
 قامئة القوانني املنظمة لسري املدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة

 الفصل الأول: الهيلك املؤسسايت والتنظميي لقطاع التعلمي العايل والبحث العلمي 

والندوة الوطنية للجامعات  ، حيدد صالحيات الهيئات اجلهوية2001يوليو س نة  23املوافق  1422جامدى الأوىل عام  2مؤرخ يف  01-208 مرسوم تنفيذي رمق .1

 وتشكيلها وسريها

، حيدد صالحيات جملس آ داب وآأخالقيات املهنة اجلامعية 2004يونيو س نة  23املوافق  1425جامدى الأوىل عام  5مؤرخ يف  04-180 مرسوم تنفيذي رمق .2

 وتشكيلته وسريه

 ، حيدد القانون الأسايس المنوذيج للمدرسة العليا 2016نة يونيو س   14املوافق  1437رمضان عام  9مؤرخ يف  176-16مرسوم تنفيذي رمق  .3

 ، حيدد كيفيات سري اجمللس العلمي للمدرسة خارج اجلامعة2009فرباير  4قرار مؤرخ يف  .4

 ارج اجلامعة، حيدد مقاييس توزيع املمثلني املنتخبني عن الأساتذة حسب الرتب مضن اللجنة العلمية للقسم ابملدرسة خ2009فرباير  4قرار مؤرخ يف  .5

 ، حيدد التنظمي الإداري للمدرسة خارج اجلامعة وطبيعة مصاحلها التقنية وتنظميها2007سبمترب س نة  17املوافق  1428رمضان عام  5قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  .6

ة ورشوط الالتحاق ابملناصب العليا تصنيف املدرسة خارج اجلامع ، حيدد  2009غشت س نة  10املوافق  1430شعبان عام  19قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  .7

 التابعة هل

نشاء خمرب البحث وتنظميه وسريه1999آأكتوبر 31املوافق  1420رجب عام  21مؤرخ يف  99-244 مرسوم تنفيذي رمق .8  ، حيدد قواعد اإ

نشاء وحدا1999نومفرب س نة  16املوافق  1420شعبان عام  8مؤرخ يف  99-257 مرسوم تنفيذي رمق .9   ت البحث وتنظميها وسريها، حيدد كيفيات اإ

نشاء فرقة البحث وسريها 2013مارس س نة  17املوافق  1434جامدى الأوىل عام  5مؤرخ يف  13- 109 مرسوم تنفيذي رمق .10  ، حيدد كيفيات اإ

  التكوين العايل: الفصل الثاين 

يتعلق ابلتكوين يف ادلكتوراه وما بعد التدرج املتخصص  ،1998غشت س نة  17املوافق  1419ربيع الثاين عام  24مؤرخ يف  254-98 مرسوم تنفيذي رمق .11

فرباير  17املوافق   1430صفرعام  21مؤرخ يف  89 -09 رمق  التنفيذي معدل ابملرسوم (28-12، صفحة 60، عدد 1998جريدة رمسية س نة )والتأأهيل اجلامعي

 9املوافق   1431رمضان عام  30يف   مؤرخ 202-10 رمق  التنفيذي  معدل وممتم ابملرسوم (10-9، صفحة  12، عدد  2009)جريدة رمسية س نة  2009س نة  

جامدى الأوىل  13يف   املؤرخ 164-11 رمق  التنفيذي معدل وممتم ابملرسوم ( 5-4، صفحة  52، عدد  2010)جريدة رمسية س نة  2010سبمترب س نة 

 ( 9، صفحة   24، عدد2011)جريدة رمسية س نة 2011ابريل س نة  17املوافق 1432 عام

طار مدرسة ادلكتوراه  كيفيات تنظمي التكوين  ، حيدد2005جوان  6مؤرخ يف  131 قرار رمق .12  .) يف ادلكتوراه يف اإ

، حيدد رشوط احلصول عىل شهادة املاسرت للطلبة املسجلني لنيل شهادة همندس دوةل ، دبلوم املهندس املعامري 2011نومفرب س نة  03مؤرخ يف  715 قرار رمق .13

 يف املدارس خارج اجلامعة

نشاء جدول فهريس مركزي للمذكرات والأطروحات وحيدد كيفيات تزويد2012مايو س نة  14مؤرخ يف  153 قرار رمق .14  ه واس تعامهل، يتضمن اإ

جراءات الإرشاف املشرتك ذي الطابع ادلويل عىل اطروحة  حيدد ،2016جوان  16مؤرخ يف  704 قرار رمق .15  ادلكتوراه، وكيفيات تنظميه اإ

 حيدد القواعد املتعلقة ابلوقاية من الرسقة العلمية وماكحفته 2016جويلية  28مؤرخ يف  933 قرار رمق .16

مضاء الشهادات الهنائية للتدرج2002مايو  23مؤرخ يف  14 مقرر رمق .17   ، يتعلق ابإ

 ، حيدد رشوط التسجيل يف التأأهيل اجلامعي2005مارس  26مؤرخ يف  04 منشور رمق .18

 ، حيدد كيفيات تأأهيل املؤسسات اجلامعية لتسجيل الطلبة يف ادلكتوراه وتنظمي وتسلمي التأأهيل اجلامعي2007آأبريل  24مؤرخ يف  02 نشور رمق .19
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، حتدد كيفيات التسجيل يف الليسانس واملاسرت يف اجلامعات واملراكز اجلامعية لطلبة املدارس العليا  2012جانفي س نة  24تعلمية وزارية مشرتكة مؤرخة يف  .20

ساتذة   للأ

  مس تخدمو التعلمي العايل والبحث العلمي: الفصل الثالث

 ، واملتضمن القانون الأسايس العام للوظيفة العمومية2006يوليو س نة  15املوافق  1427جامدى الأوىل عام  19املؤرخ يف  06-03 الأمر رمق .21

سالك املشرتكة يف 2008يناير س نة  19املوافق  1429حمرم عام  11املؤرخ يف  08-04 مرسوم تنفيذي رمق .22 ، يتضمن القانون الأسايس اخلاص ابملوظفني املنمتني للأ

 املؤسسات والإدارات العمومية

 ، يتضمن القانون الأسايس اخلاص ابلعامل املهنيني وسائقي الس يارات واحلجاب2008يناير س نة  19املوافق  1429حمرم عام  11املؤرخ يف  08-05 تنفيذي رمق مرسوم .23

 تاذ الباحث، يتضمن القانون الأسايس اخلاص ابلأس  2008مايو س نة  03املوافق  1429ربيع الثاين عام  27مؤرخ يف  08-130 مرسوم تنفيذي رمق .24

 ، يتضمن القانون الأسايس اخلاص ابلباحث ادلامئ2008مايو س نة  03املوافق  1429ربيع الثاين عام  27مؤرخ يف  08-131 مرسوم تنفيذي رمق .25

سالك  ، يتضمن القانون الأسايس اخلاص ابملوظفني2010مايو س نة  5املوافق  1431جامدى الأوىل عام  20مؤرخ يف  10- 133 مرسوم تنفيذي رمق .26 املنمتني للأ

 اخلاصة ابلتعلمي العايل

،يتضمن القانون الأسايس اخلاص ابملوظفني املنمتني لأسالك مس تخديم 2011ديسمرب س نة 26املوافق  1433مؤرخ يف آأول صفر عام  11- 443 مرسوم تنفيذي رمق .27

 دمع البحث

س تاذ الباحث 2016 جويلية 28مؤرخ يف  929 قرار رمق .28   حيدد احلجم الساعي للتدريس للأ

س تاذ املساعد يف طور حتضري آأطروحة ادلكتوراه 2016جويلية  28مؤرخ يف  930 قرار رمق .29   حيدد كيفيات تكييف احلجم الساعي للتدريس للأ

س بوعي للتدريس للأ  2016جويلية  28مؤرخ يف  931 قرار رمق .30  .س تاذ الباحث ايذي يشغل منصبا عالياحيدد كيفيات تغيري احلجم الساعي الأ

  الباحث ادلامئ ايذي حيرض آأطروحة ادلكتوراه حيدد رشوط منح رخص الغياب لفائدة  2016آأوت  02مؤرخ يف  938 قرار رمق .31

 للباحث ادلامئ ايذي حيرض آأطروحة ادلكتوراه حيدد كيفيات تقيمي النشاط الس نوي  2016آأوت  02مؤرخ يف  939 قرار رمق .32

ونرش بعض القرارات ذات الطابع التنظميي آأو الفردي اليت هتم وضعية  ، يتعلق بتحرير1966يونيو س نة  2املوافق  1376صفر عام  12املؤرخ يف  145-66 رمق مرسوم .33

 املوظفني

الأجانب يف مصاحل ادلوةل وامجلاعات ، حيدد رشوط توظيف املس تخدمني 1986نومفرب س نة  11املوافق  1407ربيع الأول عام  9مؤرخ يف  86 – 276 مرسوم رمق .34

 احمللية واملؤسسات والهيئات العمومية

توظيف الأعوان املتعاقدين وحقوقهم وواجباهتم والعنارص  ، حيدد كيفيات 2007سبمترب س نة  29املوافق  1428رمضان عام  17مؤرخ يف  07-308 مرسوم رئايس رمق .35

  املشلكة لرواتهبم والقواعد املتعلقة بتس يريمه وكذا النظام التأأدييب املطبق علهيم

  ،لتكوين العاليني،حيدد رشوط التوظيف لبعض آأساتذة التعلمي وا1996نومفرب س نة  3املوافق  1417جامدى الثانية عام  21مؤرخ يف  370-96 مرسوم تنفيذي رمق .36

جراءات  2008آأبريل س نة  7املوافق  1429ربيع الأول عام  30قرار مؤرخ يف  .37 ، حيدد تشكيل امللف الإداري وكيفيات تنظمي توظيف الأعوان املتعاقدين وكذا اإ

 الإعالن

عوان املتعاقدين وكيفيات تعيني 2008يوليو س نة  19املوافق  1429رجب عام  16قرار مؤرخ يف  .38 ، حيدد تشكيةل اللجنة التأأديبية الاستشارية املتساوية الأعضاء للأ

  آأعضاهئا وسريها

تنظمي املسابقات والامتحاانت والفحوص   كيفيات  دد، ايذي حي2012آأبريل س نة  25املوافق  1433جامدى الثانية عام  3املؤرخ يف  194-12 مرسوم تنفيذي رمق .39

جراءها املهنية يف املؤسسات والإدارات العمومية   واإ

، حيدد مبالغ آأداء اخلدمات من قبل مؤسسات التعلمي العايل املؤهةل مكراكز 2009آأبريل س نة  15املوافق  1430ربيع الثاين عام  19وزاري مشرتك مؤرخ يف  قرار .40

طار    تنظمي املسابقات والامتحاانت املهنية لفائدة املؤسسات والإدارات العموميةامتحان يف اإ



طار تنظمي املسابقات عىل آأساس الاختبارات والامتحاانت  2011سبمترب س نة  26املوافق  1432شوال عام  28قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  .41 ، ايذي حيدد اإ

سالك   اخلاصة ابلتعلمي العايلوالاختبارات لاللتحاق مبختلف الرتب التابعة للأ

 ، حيدد الش بكة الاس تدللية ملرتبات املوظفني ونظام دفع رواتهبم2007سبمترب س نة  29املوافق  1428رمضان عام  17مؤرخ يف  07-304 مرسوم رئايس رمق .42

 ) والتكوين ابعتبارها معال اثنواي، يتعلق مبهام التدريس 1984آأكتوبر س نة  13املوافق  1405حمرم عام  18املؤرخ يف  296-84 مرسوم رمق .43

، يتعلق مبهام التعلمي و التكوين اليت يقوم هبا آأساتذة التعلمي والتكوين 2001املوافق آأول آأكتوبر س نة  1422رجب عام  13مؤرخ يف  01-293 مرسوم تنفيذي رمق .44

 العاليني ومس تخدمو البحث وآأعوان معوميون آ خرون ابعتبارها معال اثنواي

، حيدد رشوط توظيف الأساتذة املشاركني والأساتذة املدعوين ومعلهم 2001املوافق آأول آأكتوبر س نة  1422رجب عام  13مؤرخ يف  294-01 ي رمقمرسوم تنفيذ .45

  يف مؤسسات التعلمي والتكوين العاليني

 ، يؤسس منحة تشجيع الإرشاف عىل آأطروحة ادلكتوراه2005يناير س نة  11املوافق  1425مؤرخ يف آأول ذي احلجة عام  05-15 مرسوم تنفيذي رمق .46

 ادلائ، يتضمن تأأسيس نظام تعوييض لفائدة الباحث 2010آأكتوبر س نة  20املوافق  1431ذي القعدة عام 12مؤرخ يف  10-250 مرسوم تنفيذي رمق .47

 ) ، يتضمن تأأسيس نظام تعوييض لفائدة الأس تاذ الباحث2010آأكتوبر س نة  20املوافق  1431ذي القعدة عام  12مؤرخ يف  252-10 مرسوم تنفيذي رمق .48

 العلميةالاس تفادة من العطةل  ، حيدد كيفيات2012يوليو س نة   9املوافق  1433شعبان عام  19 يف  مؤرخ  280 -12 رمق تنفيذي  مرسوم  .49

جانب 2011غشت س نة  17املوافق  1432رمضان عام  17قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  .50 ، حيدد املعامل التصحيحي املس تعمل لتحديد مرتب املس تخدمني الأ

 املوظفني دلى مؤسسات التعلمي والتكوين العاليني

الأس بوعي لفائدة آأساتذة التعلمي والتكوين العاليني ومس تخدمو البحث وآأعوان  يتضمن الرتخيص برفع سقف احلجم الساعي ،2007سبمترب  29مؤرخ يف  220قرار رمق  .51

 معوميون آ خرون ابعتبارها معال اثنواي

س تاذ الباحث2010ديسمرب  15مؤرخ يف  735 قرار رمق .52  ، حيدد معايري التنقيط من آأجل الاس تفادة من منحة حتسني الاداءات البيداغوجية والعلمية للأ

  ، حيدد معايري التنقيط من آأجل الاس تفادة من منحة حتسني الاداءات العلمية للباحث ادلامئ2010ديسمرب  15مؤرخ يف  736 رار رمقق .53

 ، يتضمن تنظمي التكوين وحتسني املس توى يف اخلارج وتس يريهام2014يوليو س نة  6املوافق  1435رمضان عام  8مؤرخ يف  14-196 مرسوم رئايس رمق .54

 ، يتعلق بتكوين املوظفني وحتسني مس توامه وجتديد معلوماهتم1996مارس 3املوافق  1416شوال  14مؤرخ يف  96-92 مرسوم تنفيذي رمق .55

، حيدد مبلغ التعويض القابل للتحويل واملتعلق ابلتكوين وحتسني املس توى 2004مايو س نة  17املوافق  1425ربيع الأول عام  27قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  .56

 ( آأشهرآأوتقل عهنا6اوي س تة)ابخلارج ملدة تس

-03 من املرسوم الرئايس رمق 28، و 27و 6، حيدد كيفيات تطبيق املواد 2011ديسمرب س نة  25املوافق  1433حمرم عام  30قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  .57

  اخلارج وتس يريهام واملتضمن تنظمي التكوين وحتسني املس توى يف 2003سبمترب س نة  11املوافق  1424رجب عام  14املؤرخ يف  309

 حيدد كيفيات تنظمي املرافقة البيداغوجية لفائدة الأس تاذ الباحث حديث التوظيف 2016جويلية  28مؤرخ يف  932 قرار رمق .58

 امحلاية الاجامتعية والعالقات امجلاعية للعمل: الفصل الرابع

 ، يتعلق ابلتأأمينات الاجامتعية1983يوليو س نة  2املوافق  1403رمضان عام  21املؤرخ يف   83-11 قانون رمق  .59

 ، يتعلق ابلتقاعد1983يوليو س نة  2املوافق  1403رمضان عام  21املؤرخ يف  83-12 قانون رمق .60

  ، يتعلق حبوادث العمل والأمراض املهنية 1983يوليو س نة  2املوافق  1403رمضان عام  21املؤرخ يف  83-13 قانون رمق .61

 ، حيدد كيفيات تطبيق منع تعاطي تبغ التدخني يف املؤسسات والهيالك التابعة لقطاع التعلمي العايل والبحث العلمي 2016جوان  21مؤرخ يف  725 قرار رمق .62

  حيدد حمتوى اخلدمات الاجامتعية و كيفية متويلها 1982مايو س نة  15املوافق  1402رجب عام  21املؤرخ يف  82-179 مرسوم رمق .63

 ، يتعلق بتس يري اخلدمات الاجامتعية1982سبمترب س نة  11املوافق  1402ذي القعدة عام  23املؤرخ يف  82-033 مرسوم رمق .64
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 1415حمرم عام  26املؤرخ يف  94-187 يعدل املرسوم التنفيذي رمق 2015سبمترب س نة  3املوافق  1436ذي القعدة عام  19مؤرخ يف  15-236 مرسوم تنفيذي رمق .65

 ايذي حيدد توزيع نس بة الإشرتاك يف الضامن الاجامتعي 1994يوليو س نة  6املوافق 

،حيدد تنظمي ساعات العمل وتوزيعها يف قطاع املؤسسات والإدارات  1997مارس س نة  9املوافق  1417مؤرخ يف آأول ذي القعدة عام  97-59 مرسوم تنفيذي رمق .66

 العمومية

  ، يتعلق ابلوقاية من الزناعات امجلاعية يف العمل وتسويهتا وممارسة حق الإرضاب 1990فرباير س نة  6املوافق  1410رجب عام  10املؤرخ يف  90-02 مققانون ر .67

 ، يتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب1990يونيو س نة  2املوافق  1410ذي القعدة عام  9املؤرخ يف  90-14 قانون رمق .68

  حياة الطلبة والإدماج املهين: خلامسالفصل ا

  ، يتضمن القانون الأسايس لطالب ادلكتوراه2010آأكتوبر س نة  2املوافق  1431شوال عام  23مؤرخ يف  231-10مرسوم تنفيذي رمق  .69

 تنفيذها وحيدد كيفيات  ، يوحض هممة الإرشاف2009يناير س نة   3املوافق  1430حمرم عام  6مؤرخ يف  09-03  مرسوم تنفيذي رمق .70

 ومبالغها املنح ادلراس ية  ، حيدد رشوط ختصيص  1990يونيو س نة  02املوافق  1410ذي القعدة عام  9مؤرخ يف   170-90 مرسوم تنفيذي رمق .71

حيدد مبلغ منحة ادلراسات والبحث للطلبة املسجلني يف املاجس تري آأويف  ، 2010مارس س نة  23املوافق  1431ربيع الثاين عام  7قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  .72

  الطور الثاين ورشوط منحها

 ،يتضمن تنظمي الرتبصات امليدانية ويف الوسط املهين لفائدة الطلبة   2013غشت س نة  31املوافق 1434شوال عام  24مؤرخ يف 306-13 مرسوم تنفيذي رمق .73

الطلبة وكيفيات تقيميها ومراقبهتا  ، حيدد طبيعة الرتبصات امليدانية ويف الوسط املهين لفائدة2015جانفي س نة  21املوافق  1436  مربيع الأول عا 28رار مؤرخ يف  .74

  وبرجمهتا

حداث اجملالس التأأديبية يف مؤسسات التعلمي العايل وحيدد تشكيلها وسريها دلى 2014جوان س نة  11املؤرخ يف  371 قرار رمق .75   اجلامعات، يتضمن اإ

 

 

 

 


