

نسخة من الوثائق املثبتة للخبرة واملؤهالت الخصوصية املطلوبة.

-

التزام ينص على التفرغ للعمل كامل الوقت بهيكل البحث أو في إطار إنجاز مشروع أو برنامج البحث ويتضمن
وجوبا إمضاء معرفا به (امللحق عدد .)6

-

مضمون من سجل السوابق العدلية (بطاقة عدد  ) 3لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من  3أشهر.

-

شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من  3أشهر تثبت توفر املؤهالت البدنية والذهنية ملمارسة
الوظيفة بكامل تراب الجمهورية.

 جدول لوضعية الاعتمادات املرصودة لتأجير املتعاقدين في إطار هيكل أو مشروع أو برنامج البحث (امللحق عدد .)7ّ ّ
رشح طبقا ملا ّ
نص عليه البالغ.
 -كل وثيقة ضرورية للت

 -2تجديد عقد
-

نسخة من آخر عقد.

-

تقرير ايجابي للمسؤول على هيكل أو مشروع أو برنامج البحث.

-

التزام (امللحق عدد .)6

-

جدول لبيان الاعتمادات املرصودة لتأجير املتعاقدين في إطار هيكل أو مشروع أو برنامج البحث (امللحق عدد .)7

-

عقـــد بحث
(حاصل على شهادة الدكتوراه)

ملحق عدد 4

(في إطار هياكل البحث)
( )1

تجديـد

عقــد جديــد

بين الممضيـن أسفلـه:
السيد(ة) (................................................................................... : )2
باقرتاح من السيد (ة)(........................................................................... :)3
املسؤول (ة) على (.............................................................................. :)4

من جهة،
والسيد(ة)............................................ :حاصل على شهادة الدكتوراه ،بصفته باحثا متعاقدا.
 رقم بطاقة التعريف الوطنية  ....................... :املسلمة بتاريخ........................................... تاريخ الوالدة .................................... :مكاهنا………………………....….… : العنوان الشخصي ................................................ :اهلاتف……………..….… : -شهادة الدكتوراه يف اختصاص......................................................................... :

من جهة أخرى،
وبعـد اإلطـالع علـى:
 القانون التوجيهي عدد  6لسنة  1996املؤرخ يف  11جانفي  1996املتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا ومجيع النصوص اليت نقحته أو متمته، األمر عدد  949لسنة  1991املؤرخ يف  19ماي  1991املتعلق بالعقود املربمة مع أعوان البحث، منشور وزير التعليم العايل والبحث العلمي عدد  42املؤرخ يف  1ديسمرب  9292حول إبرام عقود حبث لفائدة احلاصلني على شهادة الدكتوراهيف إطار هياكل ومشاريع وبرامج البحث العلمي.

تـم االتفـاق علـى مـا يلـي :
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2

وضـع عالمـة (×) فـي الخانـة المناسبـة
رئيـس المؤسسة المحدث لديها الهيكل المعني (مخبر بحث ،وحدة بحث ،مدرسة دكتوراه )....

( )3رئيس مخبر بحث أو وحدة بحث أو مدير مدرسة دكتوراه ....
()4

تسمية الهيكل.
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الفصل األول:
يكلف السيد(ة) .....................:يف إطار هيكل البحث.......................................
باملهام التالية:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... -

الفصل :2حددت املدة التعاقدية لتنفيذ هذا العقد بـ ........:شهرا  /أشهر:
تبتـدئ يف....................
وتنتهـي يف،....................

ال يدخل هذا العقد حيز التنفيذ إال بعد املصادقة عليه من قبل وزارة اإلشرا .
الفصل:3يكتسي هذا العقد صبغة استثنائية ،وهو غري قابل للتجديد بصفة ضمنية،كما أنه غري قابل
للتسوية.
يكون جتديد العقد ،عند االقتضاء سنويا ويتم بناء على تقرير يعده املتعاقد(ة) يبني مدى تقدم حبوثه أو
استكماهلا.
وال ميكن جتديد العقد أكثر من مرتني بنفس هيكل البحث.
الفصل :4حدد املبلغ الشهري اخلام املسند للسيد(ة)....................بـ ـ ـ(....................:)5مقابل
اجناز املهام املوكولة إليه .ويقع صرفه شهريا بعد خصم:
 املسامهة يف نظام التقاعد واحليطة االجتماعية ورأس املال عند الوفاة طبقا للتشريع اجلاري به العمل. الضريبة على الدخل طبقا للتشريع اجلاري به العمل.الفصل :5يقع خالص املتعاقد شهريا بناء على شهادة كتابية يديل هبا رئيس اهليكل تبني أنه قد أجنز األعمال
املوكولة له مبقتضى هذا العقد.
وال ميكن للمتعاقد أن جيمع بني هذا املبلغ وأ ي منافع أو امتيازات أخرى بأي عنوان كان عند تأديته للمهام
املنصوص عليها هبذا العقد.
الفصل :6حيمل تأجري املتعاقد على االعتمـادات املخصصة هليكل البحث واملرمسة بالعنوان الثاين للمؤسسة.

ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ
( )5مبلغ التأجير باألرقام وبلسان القلم.
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الفصل :7يلتزم السيد(ة) ............:بعدم إفشاء أية معلومة بلغت إىل علمه(ها) أو وثيقة وضعت حتت
تصرفه(ها) عند مباشرته (ها) ملهامه (ها) مبقتضى هذا العقد إال برتخيص كتايب من رئيس هيكل البحث عند
االقتضاء.
الفصل :8ينبغي أن يكون املتعاقد متفرغا للعمل كامل الوقت هبيكل البحث فال ميكنه تعاطي أي نشاط مهين
مبقابل .وهو يتعهد بإعالم رئيس هيكل البحث الذي ينتمي إليه كتابيا بأي تغيري يطرأ على وضعيته خالل
مدة التعاقد.
الفصل :9يتمتع املتعاقد طـوال مـدة تعاقده بـالعطل العادية والعطل املرضية على غرار ما ينطبق على األعوان
املتعاقدين يف الوظيفة العمومية.
الفصل :01يتوىل كل من رئيس املؤسسة ورئيس هيكل البحث املعين متابعة تقدم إجناز املهام املوكولة

للسيد(ة) ....................... :الذي يتوىل عند هناية مدة تنفيذ العقد تقدمي تقرير عن األعمال املنجزة
والنتائج املتحصل عليها.
وتبقى مجيع الوثائق والنتائج املرتبطة باألعمال املنجزة على ذمة هيكل البحث باملؤسسة املعنية.
الفصل :00ميكن فسخ هذا العقد دون صر تعويضات مالية أو أخرى مهما كان نوعها:

 - 1بإرادة أحد الطرفني على أن يقع إعالم الطر األخر كتابيا قبل شهر على األقل،
 - 2يف احلاالت التالية:
 خطأ فادح يرتكبه السيد (ة) ................... إخالل املتعاقد بواجباته أو التقصري يف أداء املهام املوكولة إليه. -يف كل احلاالت اليت خيل فيها املتعاقد بتطبيق أحد فصول هذا العقد.

وال حيول فسخ هذا العقد دون اختاذ اإلجراءات الالزمة واملتابعة اجلزائية عند االقتضاء.
ويكون طلب الفسخ من قبل رئيس هيكل البحث معلال.
ويفكل احلاالت ال يتم الفسخ إال مبقرر مصادق عليه من طر و ازرة اإلش ار .

3

اإلمضــــاء
(إدراج كامل البيانات ضروري)

المتعاقد(ة):

(االسم واللقب واإلمضاء والتاريخ)

رئيس(ة) هيكل البحث
(اإلمضاء والتاريخ واخلتم)

رئيس(ة) المؤسسة
(اإلمضاء والتاريخ واخلتم)

رئيس(ة) الجامعة  /رئيس(ة) مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي
(اإلمضاء والتاريخ واخلتم):

المصـ ــادق ـ ـ ــة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

4

عقـــد بحث
(حاصل على شهادة الدكتوراه)

ملحق عدد 5

(في إطار إنجاز مشاريع وبرامج البحث العلمي)
()1

تجديـد

عقــد جديــد

بين الممضيـن أسفلـه:
السيد(ة) (................................................................................. : )2
والسيد(ة) (................................................................................ : )3
باقرتاح من السيد (ة)(......................................................................... :)4
املسؤول على مشروع أو برنامج البحث(.. ......................................................:)5

من جهة،
والسيد(ة).................................... :حاصل على شهادة الدكتوراه بصفته باحثا متعاقدا.

 -رقم بطاقة التعريف الوطنية  ....................... :املسلمة بتاريخ........................................

 تاريخ الوالدة .................................... :مكاهنا…………………………...… : العنوان الشخصي ................................................ :اهلاتف……………….… : -شهادة الدكتوراه يف اختصاص....................................................................... :

من جهة أخرى،
وبعـد اإلطـالع علـى:
 القانون التوجيهي عدد  6لسنة  1996املؤرخ يف  11جانفي  1996املتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا ومجيع النصوص اليت نقحته أو متمته، األمر عدد  949لسنة  1991املؤرخ يف  19ماي  1991املتعلق بالعقود املربمة مع أعوان البحث، منشور وزير التعليم العايل والبحث العلمي عدد  42املؤرخ يف  1ديسمرب  9292حول إبرام عقود حبث لفائدة احلاصل ن على شهادة الدكتوراه يفإطار هياكل ومشاريع وبرامج البحث العلمي.

تـم االتفـاق علـى مـا يلـي :

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2

وضـع عالمـة (×) فـي الخانـة المناسبـة

.

رئيـس المؤسسة التي سيباشر بها المتعاقد مهامه.

( )3رئيـس المؤسسة المتصرفة في اعتمادات مشروع أو برنامج البحث (إن وجدت).
( )4المسؤول عن مشـروع أو برنامج البحث (المنسق العلمي ،المشرف على مشروع البحث)....
.

()5

تسمية مشروع أو برنامج البحث.

1

الفصل األول:
أبرم هذا العقد من أجل إجناز مشروع أو برنامج البحث............................................... :
الذي ميتد على .......سنوات.
يكلف السيد(ة)،................:يف إطار هذا العقد ،باملهام التالية:
..........................................................................................….............................................................................................................................................................................الفصل :2حددت املدة التعاقدية لتنفيذ هذا العقد بـ .....:شهرا  /أشهر:
تبتـدئ يف....................
وتنتهـي يف،....................

ال يدخل هذا العقد حيز التنفيذ إال بعد املصادقة عليه من قبل وزارة اإلشراف.
الفصل:3يكتسي هذا العقد صبغة استثنائية ،وهو غري قابل للتجديد بصفة ضمنية،كما أنه غري قابل
للتسوية.
يكون جتديد العقد ،عند االقتضاء ،سنويا ويتم بناء على تقرير يعده املسؤول عن مشـروع أو برنامج البحث.
وال ميكن أن تتجاوز فرتة التعاقد مدة املشروع أو الربنامج.
الفصل :4حدد املبلغ الشهري اخلام املسند للسيد(ة)..................بـ ـ ـ(......................:)6مقابل
اجناز املهام املوكولة إليه .ويقع صرفه شهريا بعد خصم:
 املسامهة يف نظام التقاعد واحليطة االجتماعية ورأس املال عند الوفاة طبقا للتشريع اجلاري به العمل. الضريبة على الدخل طبقا للتشريع اجلاري به العمل.الفصل :5يقع خالص املتعاقد شهريا بناء على شهادة كتابية يديل هبا املسؤول عن املشروع أو الربنامج تب ن
أنه قد أجنز األعمال املوكولة له مبقتضى هذا العقد.
وال ميكن للمتعاقد أن جيمع ب ن هذا املبلغ وأي منافع أو امتيازات أخرى بأي عنوان كان عند تأديته للمهام
املنصوص عليها هبذا العقد.
الفصل :6حيمل تأجري املتعاقد على االعتمـادات املخصصة ملشروع أو برنامج البحث......................
واملرمسة بـ ـ..................................................

ـــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ
( )6مبلغ التأجير باألرقام وبلسان القلم.
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الفصل :7يلتزم السيد(ة) ............:بعدم إفشاء أية معلومة بلغت إىل علمه(ها) أو وثيقة وضعت حتت
تصرفه(ها) عند مباشرته (ها) ملهامه (ها) مبقتضى هذا العقد إال برتخيص كتايب من املسؤول على مشروع أو
برنامج البحث عند االقتضاء.
الفصل :8ينبغي أن يكون املتعاقد متفرغا للعمل كامل الوقت هبيكل البحث فال ميكنه تعاطي أي نشاط مهين
مبقابل.
وهو يتعهد بإعالم املسؤول على مشروع أو برنامج البحث كتابيا بأي تغيري يطرأ على وضعيته خالل مدة التعاقد.
الفصل :9يتمتع املتعاقد طـوال مـدة تعاقده بـالعطل العادية والعطل املرضية على غرار ما ينطبق على األعوان
املتعاقدين يف الوظيفة العمومية.
الفصل :01يتوىل كل من رئيس املؤسسة احلاضنة للمتعاقد واملسؤول على مشروع أو برنامج البحث متابعة
تقدم إجناز املهام املوكولة للسيد(ة) ....................... :الذي يتوىل عند هناية مدة تنفيذ العقد تقدمي
تقرير عن األعمال املنجزة والنتائج املتحصل عليها.
وتبقى مجيع الوثائق والنتائج املرتبطة باألعمال املنجزة على ذمة املؤسسة املعنية.
الفصل :00ميكن فسخ هذا العقد دون صرف تعويضات مالية أو أخرى مهما كان نوعها:

 - 1بإرادة أحد الطرف ن على أن يقع إعالم الطرف األخر كتابيا قبل شهر على األقل،
 - 2يف احلاالت التالية:

 خطأ فادح يرتكبه السيد (ة) ................... إخالل املتعاقد بواجباته أو التقصري يف أداء املهام املوكولة إليه. يف كل احلاالت اليت خيل فيها املتعاقد بتطبيق أحد فصول هذا العقد.وال حيول فسخ هذا العقد دون اختاذ اإلجراءات الالزمة واملتابعة اجلزائية عند االقتضاء.
ويكون طلب الفسخ من قبل املسؤول على مشروع أو برنامج البحث معلال.
ويفكل احلاالت ال يتم الفسخ إال مبقرر مصادق عليه من طرف و ازرة اإلشراف.
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اإلمضــــاء

(إدراج كامل البيانات ضروري)

المتعاقد(ة):

(االسم واللقب واإلمضاء والتاريخ)

المسؤول (ة)على المشروع أو البرنامج
(اإلمضاء والتاريخ واخلتم):

رئيس(ة) المؤسسة الحاضنة للمتعاقد
(اإلمضاء والتاريخ واخلتم):

رئيـس المؤسسة المتصرفة في اعتمادات ا لمشروع أو برنامج البحث
(اإلمضاء والتاريخ واخلتم):

المصـ ــادق ـ ـ ــة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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( ان وجدت)
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التزام خاص بالحاصلين على شهادة الدكتوراه
في إطار إبرام عقود بحث
إني الممضي(ة) أسفل هذا...........................................................................
المولود(ة) في .................................. :بـ .................................................
صاحب(ة) بطاقة التعريف الوطنية عدد...............................................................:
الصادرة بـ  ............................ :في ........................................................
العنوان الشخصي....................................................................................
الهاتف..............................................................................................
ألتزم بأن ال أتعاطى أي نشاط مهني بمقابل وأن أتفرغ للعمل كامل الوقت بهيكل البحث
( مخبر /وحدة /مدرسة دكتوراه).......................................................................
إلنجاز مشروع أو برنامج..............................................................................
كما ألتزم بإعالم رئيس هيكل البحث الذي أنتمي إليه أو المسؤول عن المشروع أو البرنامج كتابيا بأي
تغيير يطرأ على وضعيتي الحالية خالل مدة التعاقد وإال كنت عرضة للتتبعات القانونية المستوجبة.
حرر بـتاريخ......./....../......
إمضاء المترشح
(اإلمضاء معرف به)

وضعية االعتمادات المرصودة لتأجير المتعاقدين في إطار هيكل أو مشروع
أو برنامج بحث علمي (حاملي شهادة الدكتوراه)
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المؤسسة....................................................................................... :
مشروع حبث

هيكل حبث

هيكل آخر

برنامج حبث

الرمز................. :

التسمية........................................................................................ :
رئيس الهيكل/المسؤول على المشروع أو البرنامج :السيد(ة) ........................................
االعتمادات
المرصودة لتأجير
المتعاقدين

االعتمادات
المتوفرة

بحساب الدينار

الباقي المتوفر

مصاريف عقود بصدد اإلنجاز
اسم المتعاقد ولقبه

الصفة/الشهادة العلمية

المدة التعاقدية
(بحساب األشهر)

التأجير الشهري
الخام

التأجير الجملي

(بعد خالص العقود
المنجزة والتي بصدد
اإلنجاز)

الجملة..................................................:

امضاء رئيس الهيكل/
المسؤول على مشروع أو برنامج البحث
(ضرورة وضع التاريخ)

إمضاء المسؤول المالي

إمضاء رئيس المؤسسة

(ضرورة وضع التاريخ)

(ضرورة وضع التاريخ)
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مقـرر فسـخ عق ــد بحث
(حاصل على شهادة الدكتوراه)
()1

إن السـيد (ة) ..............................................................................................
بعد اإلطالع على

 القانون التوجيهي عدد  6لسنة  1996املؤرخ في  11جانفي  1996املتعلق بالبحث العلمي وتطويرالتكنولوجيا ،وعلى جميـع النصوص التي نقحتـه أو تممتـه وخاصة القانون عدد  31لسنة  6006املؤرخ
في  9نوفمبر ،6006
 ألامر عدد  946لسنة  1993املؤرخ في  19ماي  1993املتعلق بالعقود املبرمة مع أعوان البحث، منشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدد 42املؤرخ في  1ديسمبر  6060حول إبرام عقود بحثلفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه في إطار هياكل ومشاريع وبرامج البحث العلمي.
 اتفاقية البحث املبرمة مع السيد (ة) ( ........................................ )6املتعلقة باإلشراف على هيكل /مشروع أو برنامج البحث.................................................................................................................................:
العقد املبرم مع السيد(ة) (................................................................ )1صاحب(ة) بطاقة التعريف الوطنيةرقم..........................:بداية من .............................................إلى غاية.................................................................
قرر ما يلي:
فصل وحيد :يتم فسخ العقـد املبرم بين السـيد (ة) (................................................................................... )1
والسـيد(ة) ( ................................................... )1بداية من يوم  .........................دون صرف تعويضات مالية.

للمصادقـة
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي

( )1رئيس المؤسسة.
( )2رئيس هيكل البحث أوالمسؤول عن مشروع أو برنامج البحث.
( )3اسم ولقب المتعاقد(ة).

رئيس المؤسسة
(اإلمضاء ،التاريخ واخلتم )

