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مراسيم تنظيمّيـة
مرسوم تنفيذي رقم  ٥٠–٢١مؤّرخ ﰲ  ١٤جمادى الثانية

عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٢٨جانفي سنة  ،٢٠٢١يحدد شروط

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  26٥-٠8اﳌؤّرخ ﰲ
 17شعبان عام  1٤29اﳌوافق  19غشت سنة  2٠٠8واﳌتضمن

وكيفيات اﳊصول عﲆ التأهيل اﳉامعي.

نظـ ـ ـام الّدراس ـ ـات للحـ ـص ـ ـول عﲆ شهادة الليـ ـسانس وشهادة

–––––––––––

اﳌاستر وشهادة الدكتوراه،
يرسم ما يأتي :

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

الفصـل اﻷول

– بناء عﲆ تقرير وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وب ـ ـن ـاء ع ـ ـﲆ الـ ـدسـ ـتور ،ﻻ سـ ـيـ ـما الـمـ ـادتـ ـ ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

أحكام عامة
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكـام اﳌادة  ٥3من القانـون رقم
جة عام  1٤19اﳌوافق  ٤أبريل
 ٠٥-99اﳌ ـ ـؤّرخ فـي  18ذي اﳊـ ـ ّ

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥-99الـمؤرخ ﰲ  18ذي اﳊجة

سنة  1999واﳌ ـ ـ ـتضـ ـمن القـ ـانـ ـون التوجيهي للتعليم العاﱄ،

عام  1٤19اﳌوافق  ٤أبريل سنة  1999واﳌتضمن القانون

ي ـ ـهدف هـ ـذا اﳌرس ـ ـوم إﱃ ﲢـ ـديد شروط وكيفيات اﳊصول

التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعّدل،

عﲆ التأهيل اﳉامعي ،اﳌعّدل.

– وﲟقتضى القانون رقم  21-1٥الـمؤرخ ﰲ  18ربيع اﻷول

اﳌاّدة  : ٢يتوج التأهيل اﳉامعي بترقية اﻷستاذ الباحث

عام  1٤37اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠1٥واﳌتضمن القانون

أو الباحث الدائم إﱃ رتبة أستاذ محاضر ،قسم ''أ'' أو أستاذ

الت ـ ـوجيـ ـهي حـ ـول البـ ـح ـ ـث العلـ ـمي والت ـ ـطوي ـ ـر التكـ ـ ـنولوجي،

بحث ،قسم ''أ'' ،كما يكّرس مستوى عاليا من الكفاءة واﳉدارة

اﳌعدل،
– وﲟقتضى الـمرس ـ ـوم الرئاسـ ـي رق ـ ـم  37٠-19اﳌـ ـؤرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤1اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠19

العلمية ،ويسمح ﳊامله بتأطير أطروحات الّدكتوراه ،وقيادة
فـ ـرق بيـ ـداغوج ـ ـية واقتـ ـراح مشـ ـاريـ ـع التك ـ ـ ـوين ﰲ الّدكتـ ـ ـوراه
واقتراح مشاريع بحث أو تأطيرها.

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  163-2٠اﳌؤرخ ﰲ
أول ذي القعدة عام  1٤٤1اﳌوافق  23يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرس ـ ـوم التنفي ـ ـذي رقـ ـم  2٥٤-98اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤ربيع الثاني عام  1٤19اﳌوافق  17غشت سنة  1998واﳌتعلق
بالتكوين ﰲ الدكتوراه وما بعد التدرج اﳌتخصص والتأهيل
اﳉامعي ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنـ ـفيـ ـذي رق ـم  2٠8-٠1اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ
 2جمادى اﻷوﱃ عام  1٤22اﳌوافق  23يوليو سنة  2٠٠1الذي
يحّدد صﻼحيات الهيئات اﳉهوية والندوة الوطنية للجامعات
وتشكيلها وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  13٠-٠8اﳌؤّرخ ﰲ
 27ربيع الثاني عام  1٤29اﳌوافق  3مايو سنة  2٠٠8واﳌتضمن
القانون اﻷساسي اﳋاص باﻷستاذ الباحث،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التـ ـنف ـ ـيذي رقـ ـم  131-٠8اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ
 27ربيع الثاني عام  1٤29اﳌوافق  3مايو سنة  2٠٠8واﳌتضمن
القانون اﻷساسي اﳋاص بالباحث الدائم،

الفصـل الثاني
شروط اﳊصول عﲆ التأهيل اﳉامعي
اﳌاّدة  : ٣يخص التأهيل اﳉامعي اﻷستاذ اﶈاضر ،قسم
''ب'' وأستاذ البحث ،قسم ''ب'' الذي يستوﰲ الشروط اﻵتية :
– أن يكون ﰲ وضعية نشاط فعﲇ منذ ثﻼث ) (3سنوات،
عﲆ اﻷقل،
– أن يكون متحصﻼ عﲆ شهادة دكتوراه أو شهادة أجنبية
معترف ﲟعادلتها منذ سنة ) (1عﲆ اﻷقل،
– أن ين ـ ـج ـ ـز بع ـ ـد اﳊص ـ ـول عﲆ ش ـ ـهادة الدك ـ ـتوراه ،أعمال
بح ـ ـث ذات مست ـ ـوى عا ٍ
ل وأن يـ ـعزز نت ـ ـائج أبحـ ـاثه ﲟنشورات
ﰲ مجﻼت وطنية و/أو دولية ذات سمعة معترف بها ومداخﻼت
وطنية و /أو دولية أو إيداع براءات اختراع،
– أن يثـ ـب ـ ـت خـ ـبـ ـرة ﰲ مـ ـ ـجـ ـال التدريـ ـس من خـ ـﻼل إنـ ـت ـاج
مطبوعات تعليمية وإلقاء دروس ،وتأطير طلبة اﳌاستر.
اﳌاّدة  : ٤يتكون ملف الترشح للتأهيل اﳉامعي من :
– طلب خطي،
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– سيرة ذاتية ،مرفقة بالوثائق اﳌتعلقة ﲟجموع اﻷعمال

اﳌاّدة  : ٩تبلغ قرارات اللجان اﳉهوية للتأهيل اﳉامعي

العلمية والبيداغوجية للمترشح ،ﲟا فيها نسخة من أطروحة

إﱃ مـ ـ ـديـ ـر اﳌؤس ـ ـسة اﳌعنية ﰲ أجـ ـل ﻻ يتـعدى خمسة عشر

الّدكتوراه وأعماله العلمية التي نشرت ،واﳌداخﻼت واﳌؤلفات

) (1٥يوما ،ابتداء من تاريخ إعﻼن النتائج.

والكتيبات واﳌطبوعات التعليمية ،وبراءات اﻻختراع التي
أودعها،

يقوم مدير اﳌؤسسة التي ينتمي إليها اﳌترشح الناجح
ﰲ التأه ـ ـيل اﳉـ ـامـ ـعي بإعـ ـداد قـ ـرار الترقية إﱃ رتبة أستاذ

– تقريـ ـر ح ـ ـول اﻷنـ ـشـ ـطة التـ ـعلي ـ ـ ـ ـمية والتأطيرية واﳋبرة
والتقييـ ـ ـم التي أنجـ ـ ـزها بعد اﳊـ ـص ـ ـول عﲆ شهادة الدكتوراه.
ويجب أن يضم ملف الترشح ملخصا عن مجموع اﻷعمال
البيداغوجية والعلمية يحرر باللغة الوطنية وبإحدى اللغتﲔ
الفرنسية أو اﻹنجليزية.
ﲢدد مكّونات ملف الترشح للتأهيل اﳉامعي وكيفيات
وآجال إيداعه ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف بالتعليم العاﱄ.
اﳌاّدة  : ٥يمكن اﻷفراد العسكريﲔ واﳌدنيﲔ الشبيهﲔ
لوزارة الدفاع الوطني الذين اكتسبوا صفة اﻷستاذ الباحث
أو الباحث الدائم ،الترشح للتأهيل اﳉامعي طبقا للشروط
والكيفيات اﶈددة ﰲ هذا اﳌرسوم.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ﲟوجب قرار مشترك
بﲔ وزير الدفاع الوطني والوزير اﳌكلف بالتعليم العاﱄ.
الفصـل الثالث

محاضر ،قسم ''أ' '،أو أستاذ بحث ،قسم ''أ'' ،وفقا ﳌقرر اللجنة
اﳉهوية للتأهيل اﳉامعي.
اﳌاّدة  : ١٠ف ـي ح ـال ـة رفض الـتأهـيـل اﳉامعي ،يبّلغ مدير
اﳌؤسـ ـسة اﳌعنـ ـية قرار اللجـ ـنة اﳉ ـ ـهوية للتـ ـ ـأهيل اﳉامعي
كتابيا إﱃ اﳌترشح ،مرفقا باﻷسباب التي عللت قرارها.
اﳌاّدة  : ١١يم ـ ـكن اﳌتـ ـرشـ ـح ،تقـ ـدﱘ طـ ـع ـ ـن أمـ ـام اللجـ ـ ـنة
اﳉ ـ ـهوية للتـ ـأه ـ ـيل ﰲ أجل ثم ـ ـان ـية ) (8أيام ،ابتداء من تاريخ
تبليغه بقرار رفض التأهيل اﳉامعي.
تفصل اللجنة ﰲ الطعن ﰲ أجل خمسة عشر ) (1٥يوما،
ابتداء من تاريخ تقدﱘ الطعن.
تبّلغ نتائج الطعن إﱃ مدير اﳌؤسسة اﳌعنية ﻻتخاذ
اﻹجراءات الﻼزمة ،حسب اﳊالة ،وفقا ﻷحكام اﳌادتﲔ  9و1٠
اﳌذكورتﲔ أعﻼه.

كيفيات اﳊصول عﲆ التأهيل اﳉامعي

الفصـل الرابع

اﳌاّدة  : 6تن ـ ـ ـشأ لدى كل نـ ـدوة جـ ـهـ ـوية للجـ ـامـ ـعات ﳉـ ـنة

أحكـام انتقالية وختامي ـة

جه ـ ـوية للت ـ ـأهيل اﳉ ـ ـام ـ ـعي ،ت ـ ـدعى ''اللجنة اﳉهوية للتأهيل
اﳉامـ ـعي'' ،وتتشكل من أساتذة باحثﲔ وباحثﲔ دائمﲔ من

اﳌاّدة  : ١٢تب ـ ـقى أحـ ـكام اﳌـ ـرسوم التنفيذي رقم 2٥٤-98

رتبة أستاذ أو مدير بحث يتمتعون بأقدمية ثﻼث ) (3سنوات،

اﳌؤرخ ﰲ  2٤ربيع الثاني عام  1٤19اﳌوافق  17غشت سنة

عﲆ اﻷقل ،بهذه الصفة.

 ،1998اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور أعﻼه ،مطبقة عﲆ طلبات

يعّين أعضاء الّلجان اﳉهوية للتأهيل اﳉامعي ﳌدة ثﻼث

الترشح للتأهيل اﳉامعي اﳌودعة من قبل اﻷساتذة الباحثﲔ

) (3سنـ ـوات غيـ ـر قاب ـ ـلة للتج ـ ـديد ،ﲟوج ـ ـب قرار م ـ ـن الوزي ـ ـر

والباحثﲔ الدائمﲔ إﱃ غاية انتهاء السنة اﳉامعية / 2٠2٠

اﳌكّلف بالّتعليم العاﱄ بناء عﲆ اقتراح من رؤساء الندوات

.2٠21

اﳉهوية للجامعات.
ﲢدد تشكيلة الّلجان اﳉهوية للتأهيل اﳉامعي وتنظيمها
وسيرها ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكّلف بالّتعليم العاﱄ.

اﳌاّدة  : ١٣دون اﳌـ ـسـ ـاس بأحـ ـك ـ ـام اﳌ ـ ـادة  12أعـ ـﻼه ،ت ـلـغى
جمـ ـ ـ ـيع اﻷح ـ ـ ـكـ ـ ـ ـام اﳌخ ـ ـال ـ ـفة لهذا اﳌرسـ ـ ـ ـوم ،ﻻ س ـ ـيـ ـ ـما اﳌواد
 ٤و 1٠9إﱃ  126من اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٥٤-98اﳌؤرخ

اﳌاّدة  : 7تقوم اللجان اﳉهوية للتأهيل اﳉامعي بدراسة

ﰲ  2٤ربيع الثاني عام  1٤19اﳌـ ـوافـ ـق  17غـ ـشت س ـ ـنة 1998

وتقييم ملفات اﳌترشحﲔ طبقا ﻷحكام هذا اﳌرسوم ،وتتخذ

واﳌتعلق بالتكوين ﰲ الدكتوراه وما بعد التدرج اﳌتخصص

ق ـرارات ـه ـا بأغ ـل ـب ـي ـة أصوات اﻷعضاء اﳊاضري ـن .وﰲ ح ـال ـة

والتأهيل اﳉامعي.

تعادل اﻷصوات ،يكون صوت الرئيس مرجحا.

اﳌاّدة  : ١٤ين ـ ـ ـشـ ـر هـ ـذا اﳌـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉـ ـري ـ ـدة الّرس ـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

تكون قرارات اللّجان اﳉهوية للتأهيل اﳉامعي معللة.
اﳌاّدة  : ٨يق ـ ـبـ ـل مـ ـلـ ـف التـ ـرشـ ـح للتـ ـأهـ ـيل اﳉـ ـام ـعي عﲆ
أسـ ـ ـاس اﳊ ـ ـد اﻷدنى للن ـ ـقـ ـ ـاط التي ﲢـ ـصـ ـل عل ـ ـيها اﳌتـ ـرشـ ـح،
حسب شبكة تقييم ﲢّدد ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلّف
بالتعليم العاﱄ.

حرر باﳉـ ـ ـزائر ﰲ  1٤جـ ـمـ ـادى الثـ ـانـ ـية ع ـام  1٤٤2اﳌـ ـواف ـق
 28جانفي سنة .2٠21
عبد العزيز جراد

