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81 :  : حتــتــسب األقــدمــيــة اJـكــتــســبــة  لألســاتـذة اJـادة اJـادة 
الـــبـــاحــثـــX االســـتــشـــفـــائــيـــX اجلـــامــعـــيـــX اJــذكـــورين في
اJادتX 78 و79 أعالهr بنسبة  1,4 % عن كل سنة نشاط. 

82 :  : تـؤخــــذ األقــدمــيــة اJــكــتــســبــة فـــي اخلـارج اJـدة اJـدة 
Xاجلـامعي Xبالنـسبة لألسـاتــذة الباحـثيــن االستشـفائي
اJـذكــورين في اJـادتـيــن 78 و 79 أعــاله فـي احلـسـبـان من
أجل التـرقـية والـتـعيـX في مـنصب عـال أو الـتعـيX  في

درجة أستاذ استشفائي جامعي �يّز. 

اJادة اJادة 83 : : حتدد كيفـيات تطبيق األحكام الواردة في
اJــادتــX 78 و 79  أعالهr بـــــقــــرار مــــشــــتــــرك بــــX الــــوزيــــر

اJكلف بالتعليم العالي والوزير اJكلف بالصحة.

الباب السادسالباب السادس
أحكام نهائيةأحكام نهائية

84 : : يــســري مــفــعــول هــذا اJــرسـوم ابــتــداء من اJـادة اJـادة 
أول يناير سنة 2008.

 اJـادة اJـادة 85 : تـلــغى أحــكـــام اJـرســـوم الـتــنـفـــيــذي رقم
91 - 471 اJؤرخ في 30 جمادى األولى عام 1412 اJوافق 7

ديــسـمـبــر  سـنـة 1991 واJـذكـور أعـالهr غـيـر أن الــنـصـوص
اJـتخـذة لـتطـبـيقـه تبـقى سـارية اJـفـعول إلى غـايـة صدور
الـــنـــصـــوص الــتـــطـــبـــيـــقــــيـــة اJـــنـــصــوص عـــلـــيـــهــــا فـي هــذا

اJرسوم.

86 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــادة اJـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطية الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 27 ربيع الثاني عام 1429 اJوافق
3 مايو سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــرسرســــــــــوم توم تــــــــــنــــــــــفــــــــــيــــــــــذي رقم ذي رقم 08 -  - 130  م  مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 27 رب ربــــــــــيعيع
r2008 ــــــــــــوافق وافق 3 م مــــــــــــــايايــــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــــة ةJا Jالالــــــــــــثــــــــــــــاني عاني عــــــــــــام ام 1429 ا
يــــتـــــضـــــمن الــــقــــانـــــون األســــاسي اخلــــاص بــــاألســــتــــاذيــــتـــــضـــــمن الــــقــــانـــــون األســــاسي اخلــــاص بــــاألســــتــــاذ

الباحثالباحث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

rالعلمي
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4

 rو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 11 اJــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اJـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واJتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
r2002-1998 الــبــحث الــعـــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي

rتممJعدل واJا
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اJؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اJـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن

rتممJعدل واJا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةJوا
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 83 - 363 اJــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اJــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واJــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

rالعالي
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 83 - 543 اJــؤرخ في 17
ذي احلــــجــــة عـــام 1403 اJــــوافق 24 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 1983
واJتضـمن القـانون األساسي الـنمـوذجي للمـعهـد الوطني

rتممJعدل واJا rللتعليم العالي
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 85 - 243 اJــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرم عــــــام 1406 اJـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واJــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

rعدلJا rالوطنية للتكوين العالي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 03 - 309
اJـؤرخ في  14 رجب عـام 1424 اJـوافق 11 سـبـتـمـبـر سـنة
2003 واJـــتـــضـــمن تـــنــظـــيم الـــتـــكـــوين وحتـــســX اJـــســـتــوى

rباخلارج وتسييرهما
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في  18جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في  18جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اJــؤرخ في  17 رمــضــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Jـــرتــبــات

rونظام دفع رواتبهم XوظفJا
-  و�ـــــقـــــتـــــضـى اJـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 07 - 307
اJـؤرخ في  17 رمـضـان 1428 اJـوافق 29 ســبــتـمــبـر ســنـة
2007 الـــذي يـــحـــدد كـــيــفـــيـــات مـــنح الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيــة

لــــشـــاغــــلي اJــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اJـــؤســــســـات واإلدارات
r العمومية
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- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 122
اJؤرخ في  15 ذي احلجة عام 1409 اJوافق 18 يولـيو سنة
1989 واJــــتــــضــــمن الــــقــــانــــون األســــاسي اخلــــاص لــــلــــعــــمـــال

rXلألسالك الـتـابـعـة لـلتـعـلـيم والـتـكـوين الـعـالـي XـنـتـمـJا
rتممJعدل واJا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 90 - 99 اJؤرخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واJـتـعـلق بـسـلـطـة التـعـيـX والـتـسـيـيـر اإلداريr بـالـنـسـبة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اJركزية والـواليات والبلديات

rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريJوا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 236
اJـؤرخ في 25 صـفـر عام 1415 اJـوافق 3 غـشت سـنة 1994
الــــذي يـــــحــــدد كــــيــــفـــــيــــات تــــطـــــبــــيق اJــــادة 6 مـن اJــــرســـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 89 - 122 اJــــؤرخ في 15 ذي احلـــجـــة عـــام
1409 اJــوافق 18 يــولــيــو ســنـة 1989 واJــتــضــمن الــقــانــون

األســـاسي اخلـــاص لـــلـــعـــمـــال اJــنـــتـــمـــX لـألسالك الـــتـــابـــعــة
للتـعلـيم والتكـوين العـاليrX اJـعدل واJـتمم  واJادة 7 من
اJــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 91 - 471 اJـؤرخ في 30 جـمـادى
األولى عام 1412 اJوافق 7 ديسـمبر سنة 1991 واJـتضمن
XـــــتــــخـــــصــــصــــJالــــقـــــانــــون األســـــاسي اخلـــــاص بــــاألطـــــبــــاء ا

rتممJعدل واJاrXاجلامعي Xاالستشفائي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اJـؤرخ في  24 ربــيع الــثــانـي عـام 1419 اJـوافق 17 غـشت
سـنـة 1998 واJــتــعـلق بــالــتـكــوين في الــدكــتـوراه ومــا بــعـد

rتممJعدل واJا rتخصص والتأهيل اجلامعيJالتدرج ا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 293
اJـؤرخ في  13رجب عـام  1422 اJـوافق أول أكـتـوبـر سـنـة
 2001 واJـتـعـلق �ــهـام الـتـعـلـيم والـتــكـوين الـتي يـقـوم بـهـا

أساتـذة التـعلـيم والتـكوين الـعالـيX ومـستـخدمو الـبحث
rوأعـــوان عــمـــومـــيــون آخـــرون بـــاعـــتــبـــارهـــا عــمال ثـــانـــويــا

  rعدلJا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اJــــؤرخ في  24 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام  1424 اJــــوافق 23
غــشت ســنــة  2003 الــذي يــحــدد مــهـــام اجلــامــعــة والــقــواعــد

rتممJعدل واJا rاخلاصة بتنظيمها وسيرها
-  و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 04 - 180
اJـؤرخ في 5 جــمــادى األولى عـام 1425 اJـوافق 23 يــونــيـو
سنة 2004 الذي يحـدد صالحيات مجلس آداب وأخالقيات

 rهنة اجلامعية وتشكيلته وسيرهJا
 - و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 05 - 299
اJـــــؤرخ في  11رجب عـــــام 1426 اJـــــوافق 16 غــــشـت ســــنــــة
2005 الـذي يـحـدد مـهـام اJركـز اجلـامـعـي والـقـواعـد اخلـاصة

rبتنظيمه وسيره
 - و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 05 - 500
اJـؤرخ في  27 ذي الـقــعـدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اJـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

والقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها.   

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة
الفصل األولالفصل األول

مجال التطبيقمجال التطبيق

اJــادة األولى : اJــادة األولى : تـــطــبـــيــقـــا ألحــكـــام اJــادتــX 3 و11 من
األمــــر رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1427 اJــوافق 15 يــولــيــو ســنـة 2006 واJــتــضــمن الــقــانــون

األساسي الـعـام لـلوظـيـفـة الـعمـومـيـةr يهـدف هـذا اJـرسوم
XـــوظـــفــJـــطـــبـــقـــة عــلـى اJإلى تـــوضـــيح األحـــكـــام اخلـــاصـــة ا
اJــنـــتــمـــX ألسالك األســاتـــذة الــبـــاحــثـــX وحتــديـــد اJــدونــة
اJـرتــبـطـة بـهــا وكـذا شـروط االلــتـحـاق بـالــرتب ومـنـاصب

الشغل اJطابقة لها. 

اJـاداJـادّة  2 : : يـكـون األســاتـذة الـبــاحـثــون اJـذكـورون في
اJــادة األولـى أعالهr في وضــعــيـــة اخلــدمــة لــدى اJــؤســســات
الــــعـــمـــومـــيــــة ذات الـــطـــابع الــــعـــلـــمـي والـــثـــقـــافـي واJـــهـــني
واJـؤسسـات الـعمـومـية ذات الـطابع اإلداري الـتي تـضمن

مهمة التكوين العالي.    

الفصل الثانيالفصل الثاني
احلقوق والواجباتاحلقوق والواجبات

اJـاداJـادّة  3 : : يـخـضع األسـاتــذة الـبـاحـثــون الـذين تـسـري
عــلـــيــهـم أحــكـــام هــذا الــقـــانــون األســـاسي اخلـــاص لــلـــحــقــوق
والـــواجــــبـــات اJـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهـــا فـي األمـــر رقم 06 - 03
اJؤرخ في 19 جمادى الثانية عام  1427 اJوافق 15 يوليو
سـنـة 2006 واJـذكـور أعالهr ومـجــمـوع الـنـصــوص اJـتـخـذة
لـتـطـبـيـقه. كـمـا يـخـضـعـون لـلـنـظـام الـداخـلي لـلـمـؤسـسـات

اJذكورة في اJادة 2 أعاله.

اJـــــاداJـــــادّة ة 4 : : يـــــؤدي األســـــاتــــــذة الـــــبـــــاحـــــثـــــونr مـن خالل
الــتــعــلــيم والـــبــحثr مــهــمــة اخلــدمــة الــعـــمــومــيــة لــلــتــعــلــيم

العالي.  
و بهذه الصفةr يتعX عليهم القيام �ا يأتي :

- إعـطـاء تـدريس نــوعي ومـحـX مـرتـبط بـتـطـورات
الـعــلم واJـعــارف والـتـكــنـولــوجـيـا والــطـرق الــبـيـداغــوجـيـة

 rهنيةJوالتعليمية ومطابقا  للمقاييس األدبية وا
- اJـشـاركـة في إعـداد اJـعـرفـة وضـمـان نـقل اJـعارف

 rتواصلJفي مجال التكوين األولي وا
- الــقــيــام بــنــشــاطــات الــبــحث الــتــكــويــنـي لــتــنــمــيـة

كفاءاتهم وقدراتهم Jمارسة وظيفة أستاذ باحث.
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اJــــاداJــــادّة  5 : : يــــســـتــــفــــيـــد األســــاتـــذة الــــبــــاحـــثــــون من كل
الـشروط الضـرورية لـتأديـة مهامـهم و ترقـيتـهم اجلامـعية
وكــــذا شــــروط الـــنــــظــــافــــة واألمـن اJــــرتــــبــــطــــة بــــطــــبــــيــــعـــة

نشاطاتهم.   

اJــاداJــادّة ة 6 : : يــتــعـــX عــلى األســاتــذة الـــبــاحــثــrX ضــمــان
خدمـة الـتـدريس وفـقـا لـلحـجم الـسـاعي الـسـنـوي اJـرجعي
احملــدد بـ 192 ســاعـــة دروس. ويــقـــابل هــذا احلـــجم الـــســاعي
288 سـاعة مـن األعـمـال اJـوجـهة أو 384 سـاعـة من األعـمـال

التطبيقية طبقا للمعادلة اآلتية:
ســــــاعــــــة (1) من الــــــدروس تـــــعــــــادل ســــــاعـــــة ونــــــصف
(1سـا30 د) من األعـمـال اJـوجـهة وتـسـاوي سـاعـتX (2) من

األعمال التطبيقية.   
حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اJـادة بقـرار من الـوزير

اJكلف بالتعليم العالي.

اJاداJادّة ة 7 : : �ـكن األساتـذة اJساعـدين الذين يـحضرون
رسالة الدكتـوراه االستفادة من تكييف  حجمهم الساعي

للتدريس. 
حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اJـادة بقـرار من الـوزير

اJكلف بالتعليم العالي.  

اJــــاداJــــادّة ة 8 : : �ـــكـن دعــــــوة األســـاتـــــذة الـــبـــاحــــثـــrX فــي
إطـار التـكـوين العـالي فــي الـطور األول اJـنـصوص عـليـه
فــي الـــقـــانــون رقم 99 - 05 اJــؤرخ في 18 ذي احلــجــة عــام
1419 اJــــــوافق 4 أبــــــريـل ســــــنــــــة  r1999 اJـــــــعــــــدل واJــــــتــــــمم

واJذكـور أعالهJ rمـارسة  اإلشـراف  الذي يـتطلـب متـابعة
دائمة للطالب.

و بهذه الصفة :
- يـسـاعــدون الـطـالب في عـمـله الــشـخـصي ( تـنـظـيم
وتـــســيــيــر جــدول تــوقــيــته وتــعــلـم وســائل الــعــمل اخلــاصــة

r( باجلامعة ...إلخ
 - يـــســـاعــــدون الـــطـــالـب في أداء عـــمــــله الـــتــــوثـــيـــقي

r(كتبةJالتحكم في اآلالت الببليوغرافية واستعمال ا)
-  يـــســـاعــــدون الـــطــــالب عــــلى اكــــتـــســــاب  تـــقــــنـــيـــات

  .Xالتقييم والتكوين الذاتي

9 : : �ــكن دعــوة األسـاتــذة الــبــاحـثــJ rXــمــارسـة اJـاداJـادّة ة 
نـــشــاطــات الــبـــحث الــعــلــمـي في فــرق أو مــخـــابــر الــبــحث

وإدارتها وكذا تأطير التكوين في الدكتوراه.
تــمـــارس هــذه الـــنــشــاطـــاتr في إطــار الـــتــزام فــردي

مرفق بدفتر شروط خاضع لتقييم سنوي.
 حتــدد شــروط �ــارســة هــذه الــنــشــاطــات وكــيــفــيـات

مكافأتها �وجب مرسوم.

10 : : �ـــكن دعـــوة األســـاتـــذة الـــبـــاحـــثــX لـــشـــغل اJــاداJــادّة  
مـــنـــاصب عـــلـــيــا هـــيـــكـــلـــيـــة أو وظـــيــفـــيـــة لـــدى اJـــؤســـســات

اJذكورة في اJادة 2 أعاله.
r يتـغير حجمهم الساعي للتدريس rوفي هذه احلالة
وفق طـبيعة هـذه اJسؤوليـات حسب كيفـيات حتدد بقرار

من الوزير اJكلف بالتعليم العالي. 
ال يــرخص لـألســاتـذة الــبــاحــثــX الــشــاغــلــJ Xـنــاصب

علياr بالقيام �هام التعليم والتكوين بصفة ثانوية.

اJـاداJـادّة  11 : : �ـكن دعـوة األسـاتـذة الـبـاحـثـrX في إطـار
rمـؤســسـاتـهم وقــطـاعـات األنــشـطـة األخـرى Xاتـفـاقـيــات بـ
لــــضـــمــــان دراســـات وخــــبــــرة وضـــبـط مـــنــــاهج تــــتـــطــــلـــبــــهـــا

 rاحتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية
يـسـتـفـيــد األسـاتـذة الـبــاحـثـون من مـكــافـأة خـدمـاتـهم
حــــسب الـــكــــيـــفـــيـــات  والــــشـــروط اJـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهـــا في

التنظيم اJعمول به.

XـمـارسJا Xـادّة ة 12 : : ال يـرخص لألسـاتـذة الـباحـثـJـاداJا
نشـاطـا مـربحـاr تـطبـيـقا لـلـمادة 44 من األمـر رقم 06 - 03
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15 يـوليو
ســــنــــة 2006 واJــــذكــــور أعالهr بــــالــــقــــيــــام �ــــهــــام الـــتــــعــــلــــيم

والتكوين بصفة ثانوية.

اJـاداJـادّة ة 13 : : يـســتـفــيـد األســاتـذة الــبـاحــثـون من رخص
الــغـيــاب دون فـقــدان الــراتبr لـلــمـشــاركــة في اJـؤتــمـرات
واJـلـتـقـيات ذات الـطـابع الـوطـني أو الـدولي الـتي تـتصل
بنشاطاتهم اJهنية حسب الكيفيات والشروط اJنصوص

عليها في التنظيم اJعمول به.

اJاداJادّة ة 14 : : �ـكن األساتـذة واألساتـذة احملاضـرين قسم
"أ"r الذين مـارسوا مـدة خمس (5) سـنوات مـتتـالـية بـهذه
الـصـفـةr االسـتـفـادة مـرة واحــدة خالل مـسـارهم اJـهـني من
عـطـلــة عـلـمــيـة مـدتـهــا سـنـة  واحــدة لـتـمــكـيـنــهم من جتـديـد
مــــــعـــــارفـــــهـم واJـــــســــــاهـــــمـــــة بــــــذلك فـي حتـــــســـــX الــــــنـــــظـــــام
الـبـيـداغـوجي والـتـنـمـيـة الـعـلـمـيـة الـوطـنـيـة. و يـعـتـبـرون

طوال هذه السنة في وضعية نشاط.
و في هـذا اإلطارr جتـمع سنوات اJـمارسـة في رتبة
األساتـذة احملاضـرين قسم "أ" مع سـنوات اJمـارسة بـصفة

أستاذ. 
حتدد كيفيات تطبيق هذه اJادة �وجب مرسوم.  

اJــــــاداJــــــادّة  15 : : �ـــــــكـن األســـــــاتـــــــذة اJـــــــســـــــاعـــــــديـن الـــــــذين
يـحـضـرون رسـالـة دكـتـوراهr االسـتـفـادة من انـتـدابr وفق
الــــشــــروط احملــــددة فـي اJــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 03 - 309
اJـؤرخ في 14 رجب عـام 1424 اJـوافق 11 سـبــتـمـبـر سـنـة

2003 واJذكور أعاله.
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الفصلالفصل الثالث الثالث
التوظيف والتثبيت والترقية والترقية في الدرجةالتوظيف والتثبيت والترقية والترقية في الدرجة

16 : : يــوظف األســاتــذة الــبــاحــثــون اخلــاضــعــون اJـاداJـادّة  
لـهذا اJـرسومr بصـفة مـتربـصX ويـلزمـون بتـأدية تربص

جتريبي مدته سنة واحدة.
بــــعــــد انــــتـــهــــاء مــــدة الــــتــــربص الــــتــــجــــريــــبيr يــــرسم
اJتـربـصـونr أو يـخـضـعـون لـفـتـرة تـربص جتـريبـي أخرى
لـنــفس اJـدة وJــرة واحـدة فــقطr أو يــسـرحــون دون إشـعـار

مسبق أو تعويض.

اJـاداJـادّة ة 17 : : يـعـلن عن تـرسـيم األساتـذة الـبـاحـثX  من
طرف مسـؤول اJؤسـسة بـاقتراح من عـميـد الكـلية أو من

مدير اJعهد أو من رئيس قسم اJدرسةr بعد أخذ رأي :
- الـــلـــجـــنــة الـــعـــلـــمــيـــة لـــلـــقــسـمr بـــالــنـــســـبـــة لــلـــكـــلـــيــة

 rدرسةJوا
- اجملـلـس الـعــلـمي لــلـمــعـهــدr بـالــنـســبـة لــلـمــعـهــد لـدى

اجلامعة ومعهد اJركز اجلامعي.
تـــخــضـع بــالــضـــرورةr اقــتـــراحــات تـــمــديــد الـــتــربص
والـتـسـريح لـرأي هـيئـة الـتـقـييـم البـيـداغـوجـية والـعـلـمـية

األعلى مباشرة. 

اJاداJادّة ة 18 : تطبـيقا للمادة 108 من األمر رقم 06 - 03
اJؤرخ في  19 جمادى الثانية عام 1427 اJوافق 15 يوليو
سـنـة 2006 واJـذكــور أعالهr يــعـفـى من الـتــربص األســاتـذة
البـاحثون الـذين تمت ترقـيتهم  إلى رتـبة أعلى مـباشرة

في نفس السلك أو في سلك أعلى مباشرة. 

اJــــاداJــــادّة ة 19 : : حتـــــدد وتــــائــــر الـــــتــــرقـــــيــــة فـي الــــدرجــــات
اJطبقة على األساتذة الباحثX كما يأتي :

rدة الدنيا بالنسبة لألساتذةJحسب ا -
- حـــسـب اJـــدتـــX الـــدنـــيـــا واJـــتــــوســـطـــة بـــالـــنـــســـبـــة

rلألساتذة احملاضرين
- حسب اJدد الدنيـا واJتوسطة والقصوى بالنسبة

لألساتذة اJساعدين.

الفصل الرابعالفصل الرابع
الوضعيات القانونية األساسيةالوضعيات القانونية األساسية

20 : : حتــــــدد الـــــــنــــــسب الــــــقـــــــصــــــوى لألســــــاتــــــذة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الـبــاحـثــX احملـتــمل وضــعـهمr بــنـاء عــلى طــلـبــهمr في إحـدى
الوضـعيـات الـقانـونـية األسـاسـية اJـعيـنـة أدناهr بـالـنسـبة

إلى كل مؤسسة كما يأتي :
    r % 10 :االنتداب -

r% 5 :اإلحالة على االستيداع -
- خارج اإلطار: 5   %.

حتسـب هذه الـنـسبr اسـتنـادا إلى الـتـعداد احلـقـيقي
لكل رتبة.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
حركات النقلحركات النقل

اJــــاداJــــادّة  21 : : بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكـــام اJـــادة 158 من
األمــــر رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1427 اJــــوافق 15 يــــولــــيـــو ســــنـــة  2006  واJـــذكـــور أعالهrال

�كن حتويل األستاذ الباحث إال بطلب منه.

الفصل السادسالفصل السادس
التكوينالتكوين

اJــــاداJــــادّة  22 : : يــــتـــعــــX عــــلى اإلدارة أن تــــنـــظـمr بـــصــــفـــة
دائمةr تـكوينـا متواصال لـفائـدة األساتذة الـباحثـX يهدف
إلى  حتسـX مـستـواهم ولتـطـوير مـؤهالتهـم اJهـنيـة وكذا
حتـــيـــX مــعـــارفـــهم في مـــجـــال نــشـــاطـــاتـــهم وفق الـــشــروط

اJنصوص عليها في التنظيم اJعمول به.

الفصل السابعالفصل السابع
التقييمالتقييم

23 : : يـخــضع األســاتــذة الــبــاحــثــون إلى تــقـيــيم اJـاداJـادّة  
متواصل ودوري.

وبـهـذه الـصـفـة r يـتـعـX  عـلـيـهم إعـداد تـقـريـر سـنوي
عن نشـاطاتـهم الـعلـميـة والـبيـداغوجـيـة عنـد نهـايـة السـنة
اجلـامــعـيــة بـغــرض تـقــيــيـمه من طــرف الـهــيـئــات الـعــلـمــيـة

والبيداغوجية اJؤهلة.
حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اJـادة بقـرار من الـوزير

اJكلف بالتعليم العالي. 

الفصل الثامنالفصل الثامن
التأديبالتأديب

اJـاداJـادّة  24 : : زيــادة عـلـى أحـكــام اJـواد 178 إلى 181 من
األمــــر رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
rــــــذكـــــور أعالهJـــــوافق 15 يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 2006 واJ1427 ا

وتطبـيقا لـلمادة 182 منهr يـعتـبر خـطأ مهـنيـا من الدرجة
الــرابـعـة (4)  قـيـام األسـاتـذة الـبـاحــثـX أو مـشـاركـتـهم في
عمل ثابت لالنتـحال وتزوير النتائج أو غش في األعمال
الــعـلــمــيــة اJـطــالب بــهــا في رســائل الــدكــتـوراه أو فـي أي

منشورات  علمية أو بيداغوجية أخرى. 
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الفصلالفصل التاسع التاسع
األحكام العامة لالدماجاألحكام العامة لالدماج

25 : : يـــدمج األســـاتـــذة الــــبـــاحـــثـــون اJـــنـــتـــمـــون اJــاداJــادّة ة 
Xألسالك ورتـب شـــعــــبـــة الــــتــــعـــلــــيم والــــتـــكــــوين الــــعـــالــــيـــ
اJـنــصــوص عـلــيــهـا فـي اJـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 89 - 122
اJؤرخ في 15 ذي احلـجة عام 1409 اJوافق 18 يولـيو سـنة
1989 واJـذكــور أعالهr ويـرســمـون ويـعــاد تـصـنــيـفــهمr عـنـد

بدايـة  سريـان مفـعول هـذا اJرسـومr في األسالك والرتب
اJــطــابــقـةr اJــنــصــوص عــلـيــهــا في هــذا الــقــانــون األسـاسي

اخلاص.    

26 : : يــرتب األســـاتـذة الــبــاحـــثــون اJـــذكـورون اJـاداJـادّة ة 
فـي اJـادة  25 أعـالهr فـي الــدرجـة اJــطـابـقـة لـلـدرجـة الـتي
يـحـوزونـها فــي رتـبــهم األصـليــة. ويـؤخــذ باقي األقـدمـية
اJـكتـسبـة في الـرتبـة األصـليـة في احلـسبـان عنـد الـترقـية

في رتبة االستقبال. 

اJـاداJـادّة ة 27 : : يـدمج اJـتـربصـون الـذين عـيـنـوا قبل أول
يــنـــايـــر ســـنــة 2008 بــصـــفـــة مــتـــربــصـــX ويــرســـمــون بـــعــد
اســـتـــكـــمــــال الـــفـــتــــرة الـــتـــجـــريــــبـــيـــة احملــــددة في اJـــرســـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 89 - 122  اJــؤرخ في 15 ذي احلـــجـــة عــام

1409 اJوافق 18 يوليو سنة 1989 واJذكور أعاله.  

الباب الثانيالباب الثاني
مدونة األسالكمدونة األسالك

Xـادّة ة 28 : : حتـدد مــدونـة أسالك  األســاتـذة الــبـاحــثـJـاداJا
كما يأتي : 

rعيدينJسلك ا -
rساعدينJسلك األساتذة ا -
rسلك األساتذة احملاضرين -

- سلك األساتذة.
الفصل األولالفصل األول
سلك اJعيدينسلك اJعيدين

اJاداJادّة ة 29 : : يبقى سلك اJعيدين في طريق الزوال.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة ة 30 : : يكلف اJعيد �ا يأتي :
- ضــمــان األعـمــال اJـوجــهـة أو األعــمــال الـتــطـبــيـقــيـة

 rادة 6 أعالهJنصوص عليه في اJحسب احلجم الساعي ا
rتصحيح أوراق االمتحانات التي يكلف بها -

rشاركة في مداوالت جلان االمتحاناتJا -
- اJـــــــــشــــــــاركـــــــــة في أشـــــــــغــــــــال فـــــــــرقــــــــتـه أو جلــــــــنـــــــــته

rالبيداغوجية

الفرع الثانيالفرع الثاني
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJاداJادّة ة 31 : : يدمج في رتبة معيدr اJعيدون.

الفصل الثانيالفصل الثاني
سلك األساتذة اJساعدينسلك األساتذة اJساعدين

اJــــــاداJــــــادّة ة 32 : : يــــــضم ســـــــلــك األســــــاتــــــذة اJــــــســــــاعــــــدين
: (2) Xرتبت

 r"ساعد قسم "بJرتبة األستاذ ا -
- رتبة األستاذ اJساعد قسم "أ".

الفرع األول الفرع األول 
األستاذ اJساعد قسم "ب"األستاذ اJساعد قسم "ب"

الفقرة األولىالفقرة األولى
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـاداJـادّة ة 33 : : يــكــلــف األسـتــــاذ اJـســـاعــد قـــسـم " ب "
�ا يأتي :

rـوجـهــة أو األعـمـال الــتـطـبــيـقـيـةJضـمـان األعــمـال ا -
rادة 6 أعالهJنصوص عليه في اJحسب احلجم الساعي ا

rتصحيح أوراق االمتحانات التي يكلف بها -

rشاركة في مداوالت جلان االمتحاناتJا -

- اJـــــــــشــــــــاركـــــــــة في أشـــــــــغــــــــال فـــــــــرقــــــــتـه أو جلــــــــنـــــــــته
rالبيداغوجية

- اســتـقـبــال الـطــلـبـة ثالث (3) سـاعــات في األسـبـوع
من أجل نصحهم وتوجيههم. 

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJـاداJـادّة ة 34 : : يـوظف بــصـفـة أسـتـاذ مــسـاعـد قـسم " ب "
�قرر من مسؤول اJؤسسة :

- عـلى أســاس الـشـهـادةr احلــائـزون دكـتـوراه دولـة أو
rشهادة دكتوراه في العلوم أو شهادة معترف �عادلتها

rــــــســـــابـــــقــــــة عـــــلـى أســـــاس الــــــشـــــهـــــادةJعن طــــــريق ا -
احلائزون  شهادة اJاجستير أو شهادة معترف �عادلتها.

يـجب  أن تكون شهـادة اJاجسـتير احملصل عـليها في
إطــــار اJـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 98 - 254 اJــؤرخ في 24
ربــيع الــثــانـي عـام  1419 اJــوافق 17 غــشت r1998  اJــعــدّل
واJـتــمّم واJــذكـور أعالهr أو الــشـهــادة اJــعـتــرف �ـعــادلـتــهـا

بتقدير "قريب من احلسن " على األقل.
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اJاداJادّة  35 : : يرقى بصفـة أستاذ مساعد قسم "ب" على
أسـاس الـشـهـادةr اJـعـيـدون الـذين حتـصـلـوا بـعـد توظـيـفـهم

على شهادة اJاجستير أو شهادة معترف �عادلتها.
الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

r"ـادّة ة 36 : : يـدمج في رتـبـة أسـتـاذ مـسـاعـد قسم "بJـاداJا
األساتذة اJساعدون اJرسمون واJتربصون.

الفرع الثانيالفرع الثاني
األستاذ اJساعد قسم "أ"األستاذ اJساعد قسم "أ"

الفقرة األولىالفقرة األولى
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـــاداJـــادّة ة 37 : : يــكــــلـف األســــتـــاذ اJــــســـاعـــــد قـــسـم " أ "
�ايأتي :

- ضـــــمــــان الـــــتــــدريس  فـي شــــكـل دروس و/أو عــــنــــد
rاالقـتــضـاء في شـكـل أعـمـال مــوجـهـة أو أعــمـال تــطـبـيــقـيـة

 rادة 6 أعالهJنصوص عليه في اJحسب احلجم الساعي ا
rدروسه Xحتضير وحتي -

rتصحيح أوراق االمتحانات التي يكلف بها -
rشاركة في مداوالت جلان االمتحاناتJا -

- اJـــــــــشــــــــاركـــــــــة في أشـــــــــغــــــــال فـــــــــرقــــــــتـه أو جلــــــــنـــــــــته
 rالبيداغوجية

- اســتـقـبــال الـطــلـبـة ثالث (3) سـاعــات في األسـبـوع
من أجل نصحهم وتوجيههم.

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط الترقيةشروط الترقية

38 : : يــرقـى في رتــبــة أســتــاذ مـســاعــد قــسم "أ" اJـاداJـادّة ة 
�ـقــرر من مــسـؤول اJــؤسـسـةr األســاتـذة اJــسـاعــدون قـسم
"ب" اJــرســـمـــون والــذين يـــثـــبــتـــون ثالثــة (3) تـــســـجــيالت
مــتــتــالــيــة فـي الــدكــتــوراهr بــنــاء عــلـى اقــتــراح من عــمــيــد
rـدرسـةJـعـهــد أو من رئـيس قـسم اJأو من مـديـر ا rالـكـلــيـة

بعد أخذ رأي : 
rدرسةJاللجنة العلمية للقسم بالنسبة للكلية وا -
- اجملـلـس الـعــلــمي لــلـمــعــهــد بـالــنــسـبــة لــلــمـعــهــد لـدى

اجلامعة ومعهد اJركز اجلامعي.

الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

rقــصــد الــتــأســيس األولي لــلــرتــبــة r39 : : يــدمج اJـاداJـادّة ة 
ويــرسم  ويــرتب في رتــبــة أســتــاذ مـســاعــد قــسم "أ"r عــنـد
تـاريـخ سـريـان هـذا اJــرسـومr األسـاتـذة اJــسـاعـدون الـذين

عيـنوا  في منـصب عال Jـكلف بالـدروس اJنصـوص عليه
في اJادة 50 من اJـرسـوم التـنفـيذي رقم 89 - 122 اJؤرخ
r1989 ـوافق 18 يـولـيـو سـنةJفي 15 ذي احلـجـة عام  1409 ا

اJعدّل واJتمّم واJذكور  أعاله.

 الفصل الثالث الفصل الثالث
سلك األساتذة احملاضرينسلك األساتذة احملاضرين

اJــــــاداJــــــادّة ة 40 : : يـــــــضم ســـــــلــك األســــــــاتـــــــذة احملـــــــاضــــــــرين
: (2) Xرتبت

 r"رتبة أستاذ محاضر قسم "ب -
- رتبة أستاذ محاضر  قسم "أ".

الفرع األولالفرع األول
األستاذ احملاضر قسم "ب"األستاذ احملاضر قسم "ب"

الفقرة األولىالفقرة األولى
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة ة 41 : : يكلف األستاذ احملاضر قسم "ب" �ايأتي:
- ضــمــان الــتــدريـس  في شــكل دروس حــسب احلــجم

 rادة 6 أعالهJنصوص عليه في اJالساعي ا
rدروسه Xحتضير وحتي -

- ضــمــان إعــداد اJــطــبــوعــات والــكــتب وكل مــســتــنــد
 rبيداغوجي آخر

rضمان حسن سير االمتحانات التي يكلف بها -
- اJشاركة في مـداوالت جلان االمتحـانات وحتضير

  rواضيع وتصحيح أوراق االمتحاناتJا
 - اJــــــشـــــــاركــــــة في أشـــــــغــــــال فــــــرقـــــــته و/أو جلـــــــنــــــته

  rالبيداغوجية
rضمان تأطير نشاطات التكوين اخلارجي للطلبة -
- اســتـقـبــال الـطــلـبـة ثالث (3) سـاعــات في األسـبـوع

من أجل نصحهم وتوجيههم.

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط الترقيةشروط الترقية

اJــاداJــادّة ة 42 : : يــرقى بــصــفــة أســتــاذ مــحــاضــر قــسم "ب"
�قرر من مسؤول اJؤسسة :

rــــــرســـــمـــــونJــــــســـــاعــــــدون قـــــسم "ب" اJاألســـــاتـــــذة ا -
احلــاصـــلـــون عــلى شـــهـــادة دكــتـــوراه في الـــعـــلــوم أو شـــهــادة

 rمعترف �عادلتها
- األســــاتـــذة اJــــســـاعــــدون قــــسم "أ" احلـــاصــــلــــون عـــلى

شهادة دكتوراه في العلوم أو شهادة معترف �عادلتها.
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الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

r"43 : : يــدمج بــصــفــة أســتــاذ مــحـاضــر قــسم "ب اJـاداJـادّة ة 
قـــصــد الـــتــأســيـس األولي لــلـــرتــبــةr ويـــرسم  ويــرتـب عــنــد
تاريـخ سريـان مـفعـول هـذا اJرسـومr األسـاتذة اJـسـاعدون
اJـرسـمـون احلاصـلـون عـلى شـهـادة دكـتـوراه في الـعـلوم أو

شهادة معترف �عادلتها.
الفرع الثانيالفرع الثاني

األستاذ احملاضر قسم "أ"األستاذ احملاضر قسم "أ"
الفقرة األولىالفقرة األولى
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة ة 44 : : يكلف األستاذ احملاضر قسم "أ" �ايأتي :
- ضــمــان الــتــدريـس  في شــكل دروس حــسب احلــجم

 rادة 6 أعالهJنصوص عليه في اJالساعي ا
rدروسه Xحتضير وحتي -

- ضــمــان إعــداد اJــطــبــوعــات والــكــتب وكل مــســتــنــد
 rبيداغوجي آخر

 rضمان حسن سير االمتحانات التي يكلف بها -
- اJشاركة في مـداوالت جلان االمتحـانات وحتضير

rواضيع وتصحيح أوراق االمتحاناتJا
 - اJــــــشـــــــاركــــــة في أشـــــــغــــــال فــــــرقـــــــته و/أو جلـــــــنــــــته

 rالبيداغوجية
- اJــــــشـــــاركـــــة في نـــــشــــــاطـــــات الـــــتـــــصـــــور واخلـــــبـــــرة
البـيـداغوجـيـة في مجـاالت إعـداد برنـامج التـعـليم  ووضع

rساراتJأشكال تكوين جديد وتقييم البرامج وا
- ضـــمــــان تـــأطـــيــــر األســـاتـــذة اJــــســـاعـــديـن في إعـــداد

rوجهة واألعمال التطبيقيةJاألعمال ا Xوحتي
- ضــمــان تــأطـيــر الــتــكـويـن الـبــيــداغــوجي لألســاتـذة

rXتربصJا
rضمان تأطير نشاطات التكوين اخلارجي للطلبة -
- اســتـقـبــال الـطــلـبـة ثالث (3) سـاعــات في األسـبـوع

من أجل نصحهم وتوجيههم.

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط الترقيةشروط الترقية

اJــاداJــادّة ة 45 : : يـــرقى بـــصـــفـــة أســـتـــاذ مـــحــاضـــر قـــسم "أ"
�قرر من مسؤول اJؤسسة :

- األســاتـــذة احملـــاضـــرون قــسـم "ب" الــذيـن يــثـــبـــتــون
 rتأهيال جامعيا أو درجة معترف �عادلتها

- األســــاتـــذة اJــــســـاعــــدون قــــسم "أ" احلـــاصــــلــــون عـــلى
 rدكتوراه دولة أو على شهادة معترف �عادلتها

r ـــــرســـــمــــونJـــــســـــاعــــدون قـــــسـم "ب" اJاألســـــاتـــــذة ا -
احلـــاصــلـــون عــلى دكـــتــوراه دولـــة أو عــلى شـــهــادة مـــعــتــرف

�عادلتها.

الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

r"ـادّة  46 : : يــدمج في رتـبـة أسـتــاذ مـحـاضـر قـسم "أJـاداJا
األساتذة احملاضرون. 

الفصل الرابعالفصل الرابع
سلك األساتذةسلك األساتذة

اJاداJادّة 47 : : يضم سلك األساتذة رتبة أستاذ.

اJــاداJــادّة  48 : : تـــؤسس جلــنـــة جــامـــعـــيــة وطـــنــيـــة تــتـــكــفل
rنـشورات العـلميـة والبيـداغوجيةJبتقيـيم النشـاطات وا
لألسـاتـذة احملـاضـرين قـسم "أ" اJـرشـحـX لـلـتـرقـيـة لـرتـبـة

أستاذ.
تـعــد الـلـجــنـة اجلــامـعـيــة الـوطـنــيـة مــعـايـيــر الـتــقـيـيم
وشـبــكــة الـتــنــقـيط اJــتــعـلــقــة بـهــا وتـعــرضــهـا عــلى الــوزيـر

اJكلف بالتعليم العالي للموافقة عليها.
يــعـــX أعــضــاء الـــلــجـــنــة بـــقــرار من الـــوزيــر اJـــكــلف
XــنـتــمـJا Xاألســاتـذة الــبـاحــثـ Xبـالــتـعــلـيم الــعـالـي من بـ
لـسلك األسـاتذة الـذين يـثبـتون ثالث (3) سنـوات أقدمـية

بهذه الصفة على األقل. 
يـحــدد تـنــظـيم الــلـجــنـة وســيـرهــا بـقـرار مـن الـوزيـر

اJكلف بالتعليم العالي.

 الفرع األول الفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة 49 : : يكلف األستاذ �ايأتي:
- ضــمــان الــتــدريـس  في شــكل دروس حــسب احلــجم

الساعي اJنصوص عليه في اJادة 6 أعاله.
rدروسه Xحتضير وحتي -

- إعــــــداد اJــــــطــــــبـــــوعــــــات والــــــكــــــتـب وكل مــــــســــــتــــــنـــــد
rبيداغوجي آخر

rضمان حسن سير االمتحانات التي يكلف بها -
- اJشاركة في مـداوالت جلان االمتحـانات وحتضير

rواضيع وتصحيح أوراق االمتحاناتJا
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- اJـــــــشــــــاركـــــــة فـي أشــــــغـــــــال فـــــــرقـــــــته و/أو جلـــــــنـــــــته
rالبيداغوجية

- ضـــمــــان تـــأطـــيــــر األســـاتـــذة اJــــســـاعـــديـن في إعـــداد
rوجهة واألعمال التطبيقيةJاألعمال ا Xوحتي

- ضــمــان تــاطـيــر الــتــكـويـن الـبــيــداغــوجي لألســاتـذة
rXتربصJا

- ضمـان نـشـاطـات الـتـصـور واخلبـرة الـبـيـداغـوجـية
في مـجاالت إعـداد بـرنامـج التـعـليم ووضـع أشكـال تـكوين

rساراتJجديد وتقييم البرامج وا
- اســتـقـبــال الـطــلـبـة ثالث (3) سـاعــات في األسـبـوع

من أجل نصحهم وتوجيههم.

الفرع الثاني الفرع الثاني 
شروط الترقيةشروط الترقية

50 :: يـــرقـى إلى رتـــبـــة أســـتـــاذr بـــعـــد أخـــذ رأي اJــاداJــادّة  
الـلجـنـة اجلـامعـيـة الـوطنـيـةr األساتـذة احملـاضـرون قسم "أ"
الـــذين يــثـــبــتـــون خــمس (5) ســنـــوات نــشـــاط فــعــلـي بــهــذه
الـصــفــة واJـســجــلــون في قـائــمــة الـتــأهــيل اJــعـدة مـن قـبل

الوزير اJكلّف بالتعليم العالي.
تـعـلن الـتــرقـيـة إلى رتـبـة أســتـاذ بـقـرار من الـوزيـر
اJكلّف بـالتعـليم العـالي أو عنـد االقتضـاء بقرار مـشترك

مع الوزير اJعني.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJاداJادّة ة 51 : : يدمج في رتبة أستاذr األساتذة.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس
األستاذ اJمياألستاذ اJميّز

اJاداJادّة 52 : : تؤسس درجة أستاذ �يّز.

اJــاداJــادّة  53 : : تـــؤسس جلـــنـــة وطـــنــيـــة لـــلـــتـــمـــيّـــز تــكـــلف
بـتقـييم الـنشـاطات واJـنشـورات العـلمـية والـبيـداغوجـية

لألساتذة اJرشحX للتعيX في درجة أستاذ �يّز. 
تــعــد الــلـجــنــة الـوطــنــيـة لــلــتـمــيّــز مــعـايــيــر الـتــقــيـيم
وشـبــكــة الـتــنــقـيط اJــتــعـلــقــة بـهــا وتـعــرضــهـا عــلى الــوزيـر

اJكلف بالتعليم العالي للموافقة عليها.
يــعـــX أعــضــاء الـــلــجـــنــة بـــقــرار من الـــوزيــر اJـــكــلف
بـــالـــتـــعـــلــيـم الــعـــالـي من بـــX األســاتـــذة الـــبـــاحـــثــX الـــذين

يثبتون  درجة أستاذ �يّز. 
يـحــدد تـنــظـيم الــلـجــنـة وســيـرهــا بـقـرار مـن الـوزيـر

اJكلف بالتعليم العالي.  

الفرع األول الفرع األول 
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة ة 54 : : زيادة عـلى اJهـام اJوكـلة لألسـاتذةr يـكلف
األستاذ اJميّز �ايأتي :

- ضـــــمـــــان مــــحـــــاضـــــرات وحــــلـــــقـــــات وورشــــات عـــــلى
rمستوى التكوين في الدكتوراه

- اســـتـــقـــبـــال طـــلـــبـــة الـــدكـــتـــوراه مـن أجل نـــصـــحـــهم
rوتوجيههم

- اJشـاركة في حتـديد مـحاور الـبحـث ذات األولوية
rفي ميدانهم

- ضـــمــان مـــهـــام الـــدراســـات واالســتـــشـــارة واخلـــبــرة
أوالتنسيق العلمي و/أو البيداغوجي.

�ــكن دعـوة األسـتــاذ اJـمـيـز  لــلـقـيــام �ـهـام الـتــمـثـيل
لدى الهيئات الوطنية أو الدولية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

اJـاداJـادّة ة 55 : : يــعــX فـي درجـــة أســتــاذ �ـيــزr بـعــد أخـذ
رأي اللجـنة الوطـنية لـلتمـيزr األساتـذة الذين يسـتوفون

الشروط اآلتية :
- خـمس عشرة (15) سنـة من اخلدمـة الفـعلـية بـصفة

 rأستاذ
- تــــأطـــــيـــــر مـــــذكــــرات  اJـــــاجـــــســـــتــــيـــــر و/أو رســـــائل
الدكتوراهr إلى غاية مـناقشتها بصفة مشرفr وذلك منذ

rفي رتبة أستاذ Xالتعي
- نـــشــــر مـــقـــاالت فـي مـــجالت عــــلـــمـــيــــة ذات ســـمـــعـــة

rمعترف بها منذ تعيينهم في رتبة أستاذ
- نــــــشـــــر كـــــتب ذات طــــــابع عـــــلــــــمي وســـــنـــــدات و/أو

مطبوعات منذ تعيينهم في رتبة أستاذ.
حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اJـادة بقـرار من الـوزير

اJكلف بالتعليم العالي.

اJـاداJـادّة  56 : : حتـدد كــيـفـيــات الـتـعـيــX في درجـة أسـتـاذ
�يز �وجب نص خاص.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJــاداJــادّة ة 57 : : يــعـــX في درجـــة أســتـــاذ �ـــيّــزr األســـاتــذة
الذين يـثبتـونr عنـد تاريخ سريـان هذا اJرسـومr عشرين
(20) ســنـــة خــدمـــة فــعــلـــيــة بــهـــذه الــصــفـــة r وإنــتـــاج عــلــمي
وبــيـداغـوجي مـنـذ االلـتـحــاق بـرتـبـة أسـتـاذr بـعـد أخـذ رأي

مجلس آداب وأخالقيات اJهنة اجلامعية.
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الباب الثالثالباب الثالث
األحكام اJطبقة على اJناصب العليااألحكام اJطبقة على اJناصب العليا

58 : : تـطبـيـقا ألحـكـام اJادة 11 ( الـفقرة األولى) اJاداJادّة ة 
من األمـر رقم 06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1427 اJـوافق  15يــولـيــو ســنـة 2006 واJــذكـور أعالهr حتـدد

قـــائــــمــــة اJـــنــــاصب الــــعــــلـــيــــا اJــــطـــابــــقــــة ألسالك األســــاتـــذة
الباحثX كما يأتي :

 rمسؤول فريق ميدان التكوين -
rمسؤول فريق شعبة التكوين -

- مسؤول فريق االختصاص.

اJــاداJــادّة ة 59 : : يــحــدد عـــدد اJــنــاصب الـــعــلــيـــا اJــنــصــوص
عـــلــيــهــا في اJــادة  58 أعالهr بــقــرار مــشــتــرك بــX الــوزيـر
اJكلف بالتعـليم العالي والوزير اJكلف باJالية والوزير
اJــعــنيr عـــنــد االقــتــضـــاءr والــســلـــطــة اJــكــلـــفــة بــالـــوظــيــفــة

العمومية.
الفصل األولالفصل األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـاداJـادّة ة 60 : : يـكـــلـف مـسـؤول فـريق مــيــدان الـتـكــوين
�ا يأتي :

rتنشيط أعمال فريق ميدان التكوين -
rسارات التكوينJ اقتراح البرنامج البيداغوجي -
- إعـــداد �ـــرات بــX مـــســـارات الـــتــكـــوين لـــلـــســـمــاح

rبالتوجيه التدريجي للطلبة
 rوضع مناهج بيداغوجية متوافقة -

rتنظيم تقييم أشكال التكوين والتدريس -
- السـهر عـلى انسجـام اJسـارات وإبداء الرأي فـيما

rيخص جدوى  مسار التكوين أو تعديله
- السهر على االنـسجام العام للتربصات اJنصوص

 rعليها في التكوين
- مسـاعدة رئيس الـقسم في الـتسيـير البـيداغوجي

للتكوين العالي في التدرج.

اJـاداJـادّة  61 : : يـكـــلف مـســـؤول فـريـق شــعــبــة الـتــكـوين
�ا يأتي:

rتنشيط أعمال فريق شعبة التكوين -
rاقتراح قائمة االختصاصات التي تكوّن الشعبة -

rاقتراح فتح أو غلق اختصاصات في الشعبة -
rمتابعة وضع اإلشراف في الطور األول -

rوضع طريقة إجناز ومتابعة التربصات -
- اقـــتــراح إجـــراءات بـــيـــداغــوجـــيـــة من أجل الـــســـيــر

احلسن للجذوع اJشتركة للتكوين العالي للتدرج.

62 : : يـــكــــلـف مـــســـؤول فـــريـق االخـــتـــصــاص اJـاداJـادّة  
�ا يأتي :

rتنشيط أعمال فريق االختصاص -
- الــــــــســـــــهـــــــر عــــــــلى إجنــــــــاز أهـــــــداف الـــــــتــــــــكـــــــويـن في

rاالختصاص الذي يكلف به
- اقــــتـــراح كل تــــدبــــيـــر مـن شـــأنـه حتـــســــX بــــرنـــامج

rتكوين االختصاص
- تــــــرقــــــيـــــــة وتــــــنــــــشــــــيط آلـــــــيــــــات اإلدمــــــاج اJــــــهــــــني

rXللمتخرج
- اقـــتـــراح  تــدابـــيـــر بـــيـــداغـــوجـــيــة مـن أجل الـــســـيــر

احلسن الختصاصات التكوين العالي للتدرج.   

الفصل الثانيالفصل الثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

اJــاداJــادّة  63 : : يــعــX مــســـؤول فــريـق مــيـــدان الــتــكــوين
Jــدة ثالث (3) سنـواتr قابـلة لـلـتجـديد مـرة واحــدةr مـن
بيـن األساتذة أو األساتذة احملاضرين قسم "أ" r بقرار من
الـوزير اJكلف بالـتعليم الـعالي أوr عند االقـتضاءr بقرار
مــــشـــتــــرك مع الــــوزيـــر اJــــعـــني r بــــنـــاء عــــلى اقــــتـــراح من

مسؤول اJؤسسة بعد أخذ رأي اجمللس العلمي.

اJـاداJـادّة ة 64 : : يـعX مـسـؤول فـريق شـعبـة الـتـكـوين Jدة
Xمن بـ rقـابــلــة لـلــتــجــديـد مــرة واحــدة rثالث (3) ســنــوات
األســـــــاتـــــــذة احملــــــــاضـــــــريـن قـــــــســـــــمـي "أ" و"ب" واألســـــــاتـــــــذة
اJــسـاعـديـن قـسم "أ"r �ـقــرر من مـســؤول اJـؤسـســة r بـنـاء
عـلى اقـتـراح من عـمـيـد الـكـلـيـة أو من مـديـر اJـعـهـد أو من
رئـيـس الـقــسمr بــعــد أخــذ رأي اجملــلس الــعـلــمي لــلــكــلــيـة أو

اJعهد أو اJدرسة.

65 : : يـــعـــX مـــســـؤول فـــريق االخـــتـــصـــاص Jـــدة اJــاداJــادّة ة 
Xمن بــ rثالث (3) ســنــوات قــابــلــة لــلــتــجــديــد مــرة واحــدة
األسـاتــذة الـبـاحـثــX الـذين يـثـبــتـون رتـبـة أســتـاذ مـسـاعـد
قـسم " أ" عـلـى األقل r �ـقـرر من مـسـؤول  اJـؤسـسـةr بـناء
عـلى اقـتـراح من عـمـيـد الـكـلـيـة أو من مـديـر اJـعـهـد أو من
رئـيـس الـقــسم r بـعــد أخـذ رأي اجملــلس الــعـلــمي لـلــكـلــيـة أو

اJعهد أو اJدرسة.

اJــاداJــادّة ة 66 : : حتــدد تـــشــكـــيــلـــة فــريـق مــيـــدان الــتـــكــوين
وفــريق شــعــبــة الــتــكــوين وفــريق االخــتــصــاص وكــيــفــيـات

سيرها بقرار من الوزير اJكلف بالتعليم العالي.
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الباب الرابعالباب الرابع
تصنيف الرتب والزيادات االستداللية للمناصب العليا تصنيف الرتب والزيادات االستداللية للمناصب العليا 

الفصل األولالفصل األول
تصنيف الرتبتصنيف الرتب

اJاداJادّة ة 67 : : تـطبـيقـا للـمادة 118 من األمر رقم 06 - 03 اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سـنة
 2006واJذكور أعالهr يحدد تصنيف الرتب التابعة ألسالك األساتذة الباحثX طبقا للجدول اآلتي :

الباب اخلامس الباب اخلامس 

أحكام خاصة أحكام خاصة 

اJــاداJــادّة ة 70 :  : يــدمج األســاتــذة الــبـــاحــثــون من جــنــســيــة
أجـنبية العـاملون في اجلزائـرr والذين اكتسبـوا اجلنسية
اجلـزائريـة واحلائـزون  إحـدى الرتب اJـنصـوص عـليـها في
هـذا الـقانـون األسـاسـي اخلـاصr في الـرتـبـة احملـصل عـلـيـها

ابتداء من تاريخ اكتساب اجلنسية اجلزائرية.

rـادّة ة 71 :  : يـوظف بـصـفــة أسـتـاذ أو أسـتـاذ مـحـاضـرJـاداJا
األسـاتـذة البـاحثـون من جـنسـيـة جزائـرية الـذين يـثبـتون
رتـبــة أســتــاذ أو رتـبــة أســتــاذ مـحــاضــر أو رتــبـة مــعــتـرف

�عادلتها محصل عليها في اخلارج.

r حـــــــسـب احلـــــــالـــــــة r 72 : :   يــــــــدمـج أو يـــــــوظـف اJــــــاداJــــــادّة ة 
r70 و71 أعاله XـادتJذكـورون في اJاألساتـذة الـباحـثـون ا
ويـرسـمـون في نـفس الـتـاريخr بـقـرار من الـوزيـر اJـكـلف
بـالــتـعـلــيم الـعــالي أو عـنـد االقــتـضــاءr بـقـرار مــشـتـرك مع

الوزير اJعني.

اJـاداJـادّة ة 73: حتــسب األقــدمـيــة اJــكـتــسـبــة من األســاتـذة
الـبـاحـثـX اJـذكـورين في اJـادتـX 70 و71 أعالهr في إطـار
تـــعـــويـض اخلـــبـــرة اJـــهـــنـــيـــةr بـــنـــســـبــة 1,4 % عن كل ســـنـــة

نشاط.

التصنيفالتصنيف
الرتبالرتباألسالكاألسالك

الرقم االستدالليالرقم االستداللي
 األدنى األدنى

أستاذ

أستاذ محاضر

أستاذ مساعد

معيد

أستاذ
أستاذ محاضر قسم "أ"

أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ مساعد قسم "أ"

أستاذ مساعد قسم "ب"
معيد

1480

1280

1125

1055

930

578

الصنفالصنف

قسم فرعي 7
قسم فرعي 6
قسم فرعي 4
قسم فرعي 3
قسم فرعي 1

الصنف 13

ف
صن

 ال
رج

خا

اJــاداJــادّة  68 : :  يـــســـتــفـــيـــد األســتـــاذ اJـــمــيـــزr زيـــادة عــلى
الــراتب الــذي يـتــقــاضــاه األسـتــاذr تــعــويض الــتـمــيــز الـذي

يحدد مبلغه وشروط دفعه �وجب مرسوم.

الفصل الثانيالفصل الثاني

الزيادة االستداللية للمناصب العلياالزيادة االستداللية للمناصب العليا

اJـاداJـادّة ة 69 : : تــطـبــيـقـا لــلـمـادة 3 من اJـرســوم الـرئـاسي
رقم 07 - 307 اJؤرخ في 17 رمـضان عام 1428 اJوافق 29
ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2007 واJــــذكــــور أعالهr حتــــدد الــــزيــــادة
االسـتـداللـيــة اJـطـابـقـة ألسالك األسـاتــذة الـبـاحـثـrX طـبـقـا

للجدول اآلتي : 

اJناصب العليااJناصب العليا
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

مــــــــســــــــؤول فــــــــريـق مــــــــيــــــــدان
التكوين

مـــــــســــــــؤول فـــــــريـق شـــــــعــــــــبـــــــة
التكوين

مسؤول فريق االختصاص

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

اJستوىاJستوى

495

405

325

12

11

10
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74 :   :  تـؤخـــذ األقــدمــيــة اJــكــتــســبـــة مـن طـــرف اJـاداJـادّة ة 
r70 و71 أعاله XـادتJـذكورين في اJا Xاألساتـــذة الـباحـث
بـعـX االعـتـبــــار في الـتـرقـيـة في رتـبـة أوسـلك عـال وكـذا

للتعيX في منصب عال أو في درجة أستاذ �يز.

الباب السادسالباب السادس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJاداJادّة ة 75  :  :      يـسري مـفعول هـذا اJرسـوم ابتداء من
أول يناير سنة 2008.

اJـاداJـادّة ة 76 : : تــلـغى أحــكـــام اJـرســوم الـتـــنـــفــيــذي رقم
89 - 122 اJــــؤرخ في 15 ذي احلــــجــــة عـــام 1409 اJــــوافق 18

يوليو سنة 1989 واJذكور أعالهr اخملالفة لهذا اJرسوم.
غـيـر أن الـنـصـوص اJـتخـذة لـتـطـبـيـقه تـبـقى سـارية
اJفعول إلى غاية صـدور النصوص التطبـيقية اJنصوص

عليها في هذا اJرسوم.  

77 : : يـــــــنــــــشــــــر  هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 27 ربيع الثاني عام 1429 اJوافق
3 مايو سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــرسرســــــــــوم توم تــــــــــنــــــــــفــــــــــيــــــــــذي رقم ذي رقم 08 -  - 131  م  مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 27 رب ربــــــــــيعيع
الثاني عام الثاني عام 1429 اJوافق  اJوافق 3 مايو سنة  مايو سنة r r2008 يتضمنيتضمن

القانون القانون األساسياألساسي  اخلاص بالباحث الدائماخلاص بالباحث الدائم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

rالعلمي
- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورr الســـيـــمــا اJـــادتــان 85 - 4 

 rو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 93 - 17
اJـــــؤرخ في 23 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1414 اJـــــوافق  7

rتعلق بحماية االختراعاتJديسمبر سنة 1993  وا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 11 اJــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اJـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واJتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
r2002 - 1998 الـبــحث الــعــلـمي والــتــطـويــر الــتـكــنــولـوجي

rتممJعدل واJا
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اJؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اJـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن

rتممJعدل واJا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي

- و �ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 03 - 05 اJــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عــام  1424 اJــوافق 19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003

   rؤلف واحلقوق اجملاورةJتعلق بحقوق اJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةJوا
- و�ــــقـــــتــــضـى اJــــرســـــوم رقم 86 - 52 اJـــــؤرخ في 7
رجب عـام 1406 اJـوافق 18 مــارس سـنـة 1986 واJــتـضـمن
الـــقـــانـــون األســـاسـي الـــنـــمـــوذجي لـــعــــمـــال قـــطـــاع الـــبـــحث

 rعدلJا rالعلمي والتقني
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 03 - 309
اJـؤرخ في 14 رجب عـام 1424 اJـوافق 11 سـبــتـمـبـر سـنـة
 2003 واJــتـــضــمن تـــنــظـــيم الــتـــكــوين وحتـــســX اJـــســتــوى

rباخلارج وتسييرهما
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18 جــمـادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4  يــونـيـو

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة   2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة  2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة  2007 الــذي يــحـــدد الــشــبــكــة االســتــداللــيــة Jــرتــبــات

rونظام دفع رواتبهم XوظفJا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 90 - 99 اJؤرخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واJـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـX والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اJركزية والـواليات والبلديات

rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريJوا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اJــؤرخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اJــوافق 17 غــشت
سـنـة  1998 واJــتـعـلـق بـالـتــكـوين في الــدكـتـوراه ومــا بـعـد

 rتممJعدل واJا rتخصص والتأهيل اجلامعيJالتدرج ا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99 - 256
اJـؤرخ في 8 شـعـبـان  عـام 1420 اJـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنة
 1999 الذي يحدد كيـفيات إنشاء اJؤسـسة العمومية ذات

rالـــطــابع الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجي وتــنــظــيــمــهــا وســيــرهــا
 rعدلJا

- و�ــقــتــضى اJــرســوم الــتــنــفــيـذي 01 - 293 اJـؤرخ
في  13رجب عــام 1422 اJـــوافق  أوّل أكـــتــوبـــر ســـنــة 2001
واJتـعلق �ـهام الـتعـليم والـتكـوين التي يـقوم بـها أسـاتذة
الـــتـــعـــلــيـم والــتـــكـــوين الـــعـــالــيـــX ومـــســـتــخـــدمـــو  الــبـــحث
rواألعـوان الـعـمـومـيـون اآلخـرون بـاعـتـبـارهـا عـمال ثـانـويا

rعدلJا
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة
الفصل األولالفصل األول

مجال التطبيقمجال التطبيق

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : تــطــبـــيــقـــا لـلـــمــادة 3 مـن األمــر رقم
06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اJـوافق

15 يـولـيـو سـنة 2006 واJـتـضـمن الـقـانـون األسـاسي الـعام

لــلـوظــيــفــة الــعـمــومــيــةr يـهــدف هــذا اJــرســوم إلى تــوضـيح
Xالـدائـمـ Xـطـبـقـة عـلى أسالك الـبـاحـثـJاألحـكـام اخلـاصـة ا
وحتـديـد مـدونـة أسالكـهم وكـذا شـروط االلـتـحـاق �ـختـلف

الرتب اJطابقة لها.

اJـــــاداJـــــادّة  2 :  : �ـــــارس الـــــبـــــاحـــــثـــــون الـــــدائـــــمـــــون الـــــذين
يـخـضـعــون ألحـكـام هـذا الـقـانــون األسـاسي اخلـاصr نـشـاط
الـبـحث الـعـلـمي والـتـطـويـر الـتـكـنولـوجـي في اJـؤسـسات

العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
�ــكن وضع أسالك الـبــاحـثـX الــدائـمـX في وضــعـيـة
اخلــدمــة لـدى اJــؤســسـات الــعــمــومـيــة ذات الــطـابع اإلداري
Xالتي تـضـمن نشـاط البـحث الـعلـمي بـقرار  مـشتـرك ب
الــــوزيــــر اJـــكــــلّـف بـــالــــبــــحث الــــعــــلــــمي والــــوزيــــر اJـــعــــني

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
احلقوق والواجباتاحلقوق والواجبات

اJـاداJـادّة ة 3 :  : يـخضع الـبـاحـثـون الدائـمـون الـذين تـسري
عــلـــيــهـم أحــكـــام هــذا الــقـــانــون األســـاسي اخلـــاص لــلـــحــقــوق
والـــواجــــبـــات اJـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهـــا فـي األمـــر رقم 06 - 03
اJؤرخ في 19 جمادى الثانية عام  1427 اJوافق 15 يوليو
ســـــنــــة 2006 واJـــــذكـــــور أعالهr وكـــــذا لـــــلـــــنـــــظـــــام الـــــداخـــــلي

للمؤسسة التي �ارسون فيها.

اJــاداJــادّة  4 :  : يــضـــمن الـــبــاحـــثــون الـــدائــمـــون نــشـــاطــات
البحث الـعلـمي والتطـوير الـتكنـولوجي في إطـار حتقيق
األهــداف احملـــددة في الــقـــانــون رقم 98 - 11 اJــؤرخ في 29
r1998 ــــوافق 22 غــــشت ســــنــــةJربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1419 ا

اJعدّل واJتمّم واJذكورأعاله.
وبهذه الصفةr يتعX عليهم ما يأتي :

- الــــــــعــــــــمـل عــــــــلـى زيــــــــادة قـــــــــدرات فــــــــهـم الــــــــعــــــــلــــــــوم
والـتكـنولـوجيـات والتـحكم فـيهـا وحتويـلهـا وتطـبيقـها في

rجميع قطاعات النشاطات
rعارف العلميةJساهمة في إعداد وإ�اء اJا -

- تـــصـــمــيـم مــواد وطـــرق وأنـــظـــمــة و/أو اJـــســـاهـــمــة
rبشكل حاسم في حتسينها

 - تـطـويـر الـقـدرات الـوطـنـيـة في مـجـال الـدراسات
rواخلبرة والهندسة

rنتائج البحث Xضمان تثم -
rــســاهــمــة في اقــتــنــاء اإلعالم الــعــلــمي والــتــقــنيJا -

rوالثقافة العلمية والتقنية ونشرهما في اجملتمع
- اJـــســــاهـــمــــة في حتـــســــX اJـــنــــظـــومــــة  الـــتــــربـــويـــة

والتعليمية والتكوينية.

5 :  : يـــتـــعـــX عــلـى اإلدارةr في إطـــار الـــتـــنــظـــيم اJــاداJــادّة  
اJعـمـول بهr ضمـان كل الـشروط الـضـرورية لـتـأدية اJـهام
القانـونية األسـاسية للـباحثيـن الـدائمX اخلاضـعيـن لهذا

اJرسوم وحتقيق ترقيتهـم اJهنية. 
كــــمـــــا يــــســــتــــفــــيــــدون مـن شــــروط الــــنــــظــــافــــة واألمن

اJرتبطة بطبيعة نشاطاتهم.

اJاداJادّة ة 6 :  : �كن السماح لـلباحثX الدائمX االلتحاق
�ــواقـع عــمــلـــهم خــارج أوقــات الـــعــمل الـــقــانــونـــيــةr حــسب
كيفيات وشروط حتدد بقرار من الوزير اJكلّف بالبحث

العلمي.  

7 :  : �ـــكن دعـــوة الـــبــاحـــثـــX الـــدائــمـــX في ظلّ اJــاداJــادّة ة 
احــتــرام مــهــامــهم الــقــانــونــيــة األســاســيــةr لــلــمــشــاركــة في
أعــمـــال الــتــقــيــيـم واخلــبــرة في اجملــالـس والــلــجــان أو جلــان

اJناقشة اJرتبطة �يدان اختصاصهم.

اJـاداJـادّة ة 8 :  : �ـكن دعـوة الــبـاحــثـX الـدائــمـrX في إطـار
rمـؤســسـاتـهم وقــطـاعـات األنــشـطـة األخـرى Xاتـفـاقـيــات بـ
ضمان  اJساعـدة التقنية والدراسـات والبحث والتكوين

أو نقل اJعرفة.
وبهذه الصفـةr يستفيدون من مـكافأة خدماتهم وفق
الــكـــيــفــيــات والــشـــروط اJــنــصــوص عـــلــيــهــا في الـــتــنــظــيم

اJعمول به.
XـمـارسـJا Xالـدائـمـ Xـادّة ة 9 :  : ال يـرخص لـلـبـاحـثــJـاداJا
نشـاطا مـربحاr  تـطبـيقا لـلمادة 44 من األمر رقم 06 - 03
اJؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 اJوافق  15 يوليو
ســــنــــة 2006 واJــــذكـــــورأعالهr بــــالــــقــــيــــام �ـــــهــــام الــــتــــعــــلــــيم

والتكوين بصفة ثانوية.
اJــــاداJــــادّة ة 10 :  : �ـــكن الـــبـــاحـــثـــX الـــدائـــمـــX أن يـــتـــولـــوا
مـــنـــاصـب عـــلـــيـــا هــــيـــكـــلـــيـــة أو وظــــيـــفـــيـــة فـي اJـــؤســـســـات

اJنصوص عليها في اJادة 2 أعاله.
و بهذه الـصفـةr ال يرخص لهم بـالقـيام �هـام التـعليم

والتكوين بصفة ثانوية.
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اJـاداJـادّة  11 :  : يـســتـفـيـد الــبـاحـثـون الــدائـمـون من رخص
الــغــيــاب دون فـقــدان الــراتـبr لــلــمـشــاركــة فـي اJــؤتــمـرات
واJــلــتـقــيــات ذات الـطــابع الــوطـنـي أو الـدولي ذات الــصــلـة
بــنـشــاطــهم اJـهــنيr وفق الــكـيــفـيــات والـشــروط اJـنــصـوص

عليها في التنظيم اJعمول به.

اJاداJادّة ة 12 :  : تـضمن حرية الـتحليل والـتفسيـر العلمي
لــنــتـــائج أشــغــال الــبـــاحــثــX الــدائــمـــrX في إطــار احــتــرام
قواعـد أدبـيـات وأخالقـيـات اJهـنـةr تـطـبيـقـا لـلـمادة 30 من
الـــقـــانـــون رقم 98 - 11 اJــــؤرخ في 29 ربـــيع الــــثـــاني عـــام
rــــــتـــــمّمJــــــعـــــدّل واJا r1998 ـــــوافق 22 غـــــشـت ســـــنـــــةJ1419 ا

واJذكور أعاله.

اJـاداJـادّة ة 13 :  : �ـكـن مـديـر الـبـحث وأسـتـاذ الـبـحث قـسم
"أ"r الـلـذين مـارسـا مـدة خمس (5) سنـوات مـتـتالـيـة بـهذه
الـصفـةr االسـتفـادة من عـطـلة عـلـميـة مـدتهـا سـنة (1)  مرة
واحــــدة خالل مـــســـارهـــمــــا اJـــهـــني لـــدى مــــؤســـســـات بـــحث
وطـنية أو أجنبيـةr الكتساب معـارف علمية وتـكنولوجية
جديدة. يعتبرون طوال هذه الفترة  في وضعية نشاط.  
وفـي هــذا اإلطـــار جتــمـع ســنـــوات اJــمـــارســـة بــصـــفــة
أسـتـاذ بـحث قــسم "أ" مع سـنـوات اJـمـارسـة بـصـفـة مـديـر

البحث.
حتدد كيفيات تطبيق هذه اJادة �وجب مرسوم.

اJــــــاداJــــــادّة ة 14 :  : �ـــــكـن الـــــبــــــاحـــــثـــــX الــــــدائـــــمـــــX الـــــــذين
يـــحـــضـــرون رســـالـــة دكــتـــوراهr االســـتــفـــــادة من انـــتــــداب
حـــســب الــشـــروط اJـــــحــددة في اJــرســوم الـرئــاسي رقم
03 - 309 اJــــــــــــؤرخ فـي 14 رجـب عــــــــــــام 1424 اJــــــــــــوافـق 11

سبتمبر سنة 2003 واJذكور أعاله.

اJاداJادّة ة 15 :  : �كن الباحـثX الدائمX الذين يحضرون
رسالة دكتـوراهr االستفادة من رخص الـغياب دون فقدان
الــــراتب فـي حــــدود حـــجـم ســــاعي ال يــــتــــجـــاوز ثــــمــــاني (8)

ساعات في األسبوع. 
حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اJـادة بقـرار من الـوزير

اJكلف بالبحث العلمي.

اJـاداJـادّة ة 16 :  : تــعـد االخـتــراعـات  واالكـتــشـافــات ونـتـائج
أخـــرى لــلـــبـــحث مـــنـــجــزة في شـــكل �ـــوذج أو عـــلــى ســـنــد
مــــكــــتـــــــوب أو ســــمــــعي - بـــــصــــري أو مــــتــــعــــدد الــــوســــائط
Xالــدائــمــ Xمن طــرف الــبــاحــثــ rــعــلــومــاتيJاإلعالمــيـــة وا
اخلـاضعX ألحـكام هذا الـقانون األسـاسي اخلاصr في إطار
rنـشـاطـاتهـم في البـحث الـعـلـمي والـتـطويـر الـتـكـنـولوجي

ملكيات Jؤسسات البحث اJذكورة في اJادة 2 أعاله. 
ويــســـتــفــيـــد الــبــاحث الـــدائم من تـــطــبــيق الـــتــشــريع

اJعمول به في مجال حقوق اJؤلف واحلقوق اجملاورة.  

اJـــــاداJـــــادّة 17 :  : �ـــــكـن دعــــــوة الـــــبــــــاحـث الـــــدائـمr ضــــــمـــــان
نشـاطات تأطـير التـكوين في الـدكتوراه في إطـار التزام

فردي مرفق بدفتر شروط خاضع لتقييم سنوي.
حتــدد شـــروط �ــارســة هــذه الـــنــشــاطــات وكـــيــفــيــات

مكافأتها �وجب مرسوم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التوظيف والتربص والترسيمالتوظيف والتربص والترسيم
والترقية و الترقية في الدرجةوالترقية و الترقية في الدرجة

الفرع األولالفرع األول
التوظيف والترقيةالتوظيف والترقية

اJـاداJـادّة  18 :  : يــوظف الـبـاحــثـون الــدائـمـون اخلــاضـعـون
لــهـذا الــقــانــون األسـاسـي اخلـاص ويــرقــونr وفق الــشـروط

اJنصوص عليها أدناه.
الفرع الثانيالفرع الثاني

التربص والترسيم والترقية في الدرجةالتربص والترسيم والترقية في الدرجة
اJـاداJـادّة 19 : : تـطــبـيــقـا لـلــمـادتـX 83 و84 من األمـر رقم
06 - 03 اJـؤرخ في 19 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1427 اJـوافق

 15يــولـيــو ســنـة 2006 واJــذكـور أعالهr يــعـX اJـتــرشـحـون

الـذين يــوظـفـون في األسـالك والـرتب الـتي يــحـكـمــهـا هـذا
الـقانـون األساسـي اخلاص بـصفـة متـربـصX �ـوجب قرار
.Xأو مــــقــــرر من الــــســــلــــطــــة اخملـــولــــة صـالحـــيــــات الــــتــــعــــيـــ
ويـلــزمـون بــاســتـكــمــال الـتــربص الــتـجــريـبـي الـذي تــكـون

مدته سنة واحدة.  

اJــــاداJــــادّة ة 20 :  : يـــرسـم اJــــتـــربــــصــــون بــــعـــد انــــتــــهــــاء مـــدة
الـتـربص الـتـجـريـبـيr أو يـخـضـعـون لـفـتـرة تـربص أخـرى
لـنــفس اJـدة وJــرة واحـدة فــقطr أو يــسـرحــون دون إشـعـار

مسبق أو تعويض. 

اJاداJادّة ة 21 :  :  يرسم الباحـثون الدائمون  بعد أخذ رأي
اجمللس العلمي للمؤسسة.   

اJـاداJـادّة ة 22 :  : تطـبـيـقـا لـلـمادة 83 من األمـر رقم 06 - 03
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15 يـوليو
rيـعفى من التربص التجريبي rذكور أعالهJسنة 2006 وا

اJترشحون الذين © توظيفهم في رتبة مدير البحث. 

اJاداJادّة ة 23 :  : تطبـيقا للمادة 108 من األمر رقم 06 - 03
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15 يـوليو
rيـعفى من التربص التجريبي rذكور أعالهJسنة 2006 وا
الــبـاحــثــون الـدائــمـون الــذين تـمت تــرقــيـتــهم إلى الـرتــبـة
األعـــلى مــبـــاشــرة في نـــفس الــســـلك أو في الــســـلك األعــلى

مباشرة.  
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اJاداJادّة ة 24 :  : حتـدد وتائـر الـترقـيـة في الدرجـة اJـطبـقة
على الباحثX الدائمX كما يأتي:

rديري البحثJ دة الدنيا بالنسبةJحسب ا -
- حسـب اJدة الـدنـيـا واJـتـوسـطة بـالـنـسـبـة ألسـاتذة

rالبحث
- حسب اJدة الدنيـا واJتوسطة والقصوى بالنسبة
XــكــلــفــJبــالــبــحث وا XــلــحــقــJبــالــدراســات وا Xلــلــمــكــلــفــ

بالبحث.
الفصل الرابعالفصل الرابع

الوضعيات القانونية األساسيةالوضعيات القانونية األساسية
اJاداJادّة ة 25 :  : تطبـيقا للمادة 127 من األمر رقم 06 - 03
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15 يـوليو
ســـــنــــة 2006 واJـــــذكـــــور أعالهr حتـــــدد الـــــنـــــسـب الـــــقـــــصــــوى
لـلـبـاحـثــX الـدائـمـX  الـذين يـحـتــمل وضـعـهمr وبـنـاء عـلى
طلبهمr في إحدى الوضـعيات القانونيـة األساسية اJعينة

أدناهr بالنسبة لكل مؤسسة كما يأتي :
     r% 10 : االنتداب -

r% 5 :اإلحالة على االستيداع -
- خارج اإلطار: 5 % .

حتسـب هذه الـنـسبr اسـتنـادا إلى الـتـعداد احلـقـيقي
لكل رتبة. 

الفصل الفصل اخلامساخلامس
حركات النقلحركات النقل

اJــــاداJــــادّة  26 :  : بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكـــام اJـــادة 157 من
األمــــر رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJذكور أعالهr ال �كن

حتويل الباحث الدائم إال بطلب منه.

الفصل السادسالفصل السادس
التكوينالتكوين

اJــــاداJــــادّة ة 27 :  : يــــتـــعــــX عــــلى اإلدارة أن تــــنـــظـمr بـــصــــفـــة
Xالــدائــمـ Xلــفــائــدة الـبــاحــثــ r تــكـويــنــا مــتــواصال rدائــمــة
اخلـــاضـــعـــX لـــهـــذا الـــقـــانــــون األســـاسي اخلـــاص يـــهـــدف إلى
حتـســX مـســتـواهم وحتــيــX مـعــارفـهم الــعـلــمـيــة وتـطــويـر
مــؤهالتـهم اJـهـنـيــة في مـجـال نـشـاطــاتـهم حـسب الـشـروط

اJنصوص عليها في التنظيم اJعمول به.

الفصل الفصل السابعالسابع
التقييمالتقييم

اJـاداJـادّة ة 28 : : يـخــضع الـبـاحــثـون الـدائــمـون إلى تــقـيـيم
متواصل ودوري.

وبـهذه الـصفـةr يجب عـليـهم تقـد� تقـرير سـنوي عن
نـشـاطاتـهم مـن أجل تـقيـيـمه من طـرف الـهـيـئـات الـعـلـمـية

اJؤهلة.
 حتدد كـيفيـات تطـبيق هذه اJـادة بقـرار من الوزير

اJكلف بالبحث العلمي. 
اJاداJادّة ة 29 :  : بغض الـنظر عن أحكام اJادة 99 من األمر
رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جـــمــــادى  الـــثـــانــــيـــة عـــام 1427
اJـوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2006 واJـذكــور أعالهr يـتم تــقـيـيم
البـاحثX الدائـمX بطـرق مالئمة ومؤسـسة على مـعايير

علمية موضوعية وتشمل :
- حــــــالـــــة تــــــقــــــدم مـــــشــــــاريع الــــــبــــــحث والــــــتـــــطــــــويـــــر

rالتكنولوجي في طور التنفيذ
- بــــــراءات االخــــــتـــــــراع واJــــــنــــــشـــــــورات واJــــــداخالت

rالوطنية والدولية
rنشورةJالكتب ا -

rنجزةJنتوجات واألنظمة اJالبرمجيات وا -
- كل نشاط لتثمX نتائج البحث. 

Xـادّة ة 30 :  : تـؤسس جلــنـة وطــنـيــة لـتــقـيـيـم الـبــاحـثـJـاداJا
تـــكـــلـف بـــتـــقـــيــــيم الـــنــــشـــاطـــات واJـــنــــشـــورات الـــعــــلـــمـــيـــة
r"لاللــتــحــاق بـــرتــبــة أســتـــاذ بــحث قــسم "أ Xلــلـــمــتــرشــحـــ

ورتبة مدير بحث . 
تــعـد الــلـجــنـة الــوطـنــيـة لـتــقـيــيم الـبــاحـثــX مـعــايـيـر
الــتـقــيـيم وشـبــكـة الــتـنـقــيط اJـتــعـلـقــة بـهـا وتــعـرضــهـا عـلى

الوزير اJكلف بالبحث العلمي للموافقة عليها. 
Xأعــضـاء الــلـجـنــة الـوطــنـيــة لـتــقـيــيم الـبــاحـثـ Xيــعـ
Xـــكـــلـف بـــالـــبـــحث الـــعـــلـــمي مـن بــJبـــقـــرار من الـــوزيـــر ا
مــــديـــري الــــبــــحثr وعــــنـــد االقــــتــــضـــاءr مـن بـــX األســــاتـــذة
الــبـاحـثــX اJـنـتــمـX لـرتـبــة أسـتـاذ والــذين يـثـبــتـون عـلى
األقل ثالث (3) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 
 يحـدد الـوزير اJـكلف بـالـبحث الـعلـمي تـنظـيم هذه

اللجنة وسيرها.
الفصل الفصل الثامنالثامن

التأديبالتأديب
اJـاداJـادّة ة 31 :  : زيــادة عـلـى أحـكــام اJـواد 176 إلى181  من
األمــــر رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
rــــــذكـــــور أعالهJـــــوافق 15 يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 2006 واJ1427 ا

وتـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادة 182 مـنهr يـعـتــبـر خـطـأ مـهـنـيـا من
Xالـدائـم Xالـدرجـــة الـرابـعــة (4) قـيـام األساتـذة الـبـاحـثـ
أو مشاركـتهم فـي عمل ثـابت لالنتـحال  وتـزوير النـتائج
أو غــش فـي األعـمــال الــعــلـمــيــة اJــطــالب بــهـا فـــي رسـائل

الدكتوراه أو في منشور علمي.
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الفصل التاسعالفصل التاسع
األحكام العامة لإلدماجاألحكام العامة لإلدماج

اJــاداJــادّة ة 32 :  : يــدمج الـــبــاحــثــون الــدائـــمــون الــشــاغــلــون
مناصب العمل اJنصوص عليها في اJرسوم رقم 86 - 52
اJـــــؤرخ في 7 رجب عـــــام 1406 اJـــــوافق 18 مــــارس ســــــنــــة
r1986 اJعـدّل واJذكور أعـالهr ويرسـمون ويـعاد تصـنيـفهم

في األسالك والـرتب اJـطـابـقـةr اJـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذا
الـقـانـون األسـاسي اخلـاص في تـاريخ سـريـان مـفـعـول هـذا

اJرسوم.

33 :  : يــرتب الــبــاحــثــون الــدائــمــون اJــذكـورون اJـاداJـادّة  
في اJــادة 32 أعـالهr في الــدرجـــة اJــطـــابــقـــة لــلــدرجـــة الــتي

يحوزونها في منصبهم األصلي. 
يؤخـذ باقي األقـدمية اJـكتـسبـة في اJنـصب األصلي

في احلسبان عند الترقية في رتبة االستقبال. 
اJـاداJـادّة ة 34 :  : يـدمج اJـتـربصـون الـذين عـيـنـوا قبل أول
يــنـــايـــر ســـنــة 2008 بــصـــفـــة مــتـــربــصـــX ويــرســـمــون بـــعــد
استكمال الفـترة التجريبيـة كما هي محددة في اJرسوم
رقـم 86 - 52 اJـــــــــؤرخ في 7 رجـب عــــــــام 1406 اJـــــــــوافق 18

مارس سنة r1986 اJعدّل واJذكور  أعاله.  

الباب الثانيالباب الثاني
مدونة األسالكمدونة األسالك

Xالـدائــمـ X35 :  : تــضم مـدونــة أسالك الـبــاحـثــ اJـاداJـادّة  
األسالك اآلتية :

rبالدراسات XكلفJسلك ا -
rبالبحث XلحقJسلك ا -
rبالبحث XكلفJسلك ا -
rسلك أساتذة البحث -
- سلك مديري البحث. 

الفصل الفصل األولاألول
سلك اJكلفX بالدراساتسلك اJكلفX بالدراسات

36 :  : يـــوضع ســـلك اJـــكـــلـــفـــX بـــالـــدراســـات في اJــاداJــادّة ة 
طريق الزوال.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJــــاداJــــادّة  37 :  : يــــكـــلـف اJـــكــــلف بــــالــــدراســـات �ــــســــاعـــدة
الباحثX الـدائمX من رتبة أعلى في تنفيذ نشاطهم في

البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. 

الفرع الثانيالفرع الثاني
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

rــــادّة ة 38 :  : يــــدمج فـي رتــــبــــة مــــكــــلـف بــــالــــدراســــاتJــــاداJا
اJـكـلـفـون بـالـدراسـات اJـثــبـتـون واJـتـربـصـونr اJـعـيـنـون
تطبـيقا للمادة 27 من اJرسوم رقم 86 - 52  اJؤرخ في 7
رجـب عـــام  1406 اJــــوافق 18 مــــارس ســــنـــة r1986 اJــــعــــدّل

واJذكور أعاله. 
الفصل الثانيالفصل الثاني

سلك اJلحقX بالبحثسلك اJلحقX بالبحث
اJاداJادّة ة 39 :  : يـضم سلك اJلـحقX بـالبحث رتـبة ملحق

بالبحث.
الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة 40 :  : يكلف اJلحق بالبحث �ا يأتي :
- اJــشــاركــة فـي إعــداد مــشــاريـع الــبــحث اJـــرتــبــطــة

 rجال نشاطه�
- اJـشــاركـة في إجنـاز أشــغـال الـبـحث اJــسـنـدة إلـيه

 rفي إطار فرقة أو قسم بحث
- ضــــمــــان ســــيــــر مــــشـــروع بــــحـث عــــلـــمـي وتــــطــــويـــر

rتكنولوجي يتعلق �جال نشاطه
- اJشاركة في تثمX ونشر نتائج البحث العلمي.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJـاداJـادّة ة 41 :  : يـوظف بـصـفة مـلـحق بـالـبحـث عن طريق
اJــــســــابـــــقــــة عــــلى أســــاس الــــشـــــهــــادة �ــــقــــرر من مــــســــؤول
اJــؤســســةr احلــاصـلــون عــلى شــهــادة اJــاجـســتــيــر أو شــهـادة

معترف �عادلتها. 
يـجب أن تكـون شهـادة اJاجـسـتيـر اJسـلمـة في إطار
اJـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 98 - 254 اJــؤرخ في 24 ربــيع
الـــثـــاني عـــام 1419 اJــوافق 17 غـــشت ســـنـــة r1998 اJـــعــدّل
rــعـتـرف �ـعــادلـتـهـاJأوالــشـهـادة ا rـذكـور  أعالهJـتــمّم واJوا

بتقدير " قريب من احلسن " على األقل. 
42 :  :  يرقى عـلى أسـاس الشـهادة بـصـفة مـلحق اJاداJادّة ة 
بـــالـــبـــحثr اJـــكـــلـــفـــون بـــالـــدراســـات الـــذين حـــصـــلـــوا بـــعـــد
تـوظـيـفـهم علـى شهـادة اJـاجـسـتـير أو عـلى شـهـادة مـعـترف

�عادلتها �قرر من مسؤول اJؤسسة.
اJـــــاداJـــــادّة ة 43 :  : يــــعـــــلن  تـــــرســـــيم اJـــــلـــــحــــقـــــX بـــــالــــبـــــحث
اJــــــــذكــــــــوريـن فـي اJـــــــادة 41 أعـاله �ــــــــقـــــــرر مـن مــــــــســـــــؤول

اJؤسسة بعد أخذ رأي اجمللس العلمي للمؤسسة. 
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الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJاداJادّة ة 44 :  : يدمج في رتبة اJلحق بالبحثr اJلحقون
بالبحث اJثبتون واJتربصون.

الفصل الثالثالفصل الثالث
سلك اJكلفX بالبحثسلك اJكلفX بالبحث

اJـاداJـادّة ة 45 :  : يـوضع سـلك اJـكـلـفـX بالـبـحث في طـريق
الزوال. 

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة ة 46 :  : يكلف اJكلف بالبحث �ا يأتي :
- مـــــــســــــــاعـــــــدة أســــــــاتــــــــذة الـــــــبــــــــحث قــــــــسـم " ب " في

rنشاطاتهم
- الـعــمل عــلى الـتــسـيــيـر الــعـلــمي  Jــشـاريع الــبـحث

rالتابعة جملال نشاطه
- تـطـويــر الـقـدرات الـوطــنـيـة في مــجـال الـدراسـات

rواخلبرة والهندسة
- اJـــســـاهـــمـــة فـي تـــثـــمـــX نـــتـــائج الـــبـــحث الـــعـــلـــمي
والـتـطـويـر الـتـكـنـولوجـي واكتـسـاب اJـعـلـومـات والـثـقـافة

العلمية والتقنية ونشرها في اجملتمع.

الفرع الثانيالفرع الثاني
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

rبــــالـــــبــــحث XــــكــــلـــــفــــJ47 :  : يــــدمـج في رتــــبـــــة ا اJــــاداJــــادّة ة 
اJكلفون بالبحث اJثبتون واJتربصون. 

الفصل الرابعالفصل الرابع
سلك أساتذة البحثسلك أساتذة البحث

: (2) Xادّة ة 48 :  : يضم سلك أساتذة البحث رتبتJاداJا
r"رتبة أستاذ بحث قسم"ب -
- رتبة أستاذ بحث قسم "أ".

الفرع الفرع األولاألول
أستاذ بحث قسم "ب"أستاذ بحث قسم "ب"

الفقرة الفقرة األولىاألولى
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة ة 49 :  : يكلف أستاذ البحث قسم "ب" �ا يأتي :

- تــــنـــفــــيـــذ مــــحــــور لـــلــــبـــحـث الـــعــــلــــمي والــــتـــطــــويـــر
rالتكنولوجي يرتبط  �جال نشاطه

- ضـمان الـتسيـير الـعلـمي Jشـاريع البـحث التـابعة
rيدان نشاطهJ

- مـساعدة أسـاتذة البـحث قسم "أ" ومديـري البحث
rفي نشاطاتهم

rعارف اجلديدة وتنميتهاJساهمة في إعداد  اJا -
- الــــعــــــمـل عـــــلـى  تـــــنـــــمــــــيـــــة قـــــدرات فــــهـم الـــــعـــــلــــوم
والتكنولوجيـات والتحكم فيها  ونقـلها وتطبيقها في كل

rقطاعات النشاط
- تـطوير الـقدرات الوطـنية في مـجاالت الدراسات

rواخلبرة والهندسة
- اJــشــاركـة في إجنــاز اJــشــاريع الـوطــنــيـة الــكــبـرى

rهارةJقصد نقل ا
- اJــســاهــمــة فـي تــثــمــX نــتــائج الــبــحث واكــتــســاب
اإلعالم والثقافة العلمية والتقنية  ونشرها في اجملتمع.

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJـاداJـادّة ة 50 :  : يــوظف في رتــبـة أســتــاذ بـحـث قـسم "ب"
عن طــريق اJــســابــقــة عــلى أســاس الــشــهــادةr اJــتــرشــحـون
احلــاصــلــون عـلـى شـهــادة الــدكــتـوراه فـي الـعــلــوم أو شــهـادة

معترف �عادلتهاr �قرر من مسؤول اJؤسسة.

اJاداJادّة ة 51 :  : يـرقى  على أسـاس الشهـادةr بصفـة أستاذ
rــؤسـسـةJــوجب مــقـرر من مــسـؤول ا� r"الـبــحث قـسم "ب
اJـلـحـقون بـالـبـحث واJـكـلـفـون بـالـبـحث اJـرسـمون الـذين
حصلواr بعد توظيفهمr على شهادة دكتوراه في العلوم أو

شهادة معترف  �عادلتها.

52 :  : يعـلن  تـرسـيم أساتـذة الـبـحث قسم " ب " اJاداJادّة ة 
اJــــــــذكــــــــوريـن فـي اJـــــــادة 50 أعـاله �ــــــــقـــــــرر مـن مــــــــســـــــؤول

اJؤسسةr بعد أخذ رأي اجمللس العلمي.

الفقرة الفقرة الثالثةالثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

rـــثـــبـــتـــونJـــكـــلــــفـــون بـــالـــبـــحـث اJ53 :  :  يــــدمج ا اJــاداJــادّة  
احلـاصلـون علـى شهـادة دكتـوراه في الـعلـوم أو على شـهادة
معـتـرف �عـادلـتهـاr ويـرسـمون من أجل الـتـأسيس األولي
لــــلــــرتــــبـــــة في رتــــبــــة أســــتــــاذ الــــبــــحـث قــــسم "ب"r ويــــعــــاد

تصنيفهم عند تاريخ سريان مفعول هذا اJرسوم. 
يـدمـج بـصــفــة مـتــربص عــنـد تــاريخ ســريــان مـفــعـول
هــذا اJـرسـوم فـي رتـبـة أســتـاذ بـحـث قـسم "ب"r اJـكــلـفـون
بالبحث اJتـربصون احلاصلون على شهادة الدكتوراه في

العلوم أو شهادة معترف �عادلتها.  
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الفرع الثانيالفرع الثاني
أستاذ بحث قسم "أ"أستاذ بحث قسم "أ"

الفقرة األولىالفقرة األولى
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة 54 :  : يكلف أساتذة البحث قسم "أ" �ا يأتي :

- إعـــداد وتــنـــفـــيـــذ مـــشــاريـع الـــبــحـث بـــاالتــصـــال مع
 rهيئات التوجيه والبرمجة وتقييم البحث

- اJـــســاهـــمــة بـــأعــمـــالـــهم في إعـــداد وتــنـــفــيـــذ بــرامج
rوطنية للبحث

- الــــــعــــــمل عــــــلـى تــــــنــــــمــــــيـــــة قــــــدرات فــــــهـم الــــــعــــــلـــــوم
والـتـكـنـولـوجـيـات والـتـحـكم فـيـهـا  ونـقـلـهـا وتـطـبـيقـهـا في

rجميع قطاعات النشاط

rونشر نتائج البحث Xالعمل على تثم -

- الــــــقـــــيــــــام بــــــاخلـــــبــــــرة عــــــلى األعــــــمـــــال الــــــعــــــلـــــمــــــيـــــة
والـــتــــكـــنــــولـــوجـــيــــةr في إطـــار مــــجـــالـس أو جلـــان عـــلــــمـــيـــة

 rمتخصصة وطنية أو دولية

- اJـسـاهـمـة في اكـتـسـاب اإلعالم والـثـقـافـة الـعـلـمـية
rوالتقنية ونشرها في اجملتمع

- تـطـويــر الـقـدرات الـوطــنـيـة في مــجـال الـدراسـات
rواخلبرة والهندسة

- اJشاركة في إجناز اJشاريع الوطنية الكبرى من
أجل  نقل اJهارة. 

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJــــاداJــــادّة  55 :  : يــــوظف  بــــصـــفــــة أســــتـــاذ بــــحث قــــسم "أ"
�وجب مقرر من مسؤول اJؤسسة :

1 -  - عــلـى أســاس الــشـــهــادةr  احلــاصـــلــون عـــلى شــهــادة
rدكتوراه دولة أو شهادة معترف �عادلتها

2 -  -  على أسـاس الشـهـادة واألعمـالr  احلـاصلـون على
شــــهـــادة دكــــتـــوراه فـي الـــعــــلــــوم أو عـــلـى شـــهــــادة مـــعــــتـــرف
�ـعـادلـتــهـا الـذين يـثــبـتـون خـمس (5) سـنــوات من اخلـبـرة
rـهـنـيـة في االخـتـصـاص بـعـد احلـصـول عـلى هـذه الـشـهادةJا

 .Xوبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لتقييم الباحث

يعلن ترسـيم أستاذ بحث قسم "أ" �وجب مقرر من
مسؤول اJؤسسة بعد أخذ رأي اجمللس العلمي.

اJاداJادّة ة 56 :  : يرقى بصـفة أستاذ بحث قسم "أ" �وجب
مـقــرر من مــســؤول اJـؤســســةr أسـاتــذة الــبـحـث قـسم "ب"
الذين يثبتون  ثالث (3) سنوات من اخلـدمة الفعلية على
األقل بــهـذه الـصـفـة واJـسـجـلـون فـي قـائـمـة الـتـأهـيل الـتي
يــعـدهــا الــوزيـر اJــكـلف بــالـبــحث الــعـلــمي وبـعــد أخـذ رأي

  . Xاللجنة الوطنية لتقييم الباحث

57 :  : يرقى  عـلى أسـاس الشـهادة بـصـفة أسـتاذ اJاداJادّة ة 
rــــؤســـســـةJـــوجـب مـــقـــرر مـن مـــســـؤول ا� r"بـــحث قــــسم "أ
الــبـــاحـــثـــون الـــدائـــمـــون اJــرســـمـــون الـــذين حـــصـــلـــوا بـــعــد
تـــوظـــيـــفـــهـمr عـــلى شـــهـــادة دكـــتـــوراه دولـــة أو عـــلى شـــهـــادة

معترف �عادلتها أو على التأهيل اجلامعي.

الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

r"ـادّة ة 58 :  : يـدمج في ســلك أسـاتـذة الــبـحث قـسم "أJـاداJا
أساتذة البحث اJثبتون واJتربصون. 

rـــرســـمـــونJـــكـــلــــفـــون بـــالـــبـــحـث اJ59 :  : يــــدمج ا اJــاداJــادّة ة 
احلـــاصــــلـــون عـــلـى شـــهـــادة دكــــتـــوراه دولـــة أو عــــلى شـــهـــادة
معـترف �عادلـتهاr و يـرسمون ويـرتبون في رتـبة أستاذ
بــحث قــسم " أ "r ابــتـــداء من تــاريخ ســريــان مــفــعــول هــذا

اJرسوم. 

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
سلك مديري البحثسلك مديري البحث

60 :  : يــضم ســلك مــديــري الــبــحث رتــبــة مــديــر اJـاداJـادّة ة 
بحث.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهام حتديد اJهام 

اJاداJادّة ة 61 :  : يكلف مدير  البحث �ا يأتي :
- تـــصــور نـــظـــريــات جـــديــدة وتـــصـــمــيم وضـــبط  من
خالل أشــــغــــال بــــحــــثـهr طــــرق وأســــالــــيب ومــــواد وأجــــهــــزة
وأنـظــمـة وجتـهــيـزات وإنـشــاءات ألداء اJـهــام اJـذكـورة في

rرسومJادة 4 من هذا اJا
- اJـشاركة في إعـداد برامج وطنيـة للبـحث وتقييم

 rالبحث
rونشر نتائج البحث العلمي Xالعمل على تثم -

- اJــشــاركـة في إجنــاز اJــشــاريع الـوطــنــيـة الــكــبـرى
rهارةJلضمان نقل ا

- الـــــعـــــمـل عـــــلـى تـــــنـــــمــــــيـــــة قـــــدرات فــــهـم  الـــــعـــــلــــوم
والتكنولوجيـات والتحكم فيها  ونقـلها وتطبيقها في كل

rقطاعات النشاط
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الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJــاداJــادّة  62 :  : يـــوظف عـــلى أســـاس الـــشـــهـــادة واألعـــمــال
الــعـــلـــمـــيــة بـــصـــفــة مـــديـــر بــحـث وبــعـــد أخـــذ رأي الــلـــجـــنــة
الوطـنية لتـقييم الـباحثrX احلـاصلون عـلى دكتوراه دولة
أو شــهــادة مــعـــتــرف �ــعـــادلــتــهــا أو تـــأهــيل جــامـــعي الــذين
يــــثـــبــــتــــون خـــمس (5) ســــنـــوات مـن اخلـــبــــرة اJـــهــــنــــيـــة في

. XذكورتJبعد نيل الشهادة أو الدرجة  ا rاالختصاص

اJــــاداJــــادّة  63 :  : يــــرقى عــــلى أســــاس الـــشــــهـــادة واألعــــمـــال
الــعــلــمــيــة بــصـــفــة مــديــر بــحثr أســـاتــذة الــبــحث قــسم "أ"
الــذين يــثــبــتــون عــلى األقل أربع (4) ســنــوات من اخلــدمــة
الـفعلية بهـذه الصفة واJسـجلون في قائمـة التأهيل التي
يــعـدهــا الــوزيـر اJــكـلف بــالـبــحث الــعـلــمي وبـعــد أخـذ رأي

.Xاللجنة الوطنية لتقييم الباحث

اJـاداJـادّة  64 :  : يـوظف  مـديــر الـبـحـث ويـرسمr في نـفس
الــتـاريخ بـقــرار من الـوزيـر اJـكــلف بـالـبــحث الـعـلـميr أو

عند االقتضاءr بقرار مشترك مع الوزير اJعني. 

 الفرع الثالث الفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJــاداJــادّة  65 :  : يـــدمج فـي رتــبـــة مـــديــر الـــبـــحثr مـــديــرو
البحث اJثبتون واJتربصون.

الفصل السادسالفصل السادس
مدير بحث �يمدير بحث �يّز

اJاداJادّة 66 :  : تؤسس درجة مدير بحث �يّز.

اJـاداJـادّة ة 67 :  : تـنـشـأ جلـنـة وطـنـيـة لـلـتـمـيز وتـتـشـكل من
مديري البحث اJميّزين. 

تـكلف الـلجـنة الـوطنـية لـلتـميّـز بتـقيـيم النـشاطات
والــنــشــرات الـعــلــمــيــة لـلــمــتــرشــحــX لـلــتــعــيــX في درجـة

مدير �يّز.
 تــعــد الـلــجــنــة الـوطــنــيـة مــعــايــيـر الــتــقـيــيم وشــبــكـة
التـنـقـيط ذات الصـلـة بـها  وتـعـرضـهـا على الـوزيـر اJـكلف

بالبحث العلمي للموافقة عليها.
تـتـشكـل اللـجـنـة الـوطنـيـة لـلـتمـيّـزr بـصـفة انـتـقـالـية
وفـي انـتــظـار وضع درجــة مــديـر بــحث �ــيّـزr من أســاتـذة

�يّزين.  
يـحــدد تـنــظـيم الــلـجــنـة وســيـرهــا بـقـرار مـن الـوزيـر

اJكلف بالبحث العلمي. 

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

rــديـر الــبــحثJ ــهــام اخملــولــةJ68 :  : زيــادة عــلى ا اJـاداJـادّة  
يكلف مدير البحث اJميّز �ا يأتي:

- اJــــشــــاركــــة في اخــــتــــيــــار وإعــــداد بــــرامج الــــبــــحث
rالعلمي والتطوير التكنولوجي وتقييمها

rشاركة في حتديد محاور البحث األوليةJا -

 - اJــــــــــشـــــــــــاركـــــــــــة فـي إ�ـــــــــــاء قــــــــــدرات تـــــــــــكـــــــــــيــــــــــيـف
 rستوردةJالتكنولوجيات ا

rإدارة أشغال احللقات -

- ضــمــان مــهــام الــتــمــثــيل لــدى الــهــيــئــات الــوطــنــيـة
rأوالدولية

- تـــقـــد� الـــنـــصــــائح لـــلـــبـــاحـــثــــX الـــذين يـــحـــضّـــرون
الدكتوراه وتوجيههم.

الفرع الثانيالفرع الثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

اJــاداJــادّة  69 :  : يـــعــX مـــديــر بـــحث �ـــيّــزr بـــعــد أخــذ رأي
الـلجـنـة الوطـنـية لـلتـمـيّزr من بـX مـديري الـبـحث الذين
يثبـتون خـمس عشرة (15) سـنة من اخلدمـة الفـعليـة بهذه
الصفة والذين سـاهموا منذ التعيX في منصب أو رتبة

مدير بحث فيما يأتي : 

- تــــطــــويــــر اJــــعـــارف وحتــــويــــلــــهـــا وتــــطــــبــــيــــقـــهــــا في
rؤسساتJا

rالتكوين في البحث وعن طريق البحث -

- إجنــاز أشـــغـــال الــبـــحث واJـــنــشـــورات واJــداخالت
الـوطــنــيـة أو الــدولــيـة اJــنــشـورة فـي مـجالت ذات ســمــعـة

rمعترف بها

- نشـر اإلعالم والثقافـة العلـمية والتـقنيـة بواسطة
دوريات ومجالت علمية وتقنية.

حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اJـادة بقـرار من الـوزير
اJكلّف بالبحث العلمي.

اJـاداJـادّة ة 70 :  :  حتـدد كــيـفـيــات الـتـعـيــX في درجـة مـديـر
بحث �يّز �وجب نص خاص. 
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الباب الثالثالباب الثالث
تصنيف الرتب تصنيف الرتب 

اJاداJادّة ة 71 :  : تـطبـيقـا للـمادة 118 من األمر رقم 06 - 03 اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سـنة
2006 واJـذكور أعالهr يـحدد تصـنيف رتب  أسالك الـباحـثX الدائـمX اJـنصوص عـليـها في هذا الـقانـون األساسي اخلاص

طبقا للجدول اآلتي :

Xـكـتـسبـة من  الـبـاحـثJـادّة  76 :  : تـؤخـذ  األقـدمـية اJـاداJا
الدائـمX اJـذكورين في اJادة 73 أعالهr  في احلـسبان من
أجل الـتـرقـيــة في رتـبـة أو سـلك أعـلى وكــذا لـلـتـعـيـX في

منصب عال أو درجة مدير بحث �يّز.

الباب الباب اخلامساخلامس
أحكام ختامية أحكام ختامية 

77 :  : يــســري مــفــعــول هــذا اJــرسـوم ابــتــداء من اJـاداJـادّة ة 
أول يناير سنة 2008.

اJاداJادّة ة 78 :  : تلـغى  أحكـام اJرسوم رقم 86 - 52 اJؤرخ
فـي7 رجـب عــــــــام 1406 اJـــــــــوافق 18 مـــــــــارس ســـــــــنــــــــة 1986
واJـذكور أعالهr اخملـالـفة لـهذا اJـرسـومr غيـر أن النـصوص
اJـتخـذة لـتطـبـيقـه تبـقى سـارية اJـفـعول إلى غـايـة صدور
النصوص التطبيقية اJنصوص عليها في هذا اJرسوم. 

79 : : يـــــــنــــــشــــــر  هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 27 ربيع الثاني عام 1429 اJوافق
3 مايو سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

التصنيفالتصنيف
الرتبالرتباألسالكاألسالك

الرقم االستدالليالرقم االستداللي
 األدنى األدنى

مدير بحث

أستاذ بحث

مكلف بالبحث

ملحق بالبحث

مكلف بالدراسات

مدير بحث

أستاذ بحث قسم " أ "

أستاذ بحث قسم "ب"

مكلف بالبحث 

ملحق بالبحث

مكلف بالدراسات

1480

1280

1125

1055

930

578

الصنفالصنف

قسم فرعي 7

قسم فرعي 6

قسم فرعي 4

قسم فرعي 3

قسم فرعي 1

الصنف 13

ف
صن

 ال
رج

خا

اJـاداJـادّة  72 :  :  زيـادة عـلـى اJـرتب الـذي يـتــقـاضـاه مـديـر
الـبـحثr يــسـتـفـيــد مـديـر الـبــحث اJـمـيّــز من تـعـويض عن

التميّز يحدد مبلغه وكيفيات دفعه �وجب مرسوم.

الباب الرابعالباب الرابع
أحكام أحكام خاصة خاصة 

اJــــاداJــــادّة  73 :  : يــــوظف بــــصـــفــــة مــــديـــر بــــحث أو أســــتـــاذ
بـحثr  البـاحثـون الدائـمون من جـنسـية  جـزائريـة الذين
يـثبـتونr عـلى التـواليr رتبـة مديـر بحث أو رتـبة أسـتاذ
بــحث أو  رتــبـــة مــعــتــرف �ــعــادلـــتــهــا مــحــصـل عــلــيــهــا في

اخلارج. 

rـــــادّة ة 74 :  : يــــــوظف ويــــــرسـم في الــــــتـــــاريـخ نـــــفــــــسهJـــــاداJا
الـبـاحـثـون الـدائـمــون الـذين وظـفـواr  تـطـبـيـقـا لـلـمـادة  73
أعالهr بـقرار من الـوزيـر اJكـلف بالـبـحث العـلمي r وعـند

االقتضاءr بقرار مشترك مع الوزير اJعني. 

Xكتـسبة من الـباحثJادّة ة 75 :  : حتـتسب األقدمـية اJاداJا
الــدائــمــX اJـنــصــوص عــلــيـهـم في اJـادة 73 أعاله في إطــار
تـــعـــويض اخلـــبــرة اJـــهـــنــيـــةr  بـــنــســـبــة 1,4 % عن كل ســـنــة

نشاط. 


