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•مرسوم تنفيذي رقم  129-08مؤرخ في  27ربيع الثاني عام  1429الموافق  03مايو سنة  ،2008يتضمن القانون الساسي

الخاص بالستاذ الباحث الستشفائي الجامعي )جريدة رسمية سنة  ،2008عدد  ،23صفحة ( 18-07
• مرسوم تنفيذي رقم  130-08مؤرخ في  27ربيع الثاني عام  1429الموافق  03مايو سنة  ،2008يتضمن القانون الساسي
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جامعي وأستاذ محاضر استشفائي جامعي من قسم "أ" وأستاذ استشفائي جامعي) النشرة الرسمية للتعليم العالي

والبحث العلمي ،سنة  ،2009السداسي الثاني (.
•قرار وزاري مشترك مؤرخ في  11ديسمبر سنة  ،2011يتضمن تحديد المصلحة الستشفائية الجامعية والوحدة الستشفائية الجامعية

)جريدة رسمية سنة  ،2012عدد  ،19صفحة .( 38-36
•قرار وزاري مشترك مؤرخ في  11ديسمبر سنة  ،2011يحدد كيفيات التعيين بالنيابة بصفة رئيس مصلحة استشفائية جامعية

)جريدة رسمية سنة  ،2012عدد  ،19صفحة .( 39-38
•قرار وزاري مشترك مؤرخ في  11ديسمبر سنة  ،2011يحدد كيفيات إعداد قوائم التأهيل للتعيين في المنصب العالي لرئيس وحدة

استشفائية جامعية)جريدة رسمية سنة  ،2012عدد  ،19صفحة .(40-39
•قرار وزاري مشترك مؤرخ في  24ذي الحجة عام  1437الموافق  26سبتمبر سنة  ، 2016يحدد كيفيات تنظيم وسير المسابقة

للتعيين في المنصب العالي لرئيس مصلحة إستشفائية جامعية )جريدة رسمية سنة ،2016عدد  ،61صفحة -29
(33
•قرار وزاري مشترك مؤرخ في  02جمادي الثانية عام  1433الموافق  24أبريل سنة ، 2012يحدد كيفيات تنظيم
وسير المسابقة للتعيين في المنصب العالي لرئيس مصلحة إستشفائية جامعية )جريدة رسمية سنة
،2012عدد  ،43صفحة ) . (25-20،ملغى(
•قرار وزاري مشترك مؤرخ في  23جانفي  ،2013يتضمن فتح مسابقة وطنية على أساس الشهادات ولعمال العلمية والبيداغوجية
لللتحاق بالمنصب العالي لرئيس مصلحة إستشفائية جامعية بعنوان سنة  ) 2013النشرة الرسمية للتعليم العالي

والبحث العلمي ،سنة  2013الثلثي الول(.
•قرار وزاري مشترك مؤرخ في  23رجب عام  1434الموافق  2يونيو  ، 2013يحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة لللتحاق

ببعض رتب اسلك مستخدمي دعم البحث ) جريدة رسمية سنة  ،2014عدد  ،76صفحة .( 24-8
•قرار وزاري مشترك مؤرخ في  23غشت سنة ،2017يحدد كيفيات تطبيق المادة  21من المرسوم التنفيذي رقم  129-08مؤرخ
في  27ربيع الثاني عام  1429الموافق  03مايو سنة  ،2008والمتضمن القانون الساسي الخاص بالستاذ الباحث الستشفائي

الجامعي )النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي سنة  ،2017الثلثي الثالث( .
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إستشفائي جامعي ) النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي سنة  2010السداسي الثاني(.
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الستشفائي الجامعي الذي يشغل منصبا عاليا )النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي سنة
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الجامعي في طور تحضير شهادة دكتورفي العلوم الطبية )النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

سنة  ،2016الثلثي الثالث(.
قرار مؤرخ في  28شوال عام  1437الموافق  2غشت سنة  ، 2016يحدد شروط منح رخص الغياب لفائدة الباحث الدائم الذي
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.يحضر رسالة الدكتوراه )جريدة رسمية سنة  ،2016عدد  ، 68صفحة (21 -20
• قرار مؤرخ في  28شوال عام  1437الموافق  2غشت سنة  ، 2016يحدد كيفيات تقييم النشاط السنوي للباحث الدائم

)جريدة رسمية سنة  ،2016عدد  ، 68صفحة (22 -21
قرار مؤرخ في  3شوال عام  1438الموافق  27يونيو سنة  ،2017يحدد إطار تنظيم المسابقات والمنحانات •
المهنية لللتحاق بالرتب المنتمية للسلك الخاصة بالتعليم العالي )جريدة رسمية سنة  ،2017عدد ، 46
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قرار مؤرخ في  3شوال عام  1438الموافق  27يونيو سنة  ،2017يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين •
المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الختبارات والمنحانات المهنية لللتحاق بالرتب المنتمية للسلك
الخاصة بالتعليم العالي )جريدة رسمية سنة  ،2017عدد  ، 46صفحة (21-16
قرار رقم  778مؤرخ في  8جويلية سنة ،2017يحدد كيفيات تطبيق المادة  23من المرسوم التنفيذي رقم • -08
 130مؤرخ في  27ربيع الثاني عام  1429الموافق  03مايو سنة  ،2008و المتضمن القانون الساسي الخاص
.بالستاذ الباحث )النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي سنة  ،2017الثلثي الثالث(
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الفرع الثاني
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العالي والبحث العلمي سنة  ،2002السداسي الول(.
•قرار مؤرخ في  30ربيع الول عام  1429الموافق  7أبريل سنة  ، 2008يحدد تشكيل الملف الداري وكيفيات تنظيم توظيف

العوان المتعاقدين وكذا إجراءات العلن ) جريدة رسمية سنة  2008عدد  25صفحة .(10-8
•قرار مؤرخ في  16رجب عام  1429الموافق  19يوليو سنة  ،2008يحدد تشكيلة اللجنة التأديبية الستشارية المتساوية العضاء

للعوان المتعاقدين وكيفيات تعيين أعضائها وسيرها ) جريدة رسمية سنة  2008عدد  52صفحة 53ء .(55

الفرع الثالث
المسابقات والمتحانات
•مرسوم تنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  3جمادى الثانية عام  1433الموافق  25أبريل سنة  ،2012الذي يحدد كيفيات

تنظيم المسابقات والمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والدارات العمومية وإجراءها )جريدة رسمية سنة 2012
،عدد  26صفحة .( 15-10
•مرسوم تنفيذي رقم  293-95المؤرخ في  5جمادى الولى عام  1416الموافق  30سبتمبر سنة  ،1995يتعلق
بكيفيات تنظيم المسابقات والمتحانات والختبارات المهنية في المؤسسات والدارات العمومية )جريدة رسمية
سنة ، 1995عدد  57صفحة  ( 15 - 11معدل ومتممم بالمرسوم التنفيذي رقم  148-04مؤرخ في  29ربيع
الول عام  1425الموافق  19مايو ) 2004جريدة رسمية سنة ، 2004عدد  31صفحة  ). (7 - 6ملغى(
•قرار وزاري مشترك مؤرخ في  19ربيع الثاني عام  1430الموافق  15أبريل سنة  ،2009يحدد مبالغ أداء الخدمات من قبل
مؤسسات التعليم العالي المؤهلة كمراكز امتحان في إطار تنظيم المسابقات والمتحانات المهنية لفائدة المؤسسات والدارات

العمومية ) جريدة رسمية سنة  2009عدد  37صفحة .(22 – 21
•قرار وزاري مشترك مؤرخ في  3رجب  ،1433الموافق  24ماي سنة  ،2012يعين مركز المتحان ويحدد الكيفيات العملية
للمتحان النهائي للحصول على شهادة الخبير المحاسب وكذا تشكيلة لجنة المداولت ) جريدة رسمية سنة ،2013

عدد  ،14ص .(24 -22
• قرار وزاري مشترك مؤرخ في  28شوال عام  1432الموافق  26سبتمبر سنة  ،2011يحدد إطار تنظيم المسابقات
على أساس الختبارات والمتحانات والختبارات لللتحاق بمختلف الرتب التابعة للسلك الخاصة بالتعليم العالي
) جريدة رسمية سنة ، 2012عدد  ، 27ص .(32 -27
• قرار وزاري مشترك مؤرخ في  28شوال عام  1432الموافق  26سبتمبر سنة  ، 2011الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على
أساس الختبارات والمتحانات والختبارات لللتحاق بمختلف الرتب التابعة للسلك الخاصة بالتعليم العالي ) جريدة رسمية

سنة ، 2012عدد  ، 27ص 32-27

الفرع الرابع
النظام التعويضي
) التعويضات ،دفع الرواتب والمكافآت(
•مرسوم رئاسي رقم  304-07مؤرخ في  17رمضان عام  1428الموافق  29سبتمبر سنة  ،2007يحدد الشبكة الستدللية
لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم )جريدة رسمية سنة  2007عدد  61صفحة  ،(13-8معدل ومتمم بالمرسوم

الرئاسي رقم  266 -14المؤرخ في  4ذي الحجة عام  1435الموافق  28سبتمبر سنة ) 2014جريدة رسمية سنة 2014
،عدد  ، 58ص .(4
•مرسوم رقم  296-84المؤرخ في  18محرم عام  1405الموافق  13أكتوبر سنة  ،1984يتعلق بمهام التدريس والتكوين
باعتبارها عمل ثانويا )جريدة رسمية سنة 1984عدد  48صفحة  (1717-1712معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي

رقم  219-03المؤرخ في  20ربيع الول عام  1424الموافق  22مايو سنة ) 2003جريدة رسمية سنة  2003عدد 35
ص  (7-5معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  268-06المؤرخ في  19رجب عام  1427الموافق  14غشت سنة 2006
)جريدة رسمية سنة ، 2006عدد  ،51ص .(6
•مرسوم رقم  53-86المؤرخ في  7رجب عام  1406الموافق  18مارس سنة  ،1986والمتعلق بمكافأة الباحثين غير

المتفرغين )جريدة رسمية سنة  1986عدد  12صفحة  (418 -417معدل بالمرسوم التنفيذي رقم 184-97
المؤرخ في  7محرم عام  1418الموافق  14مايو سنة ) 1997جريدة رسمية سنة  ،1997عدد  ،33صفحة  (5المعدل
بالمرسوم التنفيذي رقم  295-01المؤرخ في  13رجب عام  1422الموافق أول أكتوبر سنة  ) 2001جريدة رسمية سنة
 ،2001عدد  ،57صفحة .(20
•مرسوم رئاسي رقم  164-89مؤرخ في  27محرم عام  1410الموافق  29غشت سنة  ،1989ينشئ " جائزة رئيس الجمهورية
" في العلوم والتقنولوجيا )جريدة رسمية سنة  ، 1989عدد  ،36صفحة  ( 1036-1035معدل ومتمم بالمرسوم
الرئاسي رقم  269 -11المؤرخ في  2رمضان عام  1432الموافق  2غشت سنة ) 2011جريدة رسمية سنة  2011عدد

 43صفحة  ،( 14-13ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  359 -17المؤرخ في أول ربيع الثاني عام  1439الموافق
 20ديسمبر سنة ) 2017جريدة رسمية سنة  2017عدد  74صفحة .( 3
•مرسوم تنفيذي رقم  28-95مؤرخ في  10شعبان عام  1415الموافق  12يناير سنة  ،1995يحدد المتيازات الخاصة
الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بوليات أدرار
وتامنغست وتندوف وايليزي) .جريدة رسمية سنة  1995عدد  4صفحة  ،( 5/7معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم

 210-13المؤرخ في  30رجب عام  1434الموافق  9يونيو سنة  ) 2013جريدة رسمية سنة  ، 2013عدد  ، 31ص -8
.(9
•مرسوم تنفيذي رقم  300-95مؤرخ في  9جمادى الولى عام  1416الموافق  4أكتوبر سنة ،1995يحدد المتيازات الخاصة

بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في وليات ،بشار – والبيض-
وورقلة – وغرداية –والنعامة -والغواط – والوادي ،وبعض البلديات التابعة لوليتي الجلفة وبسكرة)جريدة رسمية سنة 1995
عدد  58صفحة  ( 12-8استدراك ) جريدة رسمية سنة  1995عدد  61صفحة  ، (19استدراك ) جريدة رسمية سنة
 1996عدد  5صفحة  ،(16معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  211-13المؤرخ في  30رجب عام  1434الموافق 9
يونيو سنة  ) 2013جريدة رسمية سنة  ، 2013عدد  ، 31ص .(10 -9
•مرسوم تنفيذي رقم  330-95مؤرخ في أول جمادى الثانية عام  1416الموافق  25أكتوبر سنة  ،1995يحدد المتيازات
الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات )جريدة رسمية
سنة  1995عدد  64صفحة  ( 18-12معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  196-03مؤرخ في أول ربيع الول عام
 1424الموافق  3مايو سنة  ) 2003جريدة رسمية سنة  2003عدد  31صفحة  ،(5 - 4معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي
رقم  212-13المؤرخ في  30رجب عام  1434الموافق  9يونيو سنة  ) 2013جريدة رسمية سنة  ، 2013عدد ، 31

ص .(11 -10
•مرسوم تنفيذي رقم  293-01مؤرخ في  13رجب عام  1422الموافق أول أكتوبر سنة  ،2001يتعلق بمهام التعليم و التكوين
التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عمل ثانويا )جريدة
رسمية سنة  ،2001عدد  ،57صفحة  ،( 15-11متمم بالمرسوم التنفيذي رقم  312-04المؤرخ في  7شعبان عام

 1425الموافق  22سبتمبر ) 2004جريدة رسمية سنة ، 2004عدد  62ص .(9

•مرسوم تنفيذي رقم  294-01مؤرخ في  13رجب عام  1422الموافق أول أكتوبر سنة  ،2001يحدد شروط توظيف الساتذة
المشاركين والساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين )جريدة رسمية سنة  ،2001عدد ،57

صفحة ( 19-16
•مرسوم تنفيذي رقم  15-05مؤرخ في أول ذي الحجة عام  1425الموافق  11يناير سنة  ،2005يؤسس منحة تشجيع الشراف

على أطروحة الدكتوراه ) جريدة رسمية سنة  ،2005عدد  ،5صفحة .( 11-10
•مرسوم تنفيذي رقم  199-09مؤرخ في  29جمادى الولى عام  1430الموافق  24مايو سنة  ،2009يحدد نشاطات الصحة
الخاصة بالستاذ الباحث الستشفائي الجامعي ويضبط كيفيات دفع المكافأة المرتبطة بها ) جريدة رسمية سنة ،2009

عدد  ، 31صفحة .(22
•مرسوم تنفيذي رقم  232-10مؤرخ في  23شوال عام  1431الموافق  2أكتوبر سنة  ،2010يحدد شروط ممارسة الستاذ
الباحث الستشفائي الجامعي والستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما )جريدة رسمية سنة ،2010

عدد  ،57صفحة .(18-16
•مرسوم تنفيذي رقم  250-10مؤرخ في  12ذي القعدة عام  1431الموافق  20أكتوبر سنة  ،2010يتضمن تأسيس نظام

تعويضي لفائدة الباحث الدائم )جريدة رسمية سنة ،2010عدد  ،60صفحة .(7-6
•مرسوم تنفيذي رقم  251-10مؤرخ في  12ذي القعدة عام  1431الموافق  20أكتوبر سنة  ،2010يتضمن تأسيس نظام

تعويضي لفائدة الستاذ الباحث الستشفائي الجامعي )جريدة رسمية سنة  ،2010عدد  ، 60صفحة .(10-8
•مرسوم تنفيذي رقم  252-10مؤرخ في  12ذي القعدة عام  1431الموافق  20أكتوبر سنة  ،2010يتضمن تأسيس نظام

تعويضي لفائدة الستاذ الباحث )جريدة رسمية سنة  ،2010عدد  ،60صفحة .(13-11
•مرسوم تنفيذي رقم  253-10مؤرخ في  12ذي القعدة عام  1431الموافق  20أكتوبر سنة  ،2010يحدد مبلغ تعويض التميز
للستاذ الستشفائي الجامعي المميز والستاذ المميز ومدير البحث المميز وكيفيات دفعه )جريدة رسمية سنة ،2010

عدد  ، 60صفحة .(13
• مرسوم تنفيذي رقم  212-92المؤرخ في  20ذي القعدة عام  1412الموافق  23مايو سنة  ، 1992يحدد مرتبات
الطباء و الصيادلة وجراحي السنان المقيمين ) جريدة رسمية سنة  ،1992عدد  ،39صفحة -1133
 ).(1134ملغى(
•مرسوم تنفيذي رقم  306-11مؤرخ في  25رمضان عام  1432الموافق  25غشت سنة ، 2011يؤسس النظام التعويضي
للموظفين المنتمين للسلك الخاصة بالتعليم العالي) جريدة رسمية سنة  ، 2011عدد  49صفحة .(17-16معدل
ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  242-13المؤرخ في  17شعبان عام  1434الموافق  26يونيو سنة  ) 2013جريدة رسمية

سنة  ، 2013عدد  ، 34ص .(24-23
•مرسوم تنفيذي رقم  22-12مؤرخ في  23صفر عام  1433الموافق  17يناير سنة  ، 2012يؤسس النظام التعويضي
للموظفين المنتمين لسلك مستخدمي دعم البحث ) جريدة رسمية سنة  ، 2012عدد  07صفحة ،(26-24
معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  246-13المؤرخ في  17شعبان عام  1434الموافقق  26يونيو سنة  ) ،2013جريدة

رسمية سنة  ، 2013عدد  ، 34ص .(27-26
•مرسوم تنفيذي رقم  66-12مؤرخ في  14ربيع الول عام  1433الموافق  7فبراير سنة ،2012يؤسس علوة تحسين خدمات

العلج لفائدة الستاذ الباحث الستشفائي الجامعي التابع للمؤسسات العمومية للصحة ) جريدة رسمية سنة 2012
،عدد  ، 08صفحة .( 29 -28
•مرسوم تنفيذي رقم  280 -12مؤرخ في  19شعبان عام  1433الموافق  9يوليو سنة  ،2012يحدد كيفيات الستفادة من

العطلة العلمية )جريدة رسمية سنة ، 2012عدد ، 41صفحة .( 9-6

•قرار وزاري مشترك مؤرخ في  16ربيع الثاني عام  1417الموافق  31غشت سنة  ،1996يحدد قائمة المؤسسات التابعة لوزارة

التعليم العالي والبحث العلمي التي يستفيد مستخدموها من المتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 330-95
المؤرخ في أول جمادى الثانية عام  1416الموافق  25أكتوبر سنة  1995الذي يحدد المتيازات الخاصة التي تمنح
المستخدمين المؤهلين في الدولة العاملين قي مؤسسات مصنفة تقع قي بعض البلديات )جريدة رسمية سنة ، 1997
عدد  ،68صفحة .(5-4
•قرار وزاري مشترك مؤرخ في  2فيفري سنة  ،2002يحدد كيفيات التكفل بمصاريف النقل والقامة للساتذة المدعوين المقيمين

وغيرالمقيمين )لم ينشر في الجريدة الرسمية(.
•قرار وزاري مشترك مؤرخ في  2فيفري سنة ،2002يحدد كيفيات التكفل بمصاريف النقل والقامة لساتذة التعليم والتكوين
العاليين ومستخدمو البحث الذين يمارسون مهام التعليم والتكوين باعتبارها عمل ثانويا )لم ينشر في الجريدة

الرسمية(.
•قرار وزاري مشترك مؤرخ في  17رمضان عام  1432الموافق  17غشت سنة  ،2011يحدد المعامل التصحيحي المستعمل
لتحديد مرتب المستخدمين الجانب الموظفين لدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ) جريدة رسمية سنة ، 2012

عدد  15صفحة .( 39 -38
•قرار وزاري مشترك مؤرخ في  28ذي القعدة عام  1425الموافق  9يناير سنة  2005يحدد نسبة المعامل
التصحيحي المستعمل لتحديد مرتب المستخدمين الجانب الموظفين بصفة أساتذة وأساتذة محاضرين لدى
مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ) جريدة رسمية سنة ،2005عدد  07صفحة  ).(22 – 21ملغى(
• قرار وزاري مشترك مؤرخ في  10جمادى الثانية عام  1431الموافق  24مايو سنة  ،2010يحدد عدد المناصب العليا لسلك
الساتذة الباحثين )جريدة رسمية سنة ،2010عدد  ، 55صفحة  (19معدل ومتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ

في أول شعبان عام  1432الموافق  3يوليو سنة  ) 2011جريدة رسمية سنة  ،2012عدد  ، 28صفحة ( 33-31
معدل ومتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  13محرم عام  1435الموافق  17نوفمبر سنة ) 2013جريدة رسمية سنة
،2014عدد  ، 74صفحة .(29-27
•قرار وزاري مشترك مؤرخ في  01فيفري  ،2012يحدد كيفيات التكفل بمصاريف النقل والقامة للستاذ الباحث أوالستاذ الباحث
الستشفائي الجامعي الذي يعمل في الخارج المدعو للقيام بنشاطات البحث في إطار البرامج الوطنية للبحث )جريدة

رسمية سنة  ، 2012عدد  28صفحة .(34-33
قرار رقم  220مؤرخ في  29سبتمبر  ،2007يتضمن الترخيص برفع سقف الحجم الساعي السبوعي لفائدة أساتذة التعليم •
والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عمل ثانويا ) النشرة الرسمية للتعليم العالي
والبحث العلمي سنة  ،2007السداسي الثاني ( معدل ومتمم بالقرارالمؤرخ في  16جوان  ) ،2010النشرة
الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي سنة  ،2010السداسي الول (  ،معدل ومتمم بالقرار الوزاري
المؤرخ في  10فيفري سنة ) 2011النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي سنة ،2011
السداسي الول(  ،معدل ومتمم بالقرارالوزاري رقم  1234المؤرخ في  10ديسمبر سنة ) 2015النشرة الرسمية

.للتعليم العالي والبحث العلمي سنة  ،2015السداسي الثاني(

•قرار رقم  735مؤرخ في  15ديسمبر  ،2010يحدد معايير التنقيط من أجل الستفادة من منحة تحسين الداءات البيداغوجية
والعلمية للستاذ الباحث )النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي سنة  ،2010السداسي
الثاني ( المعدل بالقرار رقم  904المؤرخ في  18نوفمبر  ) 2013النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي سنة

 ،2013الثلثي الرابع(.

•قرار رقم  736مؤرخ في  15ديسمبر  ،2010يحدد معايير التنقيط من أجل الستفادة من منحة تحسين الداءات العلمية للباحث
الدائم ) النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي سنة  ،2010السداسي الثاني( .المعدل
بالقرار رقم  905المؤرخ في  18نوفمبر  ) 2013النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي سنة  ،2013الثلثي

الرابع(.
•قرار رقم  737مؤرخ في  15ديسمبر  ،2010يحدد معايير التنقيط من أجل الستفادة من منحة تحسين الداءات البيداغوجية
والعلمية للستاذ الباحث الستشفائي الجامعي )النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي سنة
 ،2010السداسي الثاني ( ،المعدل بالقرار رقم  906المؤرخ في  18نوفمبر  ) 2013النشرة الرسمية للتعليم العالي

والبحث العلمي سنة  2013الثلثي الرابع (.
•قرار رقم  747مؤرخ في  13ديسمبر سنة  ،2011يحدد معايير التنقيط لصرف علوات المردودية وتحسين الداء في التسيير
وتحسين الداء لفائدة الموظفين المنتمين للسلك الخاصة بالتعليم العالي ) النشرة الرسمية للتعليم العالي

والبحث العلمي سنة  ،2011الثلثي الرابع( معدل بالقرار رقم  212المؤرخ في  23سبتمبر سنة ) 2012
النشرة الرسمية للتعليم العالي و البحث العلمي سنة  ،2012الثلثي الثالث(.
•قرار رقم  72مؤرخ في  29أفريل سنة  ،2012يحدد معايير تنقيط مستخدمي دعم البحث للستفادة من منحة المردودية

)النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي سنة  ،2012الثلثي الثاني (.
•منشور رقم  01مؤرخ في  09ماي  ،2005يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم  15-05مؤرخ في أول ذي الحجة عام

 1425الموافق  11يناير سنة  ،2005يؤسس منحة تشجيع الشراف على أطروحة الدكتوراه ) غير منشور( .
• تعليمة وزارية مشتركة تتمم التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة قي  12يناير  ،1995التي تحدد كيفيات تطبيق
أحكام المرسوم التنفيذي رقم  28-95المؤرخ في  12يناير سنة  1995الذي يحدد المتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين

المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الممارسة بوليات أدرار وتمنراست وتندوف وإليزي.
•تعليمة رقم  01مؤرخة في  25مارس  ،2002تحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم  293-01مؤرخ في أول
أكتوبر سنة  ، 2001المتعلق بمهام التعليم و التكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم و التكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان
عموميون آخرون باعتبارها عمل ثانويا  ،وكذا كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم  294-01مؤرخ في أول أكتوبر سنة

 ، 2001الذي يحدد شروط توظيف الساتذة المشاركين والساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين)
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي  ،سنة  2002السداسي الول (

الفرع الخامس
التكوين وتحسين المستوى بالخارج وتجديد معلومات الموظفين
•مرسوم رئاسي رقم  196-14مؤرخ في  8رمضان عام  1435الموافق  6يوليو سنة  ،2014يتضمن تنظيم التكوين وتحسين

المستوى في الخارج وتسييرهما ) جريدة رسمية سنة  ،2014عدد  ،42صفحة 17-12
•مرسوم رئاسي رقم  309-03مؤرخ في  14رجب عام  1424الموافق  11سبتمبر سنة  ،2003يتضمن تنظيم
وتسيير التكوين وتحسين المستوى بالخارج )جريدة رسمية سنة  ،2003عدد  ،56صفحة -17
) .(21ملغى(
• مرسوم تنفيذي رقم  92-96مؤرخ في  14شوال  1416الموافق  3مارس  ،1996يتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم

وتجديد معلوماتهم )جريدة رسمية سنة  ،1996عدد  ،16صفحة .( 10-5

•مرسوم تنفيذي رقم  146-04مؤرخ في  29ربيع الول عام  1425الموافق  19مايو  ، 2004يتضمن إنشاء اللجنة الوزارية
المشتركة للتكوين في المؤسسات والدارات العمومية وتنظيمها وعملها )جريدة رسمية سنة  ،2004عدد  ،31صفحة

. (5- 4
•قرار وزاري مشترك مؤرخ في  27ربيع الول عام  1425الموافق  17مايو سنة  ،2004يحدد مبلغ التعويض القابل للتحويل
والمتعلق بالتكوين وتحسين المستوى بالخارج لمدة تساوي ستة) (6أشهرأوتقل عنها )جريدة رسمية سنة  ،2004عدد

 ،39صفحة  (20-18معدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  30محرم عام  1433الموافق  25ديسمبر سنة ) 2011
جريدة رسمية سنة  2011عدد  ،71ص .(39 – 38
•قرار وزاري مشترك مؤرخ في  24محرم  1436الموافق  17نوفمبر  ،2014يحدد مبلغ المنحة التي تدفع للمستفيد من العطلة
العلمية قي الخارج )جريدة رسمية سنة  ،2015عدد  ،06صفحة .( 30-29
•قرار وزاري مشترك مؤرخ في  5رجب عام  1432الموافق  7يونيو سنة  ، 2011يحدد مدونة نفقات وإيرادات حساب
التخصيص الخاص رقم  302-058الذي عنوانه " تسيير التكوين بالخارج ) جريدة رسمية سنة  ،2011عدد

،46صفحة .( 24-23
•قرار وزاري مشترك مؤرخ في  30محرم عام  1433الموافق  25ديسمبر سنة  ،2011يحدد كيفيات تطبيق المواد  6و  ، 27و
 28من المرسوم الرئاسي رقم  309-03المؤرخ في  14رجب عام  1424الموافق  11سبتمبر سنة  2003والمتضمن تنظيم

التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما ) جريدة رسمية سنة  2011عدد  ،71صفحة .(37 – 36
•قرار وزاري مشترك مؤرخ في  25شوال  1425الموافق  8ديسمبر  ،2004يحدد مبلغ المنحة المدفوعة للمستفيد
من العطلة العلمية بالخارج وشروط منحها )جريدة رسمية سنة  ،2005عدد  ،07صفحة .(20
)ملغى(
•قرار رقم  2009مؤرخ في  29ديسمبر  ، 2014يحدد معايير النتقاء للقبول في برنامج التكوين القامي بالخارج بعنوان سنة

) 2015النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي سنة  2014الثلثي الرابع(.
• قرار رقم  06مؤرخ في  08جانفي  ،2013يحدد معاييرالنتقاء للقبول في برنامج التكوين القامي بالخارج بعنوان
سنة ) 2013النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي لسنة  2013الثلثي
الول ().ملغى(
•قرار رقم  2010مؤرخ في  29ديسمبر  ،2014يحدد معايير النتقاء للقبول في برنامج تحسين المستوى في الخارج )النشرة
الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي سنة  2014الثلثي الرابع( معدل بالقرار رقم  327المؤرخ

في  22رمضان عام  1436الموافق  09جويلية سنة ) 2015النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي سنة 2015
الثلثي الثالث(.
•قرار رقم  58مؤرخ في  24جانفي  ، 2018يحدد معايير النتقاء للقبول في برنامج التكوين القامي بالخارج بعنوان
سنة ) 2018النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي سنة  2018الثلثي
الول(.
•قرار رقم  1267مؤرخ في  23ديسمبر  ، 2015يتضمن تحديد نسبة الساتدة والباحثين المستفدين من العطلة العلمية برسم

السنة الجامعية ) 2017-2016النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي سنة 2015
السداسي الثاني(.
•قرار رقم  932مؤرخ في  28جويلية  2016يحدد كيفيات تنظيم المرافقة البيداغوجية لفائدة الستاذ الباحث حديث التوظيف

)النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي سنة  2015الثلثي الثاني(

•تعليمة رقم  05مؤرخة في  01ديسمبر  2015تتعلق بتحسين المستوى بالخارج )النشرة الرسمية للتعليم

العالي والبحث العلمي سنة  2015الثلثي الرابع(
•تعليمة رقم  01مؤرخة في  08جانفي  ،2013تتعلق بتحسين المستوى بالخارج )النشرة الرسمية
للتعليم العالي والبحث العلمي  ،سنة  ،2013الثلثي الول().ملغى(
•تعليمة رقم  02مؤرخة في  14جوان  2017متعلقة بتحسين المستوى بالخارج )النشرة الرسمية للتعليم
العالي والبحث العلمي سنة  2017الثلثي الثاني(.
•تعليمة رقم  01مؤرخة في  05أفريل  2017متعلقة بتحسين المستوى بالخارج )النشرة الرسمية للتعليم
العالي والبحث العلمي سنة  2017الثلثي الثاني( ) ملغى(.
s

