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
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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)
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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

-
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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)

