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5005 لسنة  بقطاع التعلٌم العالً و البحث العلمً ةالنصوص التنظٌمٌة الخاص  

 الرقم لنص التنظٌمًا الموضوع رقم الجرٌدة الرسمٌة
الصادرة فً  25الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0225ٌناٌر  20
 ٌإسس منحة تشجٌع اإلشراف على أطروحات الدكتوراه

مإرخ أول ذي الحجة  25-25مرسوم تنفٌذي رلم 

 0225ٌناٌر سنة  22الموافك  2205عام 
02 

 الصادرة فً 33الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0225ماٌو  8

ربٌع  02المإرخ  052-88وم التنفٌذي رلم ٌعدل وٌتمم المرس

والمتعلك  2888غشت سنة  21الموافك  2228الثانً عام 

بالتكوٌن فً الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتؤهٌل 
 الجامعً

ربٌع  08مإرخ فً  212-25مرسوم تنفٌذي رلم 

 0225ماٌو سنة  1الموافك  2201األول عام 
05 

لصادرة فً ا 35الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0225ماٌو 28

الموافك  2382رجب عام  2المإرخ  028-12ٌتمم المرسوم رلم 

المتضمن تنظٌم الدروس للحصول على  2812غشت سنة  05

 شهادة مهندس، المعدل

ربٌع  3مإرخ فً  211-25مرسوم تنفٌذي رلم 

 0225ماٌو سنة  20الموافك  2201الثانً عام 
00 

رة فً الصاد 35الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0225ماٌو 28

رمضان عام  21المإرخ  82-88ٌعدل وٌتمم المرسوم رلم 

والمتضمن تنظٌم تدابٌر الطلبة  2888ماٌو سنة  3الموافك  2228

 فً الوسط المهنً

ربٌع  8مإرخ فً  218-25مرسوم تنفٌذي رلم 

 0225ماٌو سنة  21الموافك  2201الثانً عام 

الوؤزخ  508-35)هلغى بالوسسوم التٌفٍري زقن 

 غشت سٌت 53الووافق  3656 شوال عام 46فً 

 (الوعدل ،4035

00 

الصادرة فً  20الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0225ٌونٌو 25

  28المإرخ  25-88من المانون  20ٌحدد كٌفٌات تطبٌك المادة 

والمتضمن  2888ابرٌل سنة  2الموافك  2228ذي الحجة عام 

 دلالمانون التوجٌهً للتعلٌم العالً، المع

جمادى 1مإرخ فً  021-25مرسوم تنفٌذي رلم 

 0225ٌونٌو سنة  23الموافك  2201األولى عام 
02 

الصادرة فً  58الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0225غشت  05
 ٌحدد مهام المركز الجامعً والمواعد الخاصة بتنظٌمه وسٌره

رجب  22مإرخ فً  088-25مرسوم تنفٌذي رلم 

 0225غشت سنة  21الموافك  2201عام 
00 

الصادرة فً  58الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0225غشت  05
 ٌتضمن إنشاء مركز جامعً بالبوٌرة

رجب  22مإرخ فً  322-25مرسوم تنفٌذي رلم 

 0225غشت سنة  21الموافك  2201عام 

المؤرخ  463-34) ملغى بالمرسوم التنفٌذي رلم 
 ٌونٌو سنة 6الموافك  3655رجب عام  36فً 

 إنشاء جامعة البوٌرة( الذي ٌتضمن 4034

00 

الصادرة فً  58الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0225غشت  05
 ٌتضمن إنشاء مركز جامعً بتامنغست

رجب  22مإرخ فً  322-25مرسوم تنفٌذي رلم 

 0225غشت سنة  21الموافك  2201عام 
00 
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الصادرة فً  58الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0225غشت  05
 ٌتضمن إنشاء مركز جامعً بغرداٌة

رجب  22مإرخ فً  320-25مرسوم تنفٌذي رلم 

 0225غشت سنة  21الموافك  2201عام 

المؤرخ  :46-34)ملغى بالمرسوم التنفٌذي رلم 
 سنة ٌونٌو 6الموافك  3655رجب عام  36فً 

 الذي ٌتضمن إنشاء جامعة غرداٌة  ( 4034

09 

الصادرة فً  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0225سبتمبر 08
 ن األساسً لدٌوان المطبوعات الجامعٌةٌتضمن المانو

شعبان  00مإرخ فً  312-25مرسوم تنفٌذي رلم 

 0225سبتمبر سنة  01الموافك  2201عام 
20 

الصادرة فً  82الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0225دٌسمبر  08
 ٌحدد مهام المدرسة خارج الجامعة و المواعد الخاصة بتنظٌمها

 وسٌرها

ذي 01رخ فً مإ 522-25مرسوم تنفٌذي رلم 

 0225دٌسمبر سنة  08الموافك  2201المعدة عام 
22 

 الصادرة فً 1الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0225ٌناٌر  21
 25 0222دٌسمبر سنة  5لرار وزاري مشترن مإرخ  ٌتضمن تصنٌف المناصب العلٌا للمدرسة الوطنٌة لإلدارة

الصادرة فً     1الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0225ٌناٌر 03
 لغ المنحة المدفوعة للمستفٌد من العطلة العلمٌة بالخارجٌحدد مب

 وشروط منحها

دٌسمبر سنة  8لرار وزاري مشترن مإرخ 

وؤزخ فً الوشتسك الوشازي القساز )هلغى بال0222

 (  4172سٌت  ًوفوبس 71

20 

الصادرة فً  03الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0225مارس  32
امعة والكلٌة المعهد  ٌتضمن تصنٌف المناصب العلٌا لمدٌرٌة الج

 وملحمة الجامعة ومصالحها المشتركة
 20 0222دٌسمبر سنة  22لرار وزاري مشترن مإرخ 

الصادرة فً  00الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0225مارس  01
لجامعٌة و تحدٌد ممرها ولائمة ٌتضمن إنشاء مدٌرٌات الخدمات ا

 لامات الجامعٌة التابعة لها ومشتمالتهااإل
 22 0222دٌسمبر سنة  00مشترن مإرخ لرار وزاري 

 الصادرة فً 1الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0225ٌناٌر 03

ٌحدد نسبة المعامل التصحٌحً المستعمل لتحدٌد مرتب 
المستخدمٌن األجانب الموظفٌن بصفة أساتذة وأساتذة محاضرٌن 

 لدى مإسسات التعلٌم و التكوٌن العالٌٌن
 20 0225ٌناٌر سنة  8لرار وزاري مشترن مإرخ 

الصادرة فً  10الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0225سبتمبر 22

  0222ٌناٌر سنة  05ٌعدل المرار الوزاري المشترن المإرخ فً 

والمتضمن تصنٌف المناصب العلٌا للدٌوان الوطنً للخدمات 
 لامات الجامعٌةالجامعٌة ومدٌرٌات الخدمات الجامعٌة واإل

 20 0225ٌولٌو سنة  3لرار وزاري مشترن مإرخ 
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5000لسنة  بقطاع التعلٌم العالً والبحث العلمً ةالنصوص التنظٌمٌة الخاص  

 الرقم النص التنظٌمً الموضوع رقم الجرٌدة الرسمٌة

 21الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221ٌولٌو  28الصادرة فً 

شعبان  8المإرخ فً  335-20ٌعدل المرسوم الرئاسً رلم 

الذي ٌحدد عالوة  0220أكتوبر سنة  21لموافك ا 2203عام 

المر دودٌة الممنوحة لفائدة أساتذة التعلٌم و التكوٌن العالٌٌن 
 الجامعٌٌن االستشفائٌٌنواألطباء المتخصصٌن 

جمادى الثانٌة  28مإرخ فً  053-21مرسوم رئاسً رلم 

 0221ٌولٌو سنة  25الموافك  2201عام 
02 

 25الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221مارس  20لصادرة فً ا

ذي  02المإرخ فً  023-82ٌعدل وٌتمم المرسوم رلم 

والمتعلك  2882غشت سنة  28الموافك  2222المعدة عام 

 بتنظٌم جامعة لسنطٌنة وسٌرها

 2201صفر عام  22مإرخ فً  222-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221مارس سنة  22الموافك 
05 

 25الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221مارس  20 الصادرة فً

 

المإرخ فً  028-22ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

 0222ٌولٌو سنة  03الموافك  2200جمادى األولى عام 0

 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف

 2201صفر عام  22مإرخ فً  220-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221مارس سنة  22الموافك 
00 

 28الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221رسما 00الصادرة فً 

 

 بإنجازٌتضمن التصرٌح بالمنفعة العمومٌة للعملٌة المتعلمة 
كلٌة الحموق و إلامة جامعٌة فً منطمة سعٌد حمدٌن )بلدٌة 

 والٌة الجزائر(-بئر مراد راٌس

 2201صفر عام  00مإرخ فً  200-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221مارس سنة  00الموافك 
00 

 28الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221مارس 00ً الصادرة ف

 

 بإنجازٌتضمن التصرٌح بالمنفعة العمومٌة للعملٌة المتعلمة 
كلٌة الطب و إلامة جامعٌة فً المكان المسمى الزٌانة)بلدٌة 

 والٌة الجزائر(-بن عكنون

 2201صفر عام  00مإرخ فً  203-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221مارس سنة  00الموافك 
02 

 50الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221غشت  02رة فً الصاد

المإرخ  288-88ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

 2888ٌونٌو سنة  0الموافك  2228صفر عام 1فً

 المتضمن إنشاء جامعة بومرداسو

 2201رجب عام  02مإرخ فً  012-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221غشت سنة  21الموافك 
00 

 50الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221غشت  02الصادرة فً 

 1المإرخ فً 081-80ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 
والمتضمن  2880ٌولٌو سنة  1الموافك  2223محرم عام 

 إنشاء مركز جامعً فً بشار

 

 2201رجب عام  02مإرخ فً  012-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221غشت سنة  21الموافك 

محرم عام  0مؤرخ ال 00-09رقم  )ملغى بالمرسوم التنفٌذي

ضمن إنشاء ، المعدل والمت5009ٌناٌر سنة  0وافق الم 2000

 (جامعة بشار
 

00 
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 50الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221غشت  02الصادرة فً 

 1المإرخ فً 081-80ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 
المتضمن إنشاء  2880ٌولٌو  1الموافك  2223محرم عام 

 مركز جامعً فً تبسة

 2201رجب عام  02ً مإرخ ف 010-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221غشت سنة  21الموافك 

محرم عام  0مؤرخ ال 00-09رقم )ملغى بالمرسوم التنفٌذي 

ضمن ، المعدل والمت 5009ٌناٌر سنة  0الموافق  2000

 (إنشاء جامعة تبسة

00 

 50الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221غشت  02الصادرة فً 

 1فً المإرخ 320-80ٌعدل و ٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 
والمتضمن  2880ٌولٌو سنة  1الموافك  2223محرم عام 

 إنشاء مركز جامعً فً معسكر

 2201رجب عام  02مإرخ فً  013-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221غشت سنة  21الموافك 

محرم عام  0مؤرخ ال 25-09رقم )ملغى بالمرسوم التنفٌذي 

تضمن ،المعدل والم 5009ٌناٌر سنة  0الموافق  2000

 (جامعة معسكرإنشاء 

09 

 

 50الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221غشت  02الصادرة فً 

 3المإرخ فً 258-81ٌعدل و ٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 
والمتضمن إنشاء   2881ماٌو 22الموافك  2228محرم عام 

 مركز جامعً بؤم البوالً

 2201رجب عام  02مإرخ فً  012-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221غشت سنة 21الموافك 

محرم عام  0مؤرخ ال 00-09رقم )ملغى بالمرسوم التنفٌذي 

تضمن ،المعدل والم 5009ٌناٌر سنة  0الموافق  2000

 (إنشاء جامعة أم البواقً

20 

 50الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221غشت  02الصادرة فً 

 23المإرخ فً 000-88ٌعدل و ٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

ٌولٌو سنة  1الموافك  2228ربٌع األول عام 

 والمتضمن إنشاء مركز جامعً بسعٌدة2888

 2201رجب عام  02مإرخ فً  015-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221غشت سنة  21الموافك 

محرم عام  0مؤرخ ال 20-09رقم )ملغى بالمرسوم التنفٌذي 

تضمن المعدل والم ،5009ٌناٌر سنة  0الموافق  2000

 (إنشاء جامعة سعٌدة

22 

 50ٌة رلم الجرٌدة الرسم

 0221غشت  02الصادرة فً 

المإرخ  281-0222ٌعدل و ٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

 0222ٌولٌو سنة  05الموافك  2202ربٌع الثانً عام  03فً

 والمتضمن إحداث مركز جامعً بالجلفة

 2201رجب عام  02مإرخ فً  011-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221غشت سنة  21الموافك 

محرم عام  0مؤرخ ال 09-09رقم لتنفٌذي )ملغى بالمرسوم ا

 ، المعدل والمتضمن5009 ٌناٌر سنة 0الموافق  2000

 (إنشاء جامعة الجلفة

25 

 50الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221غشت  02الصادرة فً 

المإرخ  288-0222ٌعدل و ٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

 0222ٌولٌو سنة  05الموافك  2202ربٌع الثانً عام  03فً

 لمتضمن إحداث مركز جامعً بالمدٌةاو

 2201رجب عام  02مإرخ فً  011-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221غشت سنة  21الموافك 

محرم عام  0مؤرخ ال 22-09رقم  )ملغى بالمرسوم التنفٌذي

تضمن إنشاء ، المعدل والم5009ٌناٌر سنة  0الموافق  2000

 (جامعة المدٌة

20 
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 50الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221غشت  02ة فً الصادر

 32المإرخ فً 015-22ٌعدل و ٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

 0222سبتمبر سنة  28الموافك  2200جمادى الثانٌة عام 

 والمتضمن إحداث مركز جامعً ببرج بوعرٌرٌج

 2201رجب عام  02مإرخ فً  018-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221غشت سنة   21الموافك 

 36مؤرخ فً ال466-34رلم  )ملغى بالمرسوم التنفٌذي
تضمن ،والم4034ٌونٌوسنة 6الموافك  3655رجب عام 

 برج بوعرٌرٌج(إنشاء جامعة 

20 

 50الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221غشت  02الصادرة فً 

 32المإرخ فً 011-22ٌعدل و ٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

 0222سبتمبر سنة  28الموافك  2200جمادى الثانٌة عام 

 حداث مركز جامعً بالطارفوالمتضمن إ

 2201رجب عام  02مإرخ فً  018-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221غشت سنة  21الموافك 

 36مؤرخ فً ال 464-34رلم  )ملغى بالمرسوم التنفٌذي
، 4034ٌونٌو سنة  6الموافك  3655رجب عام 

 تضمن إنشاء جامعة الطارفوالم

22 

 50الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221غشت  02الصادرة فً 

 32المإرخ فً 011-22ٌعدل و ٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

 0222سبتمبر سنة  28الموافك  2200جمادى الثانٌة عام 

 والمتضمن إحداث مركز جامعً بالوادي

 2201رجب عام  02مإرخ فً  082-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221غشت سنة  21الموافك 

 36ً مؤرخ فال 465-34رلم  )ملغى بالمرسوم التنفٌذي
، المعدل  4034ٌونٌوسنة 6الموافك  3655رجب عام 

 (تضمن إنشاء جامعة الواديوالمتمم والم

20 

 50الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221غشت  02الصادرة فً 

 32المإرخ فً 018-22ٌعدل و ٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

 0222سبتمبر سنة  28الموافك  2200جمادى الثانٌة عام 

 كز جامعً بخنشلةوالمتضمن إحداث مر

 2201رجب عام  02مإرخ فً  082-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221غشت سنة  21الموافك 

 36مؤرخ فً ال 468-34رلم )ملغى بالمرسوم التنفٌذي 
،  4034 سنة ٌونٌو 6الموافك  3655رجب عام 

 (تضمن إنشاء جامعة خنشلةوالم

20 

 50الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221غشت  02الصادرة فً 

 32المإرخ فً 018-22دل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم ٌع

 0222سبتمبر سنة   28الموافك  2200جمادى الثانٌة عام 

 والمتضمن إحداث مركز جامعً بسوق اهراس

 2201رجب عام  02مإرخ فً  080-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221غشت سنة  21الموافك 

 36مؤرخ فً ال 467-34رلم  )ملغى بالمرسوم التنفٌذي
تضمن والم،4034سنةٌونٌو 6الموافك  3655رجب عام 

 (إنشاء جامعة سوق أهراس

20 

 50الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221غشت  02الصادرة فً 

 32المإرخ فً 082-22ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

 0222سبتمبر سنة  28الموافك  2200جمادى الثانٌة عام 

 نةوالمتضمن إحداث مركز جامعً بخمٌس ملٌا

 2201رجب عام  02مإرخ فً  083-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221غشت سنة  21الموافك 

 36مؤرخ فً ال 469-34رلم  )ملغى بالمرسوم التنفٌذي
تضمن ، والم 4034ٌونٌوسنة 6الموافك  3655رجب عام 

 (إنشاء جامعة خمٌس ملٌانة

29 
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 53الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221غشت  32الصادرة فً 
للصٌد البحري وتربٌة  التكنولوجًٌل المعهد المتضمن تحو

 المائٌات إلى معهد وطنً عال للصٌد البحري وتربٌة المائٌات

 2201رجب عام  01مإرخ فً  085-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221غشت سنة  02الموافك 
50 

 12الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221الصادرة فً أول أكتوبر 

 02المإرخ فً  018-23ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

 0223غشت سنة  03الموافك  2201جمادى الثانٌة عام 

 ٌحدد مهام الجامعة والمواعد الخاصة بتنظٌمها وسٌرها.

رمضان عام  2مإرخ فً  323-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221سبتمبر سنة  01الموافك  2201
52 

 82الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221دٌسمبر  02الصادرة فً 

ربٌع  02المإرخ فً  052-88وم التنفٌذي رلم ٌعدل المرس

 2888غشت سنة  21الموافك  2228الثانً عام 

المتعلك بالتكوٌن فً الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص 
 والتؤهٌل الجامعً.

ذي الحجة عام  3مإرخ فً  281-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221دٌسمبر سنة  03الموافك  2201
55 

 32الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221ماٌو  22الصادرة فً 
ٌحدد التنظٌم اإلداري للمركز الجامعً وطبٌعة مصالحه 

 التمنٌة المشتركة
 50 0221مارس سنة  02لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

 32الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221ماٌو  22الصادرة فً 
 50 0221مارس سنة  08لرار وزاري مشترن مإرخ فً  ٌتضمن إنشاء ملحمة لجامعة تلمسان بمدٌنة مغنٌة

 12الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221نوفمبر  20الصادرة فً 
ٌحدد تشكٌلة اللجنة المركزٌة إلعداد مشروع المخطط 

 التوجٌهً المطاعً للتعلٌم العالً والبحث وكٌفٌات عملها
 52 0221ٌولٌو سنة  8لرار وزاري مشترن مإرخ فً  

 00الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221رٌل أب 8الصادرة فً 
 ٌتضمن إنشاء ملحمة لجامعة تٌارت بتٌسمسٌلت

)ملغى  0225لرار وزاري مشترن مإرخ فً أول غشت سنة 

رجب عام  0المؤرخ فً  500 -00بالمرسوم التنفٌذي رقم 

تضمن ، المتمم والم 5000ٌولٌو سنة  9الموافق  2059

 إنشاء مركز جامعً بتسمسٌلت(

50 

 52الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221غشت  21ة فً الصادر

دٌسمبر سنة  00ٌعدل المرار الوزاري المشترن المإرخ فً 

والمتضمن إنشاء مدٌرٌات الخدمات الجامعٌة وتحدٌد  0222

 ممرها و لائمة االلامات الجامعٌة التابعة لها و مشتمالتها

 50 0225دٌسمبر سنة  02لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

 38الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221ٌونٌو  22فً الصادرة 

دفتر الشروط من  بإعدادٌتضمن تشكٌلة اللجنة التمنٌة المكلفة 
اجل ضمان تكوٌن تمنً من مستوى عال من طرف اشخاص 

 معنوٌٌن خاضعٌن للمانون الخاص وتنظٌمها وسٌرها.
 50 0221ابرٌل سنة  28لرار مإرخ فً 

 38الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221ٌونٌو  22الصادرة فً 

الحٌات اللجنة المكلفة بدراسة طلبات اعتماد ٌحدد ص
األشخاص المعنوٌٌن الخاضعٌن للمانون الخاص من اجل 
ضمان تكوٌن تمنً من مستوى عال وتشكٌلتها وتنظٌمها 

 وسٌرها

 59 0221ابرٌل سنة  28لرار مإرخ فً 
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  5000سنةلبقطاع التعلٌم العالً والبحث العلمٌ ةالنصوص التنظٌمٌة الخاص

 الرقم النص التنظٌمً الموضوع رقم الجرٌدة الرسمٌة

الصادرة فً  33الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221ماٌو02

ذي المعدة عام  0المإرخ فً  22-23ٌعدل المرسوم التنفٌذي رلم 

والمتضمن تنظٌم اإلدارة  0223ٌناٌر سنة2الموافك  2203

 لمًالمركزٌة فً وزارة التعلٌم العالً و البحث الع

 

جمادى  0المإرخ فً  220-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221ماٌو سنة  28الموافك  2208األولى عام 

الوؤزخ فً  99-35زقن )ملغى بالمرسوم التنفٌذي 

ٌٌاٌس  50الووافق  3656زبٍع األول عام  :3

تضوي تٌظٍن اإلدازة والو، الوعدل  4035سٌت 

 لوً(الوسكصٌت فً وشازة التعلٍن العالً والبحث الع

02 

الصادرة فً  33الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221ماٌو02

ربٌع الثانً  8المإرخ فً  002-23ٌعدل المرسوم التنفٌذي رلم 

والمتضمن تنظٌم  0223ٌونٌو سنة  22الموافك  2202عام 

 العامة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً وسٌرها المفتشٌة

جمادى  0المإرخ فً  223-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221ماٌو سنة  28الموافك  2208األولى عام 

الوؤزخ فً  :9-35زقن )ملغى بالمرسوم التنفٌذي

ٌٌاٌس  50الووافق  3656زبٍع األول عام  :3

تضوي تٌظٍن اإلدازة والو، الوعدل  4035سٌت 

 الوسكصٌت فً وشازة التعلٍن العالً والبحث العلوً(

05 

فً الصادرة  51الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221سبتمبر 21

ربٌع  23المإرخ فً  028-88ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

و المتضمن إنشاء  2888ٌولٌو سنة  1الموافك  2228األول عام 

 جامعة بجاٌة

 08المإرخ فً  012-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221سبتمبر سنة  22الموافك  2208شعبان عام 
00 

فً الصادرة  51الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221سبتمبر 21

 

كلٌة  بإنجازٌتضمن التصرٌح بالمنفعة العمومٌة للعملٌة المتعلمة 
اإلعالم و االتصال و المعهد العالً للتجارة فً مولع أعالً حٌدرة 

 )بلدٌة حٌدرة_والٌة الجزائر(

 08المإرخ فً  010-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221سبتمبر سنة  22الموافك  2208شعبان عام 
00 

الصادرة  فً  12ٌدة الرسمٌة رلم الجر

 0221نوفمبر  5
 ٌتضمن إنشاء مركز للبحث فً البٌوتكنولوجٌا

شوال  28المإرخ فً  338-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221اكتوبر سنة  32الموافك  2208عام 
02 

الصادرة فً  18الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221دٌسمبر  20

ربٌع الثانً  02فً  المإرخ 052-88ٌعدل المرسوم التنفٌذي رلم 

والمتعلك بالتكوٌن فً  2888غشت سنة  21الموافك  2228عام 

 الدكتوراه و ما بعد التدرج المتخصص و التؤهٌل الجامعً

المإرخ فً أول ذي  381-21مرسوم تنفٌذي رلم 

 0221دٌسمبر سنة  22الموافك  2208الحجة عام 
00 

 الصادرة فً 0الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221ٌناٌر  1 

ٌتضمن التنظٌم الداخلً لمركز البحث العلمً والتمنً فً علم 
 اإلنسان االجتماعً والثمافً

سبتمبر سنة   0لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ  ملغى)  0221

 (5020ٌناٌر سنة  22فً 

00 
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 الصادرة فً 0الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221ٌناٌر  1 
لداخلً لمركز البحث العلمً والتمنً حول ٌتضمن التنظٌم ا

 المناطك الماحلة

سبتمبر سنة   0لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ  ملغى) 0221

 (5020ٌناٌر سنة  22فً 

00 

 الصادرة فً 0الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221ٌناٌر  1 

لتطوٌر اللغة  ٌتضمن التنظٌم الداخلً لمركز البحث العلمً والتمنً
 العربٌة

سبتمبر سنة   0لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ  ملغى)  0221

 (5020ٌناٌر سنة  22فً 

09 

 الصادرة فً 0الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221ٌناٌر  1 
 لإللحامٌتضمن التنظٌم الداخلً لمركز البحث العلمً والتمنً 

 والمرالبة

سبتمبر سنة   0شترن مإرخ فً لرار وزاري م

بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ  ملغى)  0221

 (5020ٌناٌر سنة  22فً 

20 

 الصادرة فً 0الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221ٌناٌر  1 
ٌتضمن التنظٌم الداخلً لمركز البحث فً االلتصاد المطبك من 

 أجل التنمٌة

سبتمبر سنة   0لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ  ملغى ) 0221

 (5020ٌناٌر سنة  22فً 

22 

 الصادرة فً 0الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221ٌناٌر  1 
 ٌتضمن التنظٌم الداخلً لمركز البحث فً اإلعالم العلمً والتمنً

سبتمبر سنة   0لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ  ملغى)  0221

 (5020ٌناٌر سنة  22فً 

25 

 الصادرة فً 0الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221ٌناٌر  1 

 

 ٌتضمن التنظٌم الداخلً لمركز تنمٌة التكنولوجٌات المتطورة

سبتمبر سنة   0لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ  ملغى)  0221

 (5020ٌناٌر سنة  22فً 

20 

 الصادرة فً 0الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221ٌناٌر  1 
 ٌتضمن التنظٌم الداخلً لمركز تنمٌة الطالات المتجددة

سبتمبر سنة   0لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ  ملغى) 0221

 (5020ٌناٌر سنة  22فً 

20 

 الصادرة فً 0الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221ٌناٌر  1 
ز البحث العلمً والتمنً فً التحالٌل ٌتضمن التنظٌم الداخلً لمرك

 الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة

سبتمبر سنة   0لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

) معدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ 0221

 (5020ٌناٌر سنة  22فً 

22 

الصادرة فً  8الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221ٌناٌر  32
عهد المركز ٌتضمن تصنٌف المناصب العلٌا للمركز الجامعً وم

 الجامعً ومصالحه التمنٌة المشتركة

أكتوبر سنة  03لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

0221 
20 

الصادرة فً  02الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221مارس  08

ٌتضمن إنشاء اللجنة المطاعٌة لممارسة الوصاٌة التربوٌة على 
ها مإسسات التكوٌن العالً التابعة لوزارة الثمافة وتشكٌلها وتنظٌم

 وعملها

ٌناٌر سنة  02لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

0221 
20 
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الصادرة فً  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221أكتوبر  02
ٌحدد التنظٌم اإلداري للمدرسة خارج الجامعة وطبٌعة مصالحها 

 التمنٌة و تنظٌمها

سبتمبر سنة  21لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

0221 
20 

درة فً الصا 11الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221دٌسمبر  5

 0221سبتمبر سنة  0ٌتمم المرار الوزاري المشترن المإرخ فً 

 والمتضمن التنظٌم الداخلً لمركز البحث العلمً والتمنً لاللحام
 والمرالبة

نوفمبر سنة  8لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ  ملغى)  0221

 (5020ٌناٌر سنة  22فً 

29 

الصادرة فً  11جرٌدة الرسمٌة رلم ال

 0221دٌسمبر  5

 0221سبتمبر سنة  0ٌتمم المرار الوزاري المشترن المإرخ فً 

 والمتضمن التنظٌم الداخلً لمركز تنمٌة التكنولوجٌات المتطورة

نوفمبر سنة  8لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ  ملغى)  0221

 (5020ة سن أبرٌل 22فً 

50 

الصادرة فً  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0221دٌسمبر  5

 0221سبتمبر سنة  0ٌتمم المرار الوزاري المشترن المإرخ فً 

 والمتضمن التنظٌم الداخلً لمركز تنمٌة الطالات المتجددة
 

نوفمبر سنة  8لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ  ملغى)  0221

 (5020ٌناٌر سنة  22فً 

52 
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  5000لسنة  بقطاع التعلٌم العالً و البحث العلمً ةالنصوص التنظٌمٌة الخاص

 الرقم النص التنظٌمً الموضوع رقم الجرٌدة الرسمٌة

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228فبراٌر 01

ٌع الثانً عام رب 08المإرخ  22-88ٌعدل وٌتمم المانون رلم 

والمتضمن المانون التوجٌهً  2888غشت سنة  00الموافك  2228

والبرنامج الخماسً حول البحث العلمً والتطوٌر التكنولوجً 
2888-0220 

 2208صفر عام  21مإرخ  25-28لانون رلم 

 0228فبراٌر سنة  03الموافك 

 78وؤزخ ال  47- 71زقن  )هلغى بالقاًوى

دٌسوبس سٌت  41لووافق ا 7241زبٍع األول عام 

4171) 

02 

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228فبراٌر 01
 2228ذي الحجة عام  28المإرخ  25-88ٌعدل وٌتمم المانون رلم 

 والمتضمن المانون التوجٌهً للتعلٌم العالً 2888أبرٌل  2الموافك 
 2208صفر عام  21مإرخ  21-28لانون رلم 

 0228 فبراٌر سنة 03الموافك 
05 

 الصادرة فً 0الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌناٌر 8 

جمادى  32المإرخ  010-22ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

والمتضمن إنشاء  0222سبتمبر  28الموافك  2200الثانٌة عام 

 جامعة سكٌكدة

ذي الحجة عام  01مإرخ  23-28مرسوم تنفٌذي 

 0228ٌناٌر سنة  5الموافك  2208
00 

الصادرة فً  02رٌدة الرسمٌة رلم الج

 0228أبرٌل  23
 ٌتضمن إنشاء المدرسة الوطنٌة العلٌا للمناجمنت

ربٌع الثانً  23مإرخ  221-28مرسوم تنفٌذي 

 0228أبرٌل سنة 8الموافك  2208عام 
00 

الصادرة فً  03الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ماٌو  2
االستشفائً  ٌتضمن المانون األساسً الخاص باألستاذ الباحث

 الجامعً

ربٌع  01مإرخ فً  208-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ماٌو سنة  23الموافك  2208الثانً عام 
02 

الصادرة فً  03الجرٌدة الرسمٌة  رلم 

 0228ماٌو  2
 ٌتضمن المانون األساسً الخاص باألستاذ الباحث

ربٌع  01مإرخ فً  232-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ماٌو سنة  23افك المو 2208الثانً عام 
00 

الصادرة فً  03الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ماٌو 2
 ٌتضمن المانون األساسً الخاص بالباحث الدائم

ربٌع  01مإرخ فً  232-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ماٌو سنة  23الموافك  2208الثانً عام 
00 

الصادرة فً  38الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌولٌو 23
 مركز جامعً بتسمسٌلت ٌتضمن إنشاء

رجب  1مإرخ فً  023-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌولٌو سنة  8الموافك  2208عام 
00 

الصادرة فً  38الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌولٌو 23
 ٌتضمن إنشاء مركز جامعً بمٌلة

رجب  1مإرخ فً  022-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌولٌو سنة  8الموافك  2208عام 
09 

الصادرة فً  38الرسمٌة رلم  الجرٌدة

 0228ٌولٌو 23
 ٌتضمن إنشاء مركز جامعً بعٌن تٌموشنت

 

رجب  1مإرخ فً  025-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌولٌو سنة  8الموافك  2208عام 
20 

الصادرة فً  38الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌولٌو 23
 ٌتضمن إنشاء مركز جامعً بغلٌزان

رجب  1إرخ فً م 021-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌولٌو سنة  8الموافك  2208عام 
22 
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الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌولٌو 21
ٌتضمن تحوٌل المدرسة العلٌا لألساتذة بالمبة إلى مدرسة خارج 

 الجامعة

 22مإرخ فً  028-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌولٌو سنة  22الموافك  2208رجب عام 
25 

الصادرة فً  22ة رلم الجرٌدة الرسمٌ

 0228ٌولٌو 21
ٌتضمن تحوٌل المدرسة العلٌا لألساتذة المتخصصة فً التعلٌم التمنً 

 فً وهران إلى مدرسة خارج الجامعة

 22مإرخ فً  022-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌولٌو سنة  22الموافك  2208رجب عام 
20 

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌولٌو 21
من تحوٌل المدرسة العلٌا لألساتذة المتخصصة فً اآلداب ٌتض

 والعلوم اإلنسانٌة فً مدٌنة الجزائر إلى مدرسة خارج الجامعة

 22مإرخ فً  022-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌولٌو سنة  22الموافك  2208رجب عام 
20 

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌولٌو 21
لعلٌا لألساتذة المتخصصة فً اآلداب ٌتضمن تحوٌل المدرسة ا

 والعلوم اإلنسانٌة لسنطٌنة إلى مدرسة خارج الجامعة

 22مإرخ فً  020-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌولٌو سنة  22الموافك  2208رجب عام 
22 

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌولٌو 21

 رانٌةٌتضمن تحوٌل المدرسة المتعددة العلوم للهندسة العم
 والعمران إلى مدرسة خارج الجامعة

 22مإرخ فً  023-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌولٌو سنة  22الموافك  2208رجب عام 
20 

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌولٌو 21
ٌتضمن تحوٌل المدرسة الوطنٌة للطب البٌطري إلى مدرسة خارج 

 الجامعة

 22فً مإرخ  022-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌولٌو سنة  22الموافك  2208رجب عام 
20 

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌولٌو 21
ٌتضمن تحوٌل المدرسة الوطنٌة المتعددة التمنٌات إلى مدرسة خارج 

 الجامعة

 22مإرخ فً  025-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌولٌو سنة  22الموافك  2208رجب عام 
20 

الصادرة فً  22ٌة رلم الجرٌدة الرسم

 0228ٌولٌو 21
 ٌتضمن تحوٌل المدرسة العلٌا للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة

 22مإرخ فً  021-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌولٌو سنة  22الموافك  2208رجب عام 
29 

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌولٌو 21
إلى مدرسة خارج  ٌتضمن تحوٌل المدرسة الوطنٌة العلٌا للري

 الجامعة

 22مإرخ فً  021-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌولٌو سنة  22الموافك  2208رجب عام 
50 

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌولٌو 21
ٌتضمن تحوٌل المدرسة الوطنٌة لألشغال العمومٌة إلى مدرسة 

 خارج الجامعة

 22مإرخ فً  028-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌولٌو سنة  22الموافك  2208عام رجب 
52 

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌولٌو 21
 ٌتضمن تحوٌل المعهد الوطنً للفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة

 22مإرخ فً  028-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌولٌو سنة  22الموافك  2208رجب عام 
55 

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌولٌو 21
ٌتضمن تحوٌل المعهد الوطنً للتكوٌن فً اإلعالم اآللً إلى مدرسة 

 خارج الجامعة

 22مإرخ فً  002-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌولٌو سنة  22الموافك  2208رجب عام 
50 

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌولٌو 21
السواحل إلى ٌتضمن تحوٌل المعهد الوطنً لعلوم البحر وتهٌئة 

 مدرسة خارج الجامعة

 22مإرخ فً  002-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌولٌو سنة  22الموافك  2208رجب عام 
50 

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌولٌو 21
ٌتضمن تحوٌل المعهد الوطنً للتخطٌط واإلحصاء إلى مدرسة 

 خارج الجامعة

 22مإرخ فً  000-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌولٌو سنة  22الموافك  2208رجب عام 
52 
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الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌولٌو 21
 ٌتضمن تحوٌل المعهد الوطنً للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة

 22مإرخ فً  003-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌولٌو سنة  22الموافك  2208رجب عام 
50 

فً  الصادرة 23الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌولٌو 32
 ٌحدد تشكٌلة المجلس الوطنً للبحث العلمً و التمنً وعمله

 02مإرخ فً  031-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌولٌو سنة  01الموافك  2208رجب عام 
50 

الصادرة فً  23الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌولٌو 32

رجب  8المإرخ فً  00-80ٌعدل و ٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

والمتضمن إنشاء اللجان  2880ٌناٌر سنة  23الموافك  2220عام 

المشتركة بٌن المطاعات لترلٌة البحث العلمً والتمنً وبرمجته 
 وتموٌمه وٌضبط سٌرها و تنظٌمها

 02مإرخ فً  038-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌولٌو سنة 01الموافك  2208رجب عام 
50 

الصادرة فً  21الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228تغش 22

ذي المعدة  0المإرخ فً 22-23ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

والمتضمن تنظٌم اإلدارة  0223ٌناٌر سنة  2الموافك  2203عام 

 المركزٌة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

مإرخ فً أول  052-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228غشت سنة  3الموافك  2208شعبان عام 

وؤزخ ال:9-35زقن م التنفٌذي )ملغى بالمرسو

 50الووافق  3656زبٍع األول عام  :3فً 

 ، الوعدل( 4035ٌٌاٌس سٌت 

59 

الصادرة فً  21الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228غشت 22
ٌحدد مهام المدٌرٌة العامة للبحث العلمً والتطوٌر التكنولوجً 

 وتنظٌمها

مإرخ فً أول  052-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228غشت سنة  3الموافك  2208شعبان عام 

الوؤزخ  3:-35زقن  )ملغى بالمرسوم التنفٌذي

 50الووافق  3656زبٍع األول عام  :3فً 

 ( 4035ٌٌاٌس 

00 

الصادرة فً  28الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228غشت 02
ٌتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة اللٌسانس وشهادة 

 الماستر وشهادة الدكتوراه

 21مإرخ فً  015-28لم مرسوم تنفٌذي ر

 0228غشت سنة  28الموافك  2208شعبان عام 
02 

الصادرة فً  28الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228غشت 02
ٌحدد دفتر شروط تسلٌم رخصة إنشاء مإسسة خاصة للتكوٌن 

 العالً
 05 0228ٌونٌو سنة  28لرار مإرخ فً 

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌولٌو 02

دٌسمبر سنة  00تمم المرار الوزاري المشترن المإرخ فً ٌعدل وٌ

والمتضمن إنشاء مدٌرٌات الخدمات الجامعٌة وتحدٌد ممرها  0222

 ولائمة االلامات الجامعٌة  التابعة لها ومشتمالتها
 

فبراٌر سنة  01لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

0228 
00 
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5009لسنة  التعلٌم العالً و البحث العلمًبقطاع  ةالنصوص التنظٌمٌة الخاص  

 الرقم النص التنظٌمً الموضوع رقم الجرٌدة الرسمٌة

 الصادرة فً 2الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌناٌر 1
 ٌوضح مهمة اإلشراف و ٌحدد كٌفٌات تنفٌذها

محرم عام  1مإرخ  23-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌناٌر سنة   3الموافك  2232
02 

الصادرة فً  0الرسمٌة رلم الجرٌدة 

 0228ٌناٌر 22
 ٌتضمن إنشاء جامعة أم البوالً

محرم عام  1مإرخ  21-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌناٌر سنة   2الموافك  2232
05 

الصادرة فً  0الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌناٌر 22
 ٌتضمن إنشاء جامعة بشار

محرم عام  1مإرخ  21-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌناٌر سنة   2موافك ال 2232
00 

الصادرة فً  0الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌناٌر 22
 ٌتضمن إنشاء جامعة تبسة

محرم عام  1مإرخ  28-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌناٌر سنة   2الموافك  2232
00 

الصادرة فً  0الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌناٌر 22
 ٌتضمن إنشاء جامعة الجلفة

محرم عام  1مإرخ  28-28لم مرسوم تنفٌذي ر

 0228ٌناٌر سنة   2الموافك  2232
02 

الصادرة فً  0الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌناٌر 22
 ٌتضمن إنشاء جامعة سعٌدة

محرم عام  1مإرخ  22-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌناٌر سنة   2الموافك  2232
00 

الصادرة فً  0الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌناٌر 22
 إنشاء جامعة المدٌةٌتضمن 

محرم عام  1مإرخ  22-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌناٌر سنة   2الموافك  2232
00 

الصادرة فً  0الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌناٌر 22
 ٌتضمن إنشاء جامعة معسكر

محرم عام  1مإرخ  20-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌناٌر سنة   2الموافك  2232
00 

الصادرة فً  1 الجرٌدة الرسمٌة رلم

 0228ٌناٌر 05
 بالجزائرٌتضمن إنشاء المدرسة الوطنٌة العلٌا للتكنولوجٌا 

محرم عام  03مإرخ  02-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌناٌر سنة   02الموافك  2232
09 

الصادرة فً  1الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌناٌر 05
ٌاة ٌتضمن إنشاء المدرسة التحضٌرٌة فً علوم الطبٌعٌة والح

 بالجزائر

محرم عام  03مإرخ  02-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌناٌر سنة   02الموافك  2232
20 

الصادرة فً  1الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌناٌر 05
 بالجزائرٌتضمن إنشاء المدرسة التحضٌرٌة فً العلوم والتمنٌات 

محرم عام  03مإرخ  00-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228سنة  ٌناٌر  02الموافك  2232
22 

الصادرة فً  1الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌناٌر 05

 

ٌتضمن إنشاء المدرسة التحضٌرٌة فً العلوم االلتصادٌة والتجارٌة 
 بالجزائروعلوم التسٌٌر 

 

محرم عام  03مإرخ  03-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ٌناٌر سنة   02الموافك  2232
25 
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الصادرة فً  20الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228فبراٌر 00

ربٌع الثانً  02المإرخ فً  052-88ٌعدل المرسوم التنفٌذي رلم 

والمتعلك بالتكوٌن فً  2888غشت سنة  21الموافك  2228عام 

 الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتؤهٌل الجامعً

صفر عام  02مإرخ  88-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228فبراٌر سنة  21الموافك  2232
20 

الصادرة فً  20دة الرسمٌة رلم الجرٌ

 0228فبراٌر 00

ربٌع  23المإرخ فً  028-88ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

والمتضمن إنشاء  2888ٌولٌو سنة 1الموافك 2228األول عام 

 جامعة بسكرة

صفر عام  02مإرخ  82-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228فبراٌر سنة  21الموافك  2232
20 

الصادرة فً  20رلم الجرٌدة الرسمٌة 

 0228فبراٌر 00

جمادى  0المإرخ فً  022-22ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

والمتضمن إنشاء  0222ٌولٌو سنة  03الموافك  2200األولى عام 

 جامعة ورللة

صفر عام  02مإرخ  82-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228فبراٌر سنة  21الموافك  2232
22 

الصادرة فً  20الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228فبراٌر 00

جمادى  00المإرخ فً  058-23ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

والمتضمن إنشاء  0223ٌولٌو سنة  00الموافك  2202األولى عام 

 جامعة جٌجل

صفر عام  02مإرخ  80-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228فبراٌر سنة  21الموافك  2232
20 

فً  الصادرة 21الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228غشت  20

ربٌع  23المإرخ فً  002-88ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

والمتضمن إنشاء  2888ٌولٌو سنة 1الموافك 2228االول عام 

 جامعة مستغانم

شعبان  28مإرخ  052-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228غشت سنة  22الموافك  2232عام 
20 

الصادرة فً  21الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228غشت  20
 بالجزائرٌتضمن إنشاء المدرسة الوطنٌة العلٌا للعلوم السٌاسٌة 

شعبان  28مإرخ 052-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228غشت سنة  22الموافك  2232عام 
20 

الصادرة فً  21الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228غشت  20
المتضمن إنشاء المدرسة الوطنٌة العلٌا للصحافة وعلوم اإلعالم 

 بالجزائر

شعبان  28مإرخ 050-28وم تنفٌذي رلم مرس

 0228غشت سنة  22الموافك  2232عام 
29 

الصادرة فً  21الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228غشت  20
 بعنابةالمتضمن إنشاء المدرسة الوطنٌة العلٌا للمناجم و المعادن 

شعبان  28مإرخ 053-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228غشت سنة  22الموافك  2232عام 
50 

الصادرة فً  21رٌدة الرسمٌة رلم الج

 0228غشت  20
 بسكٌكدةٌتضمن إنشاء مدرسة خارج الجامعة للتعلٌم التكنولوجً 

شعبان  28مإرخ 052-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228غشت سنة  22الموافك  2232عام 
52 

الصادرة فً  21الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228غشت  20
 بتلمسانو التمنٌات  ٌتضمن إنشاء مدرسة تحضٌرٌة فً العلوم

شعبان  28مإرخ 055-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228غشت سنة  22الموافك  2232عام 
55 

الصادرة فً  21الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228غشت  20
 ٌتضمن إنشاء مدرسة تحضٌرٌة فً العلوم و التمنٌات بعنابة

شعبان  28مإرخ 051-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228نة غشت س 22الموافك  2232عام 
50 

الصادرة فً  21الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228غشت  21
ٌحدد كٌفٌات التعٌٌن فً درجة أستاذ استشفائً جامعً ممٌز وأستاذ 

 ممٌز ومدٌر بحث ممٌز

شعبان  02مإرخ 058-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228غشت سنة  22الموافك  2232عام 
50 
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الصادرة فً  52الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228سبتمبر  0

ربٌع األول عام  8المإرخ فً  011-81ٌعدل و ٌتمم المرسوم رلم 

الذي ٌحدد شروط توظٌف  2881نوفمبر سنة  22الموافك  2221

الح الدولة والجماعات المحلٌة المستخدمٌن األجانب فً مص
 .المإسسات و الهٌئات العمومٌةو

رمضان  8مإرخ  010-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228غشت سنة 32الموافك  2232عام 
52 

الصادرة فً  52الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228سبتمبر  0
 ٌتضمن تحوٌل المعهد العالً البحري إلى مدرسة خارج الجامعة

رمضان  8مإرخ 015-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228غشت سنة 32الموافك  2232عام 
50 

الصادرة فً  58الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228أكتوبر 22

رجب عام  22المإرخ فً  023-28نفٌذي رلم ٌعدل المرسوم الت

والمتضمن تحوٌل المدرسة  0228ٌولٌو سنة  22الموافك  2208

المتعددة العلوم للهندسة المعمارٌة والعمران إلى مدرسة خارج 
 الجامعة

شوال  00مإرخ 302-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228أكتوبر سنة 22الموافك  2232عام 
50 

الصادرة فً  58الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228أكتوبر 22

رجب عام  22المإرخ فً  025-28ٌعدل المرسوم التنفٌذي رلم 

والمتضمن تحوٌل المدرسة  0228ٌولٌو سنة  22الموافك  2208

 الوطنٌة المتعددة التمنٌات إلى مدرسة خارج الجامعة

شوال  00مإرخ 305-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228أكتوبر سنة 22الموافك  2232عام 
50 

الصادرة فً  58الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228أكتوبر 22

رجب عام  22المإرخ فً  021-28ٌعدل المرسوم التنفٌذي رلم 

والمتضمن تحوٌل المدرسة  0228ٌولٌو سنة  22الموافك  2208

 العلٌا للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة

شوال  00مإرخ 301-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ر سنةأكتوب 22الموافك  2232عام 
59 

الصادرة فً  12الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228أكتوبر 02
 ٌتضمن تغٌٌر تسمٌة المدرسة الوطنٌة العلٌا للتجارة

شوال  03مإرخ 332-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228أكتوبر سنة  20الموافك  2232عام 
00 

الصادرة فً  12الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228أكتوبر 05
 رٌعةٌتضمن إنشاء جامعة بوز

ذي المعدة  3مإرخ 322-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228أكتوبر سنة  00الموافك  2232عام 
02 

الصادرة فً  12الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228أكتوبر 05
 ٌتضمن إنشاء جامعة دالً إبراهٌم

ذي المعدة  3مإرخ 322-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228أكتوبر سنة  00الموافك  2232عام 
05 

الصادرة فً  12مٌة رلم الجرٌدة الرس

 0228أكتوبر 05

ذي المعدة  02المإرخ فً  028-82ٌعدل المرسوم التنفٌذي رلم 

والمتعلك بتنظٌم جامعة  2882غشت سنة  28الموافك  2222عام 

 الجزائر وسٌرها

ذي المعدة  3مإرخ 320-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228أكتوبر سنة 00الموافك  2232عام 
00 

الصادرة فً  10رلم  الجرٌدة الرسمٌة

 0228أكتوبر 08

شعبان عام  8المإرخ فً  051-88ٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

الذي ٌحدد كٌفٌات إنشاء  2888نوفمبر سنة  21الموافك  2202

المإسسة العمومٌة ذات الطابع العلمً والتكنولوجً وتنظٌمها 
 وسٌرها

ذي المعدة  3مإرخ 321-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228أكتوبر سنة 00لموافك ا 2232عام 

الوؤزخ  8;5-33هلغى بالوسسوم التٌفٍري زقن )

 46الووافق  3654ذي الحجت عام  :4فً 

 ( 4033ًوفوبس سٌت 

00 
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الصادرة فً  10الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228أكتوبر 08

شعبان عام  8المإرخ فً  058-88ٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

ٌحدد كٌفٌات ممارسة الذي  2888نوفمبر سنة  21الموافك  2202

المرالبة المالٌة البعدٌة على المإسسة العمومٌة ذات الطابع العلمً 
 والثمافً والمهنً والمإسسة العمومٌة ذات الطابع العلمً

 والتكنولوجً وهٌئات البحث األخرى

ذي المعدة  3مإرخ 328-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228أكتوبر سنة 00الموافك  2232عام 
02 

الصادرة فً  10لجرٌدة الرسمٌة رلم ا

 0228أكتوبر 08

ذي  8المإرخ فً  212-82ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

الذي ٌحدد شروط  2882ٌونٌو سنة  0الموافك  2222المعدة عام 

 تخصٌص المنح الدراسٌة و مبلغها

ذي المعدة  1مإرخ 352-28مرسوم تنفٌذي رلم 

 0228ة أكتوبر سن 01الموافك  2232عام 
00 

الصادرة فً  32الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌونٌو 1

ٌحدد لائمة النشاطات و األشغال و الخدمات التً ٌمكن أن ٌموم بها 
 مركز البحث فً اإلعالم العلمً والتمنً، زٌادة على مهمته الرئٌسٌة

 00 0228أبرٌل سنة  1لرار مإرخ فً  

الصادرة فً  21الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228تغش 21

ٌحدد تعداد مناصب الشغل و تصنٌفها و مدة العمد الخاص باألعوان 
العاملٌن فً نشاطات الحفظ أو الصٌانة أو الخدمات بعنوان اإلدارة 

 المركزٌة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

أبرٌل سنة  2لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

0228 
00 

الصادرة فً  31الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ٌونٌو 02

ٌحدد مبالغ أداء الخدمات من لبل مإسسات التعلٌم العالً المإهلة 
كمراكز امتحان فً إطار تنظٌم المسابمات واالمتحانات المهنٌة 

 لفائدة المإسسات و اإلدارات العمومٌة

أبرٌل سنة  25لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

0228 
09 

الصادرة فً  32الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ماٌو 02

ٌحدد عدد المناصب العلٌا للموظفٌن المنتمٌن لألسالن المشتركة فً 
المإسسات و اإلدارات العمومٌة بعنوان اإلدارة المركزٌة لوزارة 

 التعلٌم العالً و البحث العلمً

أبرٌل سنة  02لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

0228 
00 

الصادرة فً  51الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228سبتمبر 32

ٌناٌر سنة  05و ٌتمم المرار الوزاري المشترن المإرخ فً ٌعدل 

والمتضمن تصنٌف المناصب العلٌا للدٌوان الوطنً للخدمات  0222

 الجامعٌة و مدٌرٌات الخدمات الجامعٌة و اإللامات الجامعٌة

 02 0228ٌونٌو 02لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

الصادرة فً  51الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228سبتمبر 32

دٌسمبر سنة  22ٌعدل و ٌتمم المرار الوزاري المشترن المإرخ فً 

والمتضمن تصنٌف المناصب العلٌا لمدٌرٌة الجامعة والكلٌة  0222

 والمعهد و ملحمة الجامعة و مصالحها المشتركة

 05 0228ٌونٌو 02لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

الصادرة فً  21الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228غشت  20
صنٌف المركز الجامعً و معهد المركز الجامعً وشروط ٌحدد ت

 االلتحاق بالمناصب العلٌا التابعة لهما

ٌونٌو سنة  32لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

0228 
00 

الصادرة فً  12الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228أكتوبر  02

دٌسمبر سنة  00ٌعدل و ٌتمم المرار الوزاري المشترن المإرخ فً 

الجامعٌة وتحدٌد ممرها ء مدٌرٌات الخدمات ٌتضمن إنشا 0222

 لامات الجامعٌة التابعة لها ومشتمالتهاولائمة اإل

ٌولٌو سنة  1لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

0228 
00 
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الصادرة فً  10الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228أكتوبر  08
ٌحدد تصنٌف المدرسة خارج الجامعة وشروط االلتحاق بالمناصب 

 االعلٌا التابعة له

غشت سنة  22لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

0228 
02 

الصادرة فً  10الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228أكتوبر  08
ٌتضمن تنظٌم المدٌرٌة العامة للبحث العلمً والتطوٌر التكنولوجً 

 فً مكاتب

 سبتمبر سنة  3لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ  ملغى) 0228

 (5020س سنة مار 50فً 

00 

الصادرة فً  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228دٌسمبر  32
ٌحدد عدد المناصب العلٌا للعمال المهنٌٌن وسائمً السٌارات 

 والحجاب بعنوان وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

دٌسمبر سنة  8لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

0228 
00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 مدٌرٌة الدراسات المانونٌة واألرشٌف

 

 

 

 

 

 

0222 
 

 

 

 

 

 



 25 مدٌرٌة الدراسات المانونٌة واألرشٌف

 

  5020بقطاع التعلٌم العالً و البحث العلمً لسنة  ةنظٌمٌة الخاصالنصوص الت

 الرقم النص التنظٌمً الموضوع رقم الجرٌدة الرسمٌة

الصادرة فً  3الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌناٌر  23

 08المإرخ فً  238-88ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

 2888الموافك أول غشت سنة   2228ذي الحجة عام  

 لمتضمن إنشاء جامعة تلمسانوا

محرم  01مإرخ فً  23-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222ٌناٌر سنة  20الموافك  2232عام 
02 

الصادرة فً  3الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌناٌر  23

 08المإرخ فً  222-88ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

 2888الموافك أول غشت سنة  2228ذي الحجة عام 

 نشاء جامعة سطٌفوالمتضمن إ

محرم  01مإرخ فً  22-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222ٌناٌر سنة  20الموافك  2232عام 
05 

الصادرة فً  3الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌناٌر  23

المإرخ فً  288-88ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

المتضمن إنشاء  2888ٌونٌو سنة  0الموافك  2228صفر1

 جامعة بومرداس

محرم  01مإرخ فً  25-22م تنفٌذي رلم مرسو

 0222ٌناٌر سنة  20الموافك  2232عام 
00 

الصادرة فً  3الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌناٌر  23

 32المإرخ فً  013-22ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

 0222سبتمبر سنة  28الموافك  2200جمادى الثانٌة عام 

 المتضمن إنشاء جامعة لالمة

محرم  01مإرخ فً  21-22نفٌذي رلم مرسوم ت

 0222ٌناٌر سنة  20الموافك  2232عام 
00 

الصادرة فً  3الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌناٌر  23

جمادى  32المإرخ فً  015-22ٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

ٌتضمن  0222سبتمبر سنة  28الموافك  2200الثانٌة عام 

 إحداث مركز جامعً ببرج بوعرٌرٌج

محرم  01مإرخ فً  21-22تنفٌذي رلم  مرسوم

 0222ٌناٌر سنة 20الموافك  2232عام 

مؤرخ  466-34رلم  )ملغى بالمرسوم التنفٌذي
 ٌونٌو 6 الموافك 3655رجب عام  36فً 
 (4034سنة

02 

الصادرة فً  3الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌناٌر  23

 22المإرخ فً  320-25ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

ٌتضمن   0225غشت سنة  21الموافك  2201جب عام ر

 إنشاء مركز جامعً بغرداٌة
 

محرم  01مإرخ فً  28-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222ٌناٌر سنة 20الموافك  2232عام 

مؤرخ ال :46-34رلم  )ملغى بالمرسوم التنفٌذي
 ٌونٌو 6الموافك 3655رجب عام  36فً 
 ( 4034سنة

00 

صادرة فً ال 1الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌناٌر 02
ٌحدد مهام المجلس الوطنً لتمٌٌم البحث العلمً والتطوٌر 

 التكنولوجً وتشكٌلته وكٌفٌات سٌره

صفر  5مإرخ فً  35-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222ٌناٌر سنة  02الموافك  2232عام 
00 

الصادرة فً  1الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌناٌر 02

لوطنٌة لتمٌٌم المإسسات العمومٌة ٌحدد مهام وتشكٌلة اللجنة ا
ذات الطابع العلمً والثمافً والمهنً والمإسسات األخرى 

 للتعلٌم العالً وتنظٌمها وسٌرها

صفر  5مإرخ فً  31-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222ٌناٌر سنة  02الموافك  2232عام 
00 
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الصادرة فً  1الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌناٌر 01

 32المإرخ فً  012-22التنفٌذي رلم ٌعدل وٌتمم المرسوم 

 0222سبتمبر سنة  28الموافك  2200جمادى الثانٌة عام 

 والمتضمن إنشاء جامعة تٌارت

صفر  8مإرخ فً  31-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222ٌناٌر سنة  05الموافك  2232عام 
09 

الصادرة فً  1الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌناٌر 01

 32المإرخ فً  012-22ٌذي رلم ٌعدل وٌتمم المرسوم التنف

 0222سبتمبر سنة 28الموافك  2200جمادى الثانٌة عام 

 والمتضمن إنشاء جامعة المسٌلة
 

صفر  8مإرخ فً  38-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222ٌناٌر سنة  05الموافك  2232عام 
20 

الصادرة فً  02الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222أبرٌل  22

 08المإرخ فً  231-88ذي رلم ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌ

 2888الموافك أول غشت سنة  2228ذي الحجة عام 

 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة

ربٌع  01فً  مإرخ 228-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222أبرٌل سنة  22الموافك  2232الثانً عام 
22 

الصادرة فً  32الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ماٌو  8
بالموظفٌن المنتمٌن لألسالن  ٌتضمن المانون األساسً الخاص

 الخاصة بالتعلٌم العالً

 02مإرخ فً  233-22مرسوم تنفٌذي رلم 

ماٌو سنة  5الموافك  2232جمادى األولى عام

0222 

25 

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌونٌو  32
 ٌتضمن إنشاء مدرسة تحضٌرٌة فً العلوم والتمنٌات بوهران

رجب  25مإرخ فً  212-22رسوم تنفٌذي رلم 

 0222ٌونٌو سنة  08الموافك  2232عام
20 

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌونٌو  32
ٌتضمن إنشاء مدرسة تحضٌرٌة فً العلوم االلتصادٌة 

 والتجارٌة وعلوم التسٌٌر بوهران

رجب  25مإرخ فً  212-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222ٌونٌو سنة  08الموافك  2232عام
20 

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌونٌو  32
ٌتضمن إنشاء مدرسة تحضٌرٌة فً العلوم االلتصادٌة 

 والتجارٌة وعلوم التسٌٌر بتلمسان

رجب  25مإرخ فً  210-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222سنة ٌونٌو سنة 08الموافك  2232عام
22 

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌونٌو  32
ٌتضمن إنشاء مدرسة تحضٌرٌة فً العلوم االلتصادٌة 

 والتجارٌة وعلوم التسٌٌر بمسنطٌنة

 رجب 25مإرخ فً  213-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222ٌونٌو سنة 08الموافك  2232عام
20 

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌونٌو  32
ٌتضمن إنشاء مدرسة تحضٌرٌة فً العلوم االلتصادٌة 

 تجارٌة وعلوم التسٌٌر بعنابةوال

رجب  25مإرخ فً  212-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222سنة ٌونٌو سنة 08الموافك  2232عام
20 

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌولٌو  02
 ٌتضمن تغٌٌر تسمٌة جامعة الجزائر

شعبان  0مإرخ فً  283-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222 ٌولٌو سنة 22الموافك  2232عام
20 

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌولٌو  02
 ٌتضمن تغٌٌر تسمٌة جامعة بوزرٌعة

شعبان  0مإرخ فً  282-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222ٌولٌو سنة  22الموافك  2232عام
19 

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌولٌو  02
 ٌتضمن تغٌٌر تسمٌة جامعة دالً إبراهٌم

شعبان  0مإرخ فً  285-22وم تنفٌذي رلم مرس

 0222ٌولٌو سنة  22الموافك  2232عام
50 
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الصادرة فً  28الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222غشت  05

 32المإرخ فً  012-22ٌعدل و ٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

 0222سبتمبر سنة  28الموافك  2200جمادى الثانٌة عام 

 والمتضمن  إنشاء جامعة االغواط

مإرخ فً  288-22وم تنفٌذي رلم سمر

غشت سنة  05الموافك  2232رمضان عام25
0222 

52 

الصادرة فً  50الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222سبتمبر  20

 02المإرخ فً  052-88ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

 2888غشت سنة  21الموافك  2228ربٌع الثانً عام 

عد التدرج المتخصص والمتعلك بالتكوٌن فً الدكتوراه وما ب
 والتؤهٌل الجامعً

 32مإرخ فً  020-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222سبتمبر سنة  8الموافك  2232رمضان عام
55 

الصادرة فً  50الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222سبتمبر  20

 32المإرخ فً  010-22ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

 0222سنة سبتمبر  28الموافك  2200جمادى الثانٌة عام 

 ٌتضمن إنشاء جامعة سكٌكدة

 32مإرخ فً  023-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222سبتمبر سنة  8الموافك  2232رمضان عام
50 

الصادرة فً  50الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222سبتمبر  20
 ٌتضمن إنشاء مركز جامعً بالبٌض

 32مإرخ فً  022-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222ر سنة سبتمب 8الموافك  2232رمضان عام
50 

الصادرة فً  50الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222سبتمبر  20
 ٌتضمن إنشاء مركز جامعً بالنعامة

 32مإرخ فً  025-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222سبتمبر سنة  8الموافك  2232رمضان عام
52 

الصادرة فً  51الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222أكتوبر 3
 راهٌتضمن المانون األساسً لطالب الدكتو

شوال  03مإرخ فً  032-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222أكتوبر سنة  0الموافك  2232عام
50 

الصادرة فً  51الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222أكتوبر 3

ٌحدد شروط ممارسة األستاذ الباحث االستشفائً الجامعً أو 
 األستاذ الباحث نشاطات البحث و كذا كٌفٌات مكافآتها

شوال  03مإرخ فً  030-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222أكتوبر سنة  0الموافك 2232عام
50 

الصادرة فً  12الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222أكتوبر 02
 ٌتضمن تؤسٌس نظام تعوٌضً لفائدة الباحث الدائم

ذي  20مإرخ فً  052-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222أكتوبر سنة  02الموافك  2232المعدة عام
50 

صادرة فً ال 12الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222أكتوبر 02

ٌتضمن تؤسٌس نظام تعوٌضً لفائدة األستاذ الباحث 
 االستشفائً الجامعً

ذي  20مإرخ فً  052-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222أكتوبر سنة  02الموافك  2232المعدة عام
59 

الصادرة فً  12الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222أكتوبر 02
 اذ الباحثٌتضمن تؤسٌس نظام تعوٌضً لفائدة األست

ذي  20مإرخ فً  050-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222أكتوبر سنة  02الموافك  2232المعدة عام
00 

الصادرة فً  12الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222أكتوبر 02

ٌحدد مبلغ تعوٌض التمٌز لألستاذ االستشفائً الجامعً الممٌز 
 واألستاذ الممٌز ومدٌر البحث الممٌز وكٌفٌات دفعه

ذي  20مإرخ فً  053-22ٌذي رلم مرسوم تنف

 0222أكتوبر سنة  02الموافك 2232المعدة عام
02 

الصادرة فً  15الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر 8

 08المإرخ فً  238-88ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

 2888الموافك أول غشت سنة  2228ذي الحجة عام 

 والمتضمن إنشاء جامعة تٌزي وزو

ذي  08مإرخ فً  328-22ذي رلم مرسوم تنفٌ

 0222دٌسمبر سنة  5الموافك  2232الحجة عام
05 
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الصادرة فً  15الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر 8

 23المإرخ فً  028-88ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

 2888ٌولٌو سنة  1الموافك  2228ربٌع األول عام 

 والمتضمن إنشاء جامعة بجاٌة

ذي  08مإرخ فً  328-22رلم مرسوم تنفٌذي 

 0222دٌسمبر سنة  5الموافك  2232الحجة عام
00 

الصادرة فً  15الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر 8

 22المإرخ فً  322-25ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

والمتضمن  0225غشت سنة  21الموافك 2201رجب عام 

 إنشاء مركز جامعً بالبوٌرة

ذي  08مإرخ فً  322-22مرسوم تنفٌذي رلم 

 0222دٌسمبر سنة  5الموافك  2232الحجة عام

مؤرخ ال 463-34بالمرسوم التنفٌذي رلم  لغى)م
ٌونٌو سنة  6الموافك  3655رجب عام  36فً 

 ( ، المعدل 4034

00 

الصادرة فً  28الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222مارس  02

السٌارات ٌحدد عدد المناصب العلٌا للعمال المهنٌٌن وسائمً 
 والحجاب بعنوان جامعة التكوٌن المتواصل

غشت سنة  02لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

0228 
02 

الصادرة فً  28الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222مارس  02

ٌحدد عدد المستخدمٌن حسب مناصب الشغل وتصنٌفها ومدة 
العمد الخاص باألعوان العاملٌن فً نشاطات الحفظ أو الصٌانة 

 بعنوان جامعة التكوٌن المتواصل أو الخدمات

دٌسمبر سنة  02لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

0228 
30 

الصادرة فً  01الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222أبرٌل  02
ٌحدد مبلغ منحة الدراسات والبحث للطلبة المسجلٌن فً 

 وشروط منحهاالماجستٌر أو فً الطور الثانً 

مارس سنة  03لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

0222 
00 

الصادرة فً  55الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222سبتمبر  01
 ٌحدد عدد المناصب العلٌا ألسالن األساتذة الباحثٌن

ماٌو سنة  02لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

0222 
00 

الصادرة فً  15الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر  8

دٌسمبر  00ٌعدل وٌتمم المرار الوزاري المشترن المإرخ فً 

والمتضمن إنشاء مدٌرٌات الخدمات الجامعٌة  0222ة سن

وتحدٌد ممرها ولائمة االلامات الجامعٌة التابعة لها و 
 مشتمالتها

أكتوبر سنة  1لرار وزاري مشترن مإرخ فً 

0222 
09 
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  5022لسنة  بقطاع التعلٌم العالً و البحث العلمً ةالنصوص التنظٌمٌة الخاص

 الرقم النص التنظٌمً الموضوع ٌدة الرسمٌةرقم الجر

الصادرة  23الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222غشت  3فً 

ِذشَ ػبَ  77اٌّؤسر فٟ  461-٠89ؼذي ٚ ٠زُّ اٌّشعَٛ اٌشئبعٟ 

جبئضح سئ١ظ "ئ ٠ٕشاٌزٞ 4989غشذ عٕخ  79اٌّٛافك  4141

 فٟ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛج١ب" اٌجّٙٛس٠خ 

سِضبْ  7فٟ  ِؤسر 769-44سئبعٟ سلُ  مرسوم 

 7144عٕخ غشذ 7اٌّٛافك  4147ػبَ 
02 

الصادرة  8الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222فبراٌر 8فً 

رٞ  7اٌّؤسر فٟ  487-٠81ؼذي ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ 

إدذاس  والمتضمن4981غشذ عٕخ 1اٌّٛافك  4111اٌمؼذح ػبَ 

 جبِؼخ األ١ِش ػجذ اٌمبدس ٌٍؼٍَٛ اإلعال١ِخ

سث١غ األٚي  4اٌّؤسر فٟ  49-44ِشعَٛ رٕف١زٞ 

 7144فجشا٠ش عٕخ 6اٌّٛافك 4147ػبَ 
05 

الصادرة  8الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222فبراٌر 8فً 

جّبدٜ  7اٌّؤسر فٟ  719-٠14زُّ اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ ٠ؼذي ٚ

إٔشبء  والمتضمن7114عٕخ ١ٌٛ٠ٛ 74اٌّٛافك  4177األٌٚٝ ػبَ 

 جبِؼخ اٌشٍف

سث١غ األٚي  4سر فٟ اٌّؤ 11-44ِشعَٛ رٕف١زٞ 

 7144فجشا٠ش عٕخ 6اٌّٛافك 4147ػبَ 
00 

الصادرة  02الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222مارس  32فً 

سث١غ  4اٌّؤسر فٟ  446-٠18ؼذي ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ 

إٔشبء  والمتضمن 7118عٕخ أثش٠ً 9اٌّٛافك  4179اٌضبٟٔ 

 اٌّذسعخ اٌٛط١ٕخ اٌؼ١ٍب ٌٍّٕبجّٕذ

سث١غ  74ِؤسر فٟ  448-44سلُ ِشعَٛ رٕف١زٞ 

 7144ِبسط عٕخ  78اٌّٛافك  4147اٌضبٟٔ ػبَ 
00 

الصادرة  02الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222مارس  32فً 

جّبدٜ  41اٌّؤسر فٟ  778-٠14ؼذي ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ 

 والمتضمن 7114عٕخ  عجزّجش 48اٌّٛافك  4177اٌضب١ٔخ ػبَ 

 إدذاس ِشوض جبِؼٟ ثخٕشٍخ

سث١غ  74ِؤسر فٟ  449-44عَٛ رٕف١زٞ سلُ ِش

 7144ِبسط عٕخ 78اٌّٛافك  4147اٌضبٟٔ ػبَ 
المؤرخ فً  468-34) ملغى بالمرسوم التنفٌذي رلم 

 (4034ٌونٌو سنة  6الموافك  3655رجب عام  36

02 

الصادرة  02الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222أبرٌل  02فً 

سث١غ اٌضبٟٔ  71ر فٟ اٌّؤس 751-٠98ؼذي اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ 

ٚاٌّزؼٍك ثبٌزى٠ٛٓ فٟ  4998غشذ عٕخ  47اٌّٛافك  4149ػبَ 

 ٚاٌزؤ١ً٘ اٌجبِؼٟ اٌذوزٛساٖ ٚ ِب ثؼذ اٌزذسط اٌّزخظض

األٌٚٝ  44ِؤسر فٟ  461-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144أثش٠ً عٕخ  47اٌّٛافك  4147ػبَ
00 

الصادرة  38الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌولٌو  1فً  
 ّٓ اٌمبْٔٛ األعبعٟ ٌٍّم١ُ فٟ اٌؼٍَٛ اٌطج١خ٠زض

ِؤسر فٟ أٚي شؼجبْ  746-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 ١ٌٛ٠7144ٛ عٕخ 4اٌّٛافك  4147ػبَ 
00 

الصادرة  28الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222غشت  08فً  
 ٠زضّٓ إٔشبء ِذسعخ ػ١ٍب ٌألعبرزح ثبألغٛاط

سِضبْ  77ِؤسر فٟ  414-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144عٕخ  غشذ 77اٌّٛافك  4147ػبَ 
00 

الصادرة  28الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222غشت  08فً  
 ٠زضّٓ إٔشبء ِشوض جبِؼٟ ثز١جبصح

 77ِؤسر فٟ  417-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144عٕخ  غشذ 77اٌّٛافك  4147سِضبْ ػبَ 
09 

الصادرة  28الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222غشت  08فً  
 ٟ ثزٕذٚف٠زضّٓ إٔشبء ِشوض جبِؼ

سِضبْ  77ِؤسر فٟ  414-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144عٕخ  غشذ 77اٌّٛافك  4147ػبَ 
20 
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الصادرة  28الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222غشت  08فً

جمادى الثانٌة  41المؤرخ فً  779-14ٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 
إحداث مركز  والمتضمن7114سبتمبر 48الموافك  4177عام 

 اسجامعً بسوق أهر

 77ِؤسر فٟ  411-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144غشذ عٕخ  77اٌّٛافك  4147سِضبْ ػبَ 
المؤرخ فً  467-34) ملغى بالمرسوم التنفٌذي رلم 

 (4034ٌونٌو سنة 6الموافك  3655رجب عام  36

22 

الصادرة  28الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222غشت  08فً

الن اٌخبطخ  ٠ؤعظ إٌظبَ اٌزؼ٠ٛضٟ ٌٍّٛظف١ٓ إٌّز١ّٓ ٌألع

 ثبٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ
سِضبْ 75ِؤسر فٟ  416-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144عٕخ  غشذ75اٌّٛافك  4147 ػبَ
25 

الصادرة  12الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222نوفمبر 0فً

٠زؼٍك ثزؼ٠ٛض اٌزؤ١ً٘ ٚ رؼ٠ٛض اٌزٛص١ك اٌزشثٛٞ إٌّّٛد١ٓ ٌجؼض 

 اٌّٛظف١ٓ إٌّز١ّٓ ٌٍمطبػبد اٌّىٛٔخ

رٞ  78ِؤسر فٟ  471-44ٞ سلُ ِشعَٛ رٕف١ز

 7144أوزٛثش عٕخ 76 اٌّٛافك 4147اٌمؼذح ػبَ 
20 

الصادرة  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر 2فً

٠ذذد اٌمبْٔٛ األعبعٟ إٌّٛرجٟ ٌٍّؤعغخ اٌؼ١ِّٛخ راد اٌطبثغ 

 اٌؼٍّٟ ٚ اٌزىٌٕٛٛجٟ

رٞ  78ِؤسر فٟ  496-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144ٔٛفّجش عٕخ  71ك اٌّٛاف 4147اٌذجخ ػبَ 
20 

الصادرة  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر 2فً

اٌمٛاػذ اٌخبطخ ثزغ١١ش اٌّؤعغخ اٌؼ١ِّٛخ راد اٌطبثغ اٌؼٍّٟ  د٠ذذ

 ٚاٌضمبفٟ ٚإٌّٟٙ

رٞ  78ِؤسر فٟ  497-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144ٔٛفّجش عٕخ 71اٌّٛافك  4147بَ اٌذجخ ػ
22 

الصادرة  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر 2فً
 ٠ذذد ِٙبَ اٌٛوبٌخ اٌّٛضٛػبر١خ ٌٍجذش ٚرٕظ١ّٙب ٚع١ش٘ب

رٞ  78ِؤسر فٟ  498-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144ٔٛفّجش عٕخ  71اٌّٛافك  4147ػبَ اٌذجخ 
20 

الصادرة  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر 2فً
 ٕط١ٕخرىٌٕٛٛج١ب ثمغ ٠زضّٓ إٔشبء ِذسعخ ٚط١ٕخ ػ١ٍب فٟ اٌج١ٛ

 ِذشَ 4ِؤسر فٟ  499-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144ٔٛفّجش عٕخ  78اٌّٛافك  4144بَ ػ
20 

الصادرة  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر 2فً
 ٠زضّٓ إٔشبء ِذسعخ ٚط١ٕخ ِزؼذدح اٌزم١ٕبد ثمغٕط١ٕخ

 ِذشَ 4ِؤسر فٟ  111-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144ٔٛفّجش عٕخ  78اٌّٛافك  4144بَ ػ
20 

الصادرة  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر 2فً
 ٠7زضّٓ إٔشبء جبِؼخ لغٕط١ٕخ 

بَ ػ ِذشَ 4ِؤسر فٟ  114-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144ٔٛفّجش عٕخ  78اٌّٛافك  4144
29 

الصادرة  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر 2فً
 ٠4زضّٓ إٔشبء جبِؼخ لغٕط١ٕخ 

 ِذشَ 4سر فٟ ِؤ 117-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144ٔٛفّجش عٕخ  78اٌّٛافك  4144بَ ػ
50 

الصادرة  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر 2فً

 4111رٞ اٌمؼذح ػبَ  71اٌّؤسر فٟ  744-٠81ؼذي اٌّشعَٛ سلُ 

اٌّزؼٍك ثزٕظ١ُ جبِؼخ لغٕط١ٕخ ٚ 4981غشذ عٕخ  48اٌّٛافك 

 ٚع١ش٘ب

 ِذشَ 4ِؤسر فٟ  114-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144ٔٛفّجش عٕخ 78اٌّٛافك  4144بَ ػ
52 

الصادرة  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر 2فً
 ٠7زضّٓ إٔشبء جبِؼخ عط١ف 

رٞ  78ِؤسر فٟ  111-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144ٔٛفّجش عٕخ  78اٌّٛافك  4147اٌذجخ ػبَ 
55 

الصادرة  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر 2فً

رٞ اٌذجخ  79اٌّؤسر فٟ  411-89ف١زٞ سلُ ٠ؼذي اٌّشعَٛ اٌزٕ

إٔشبء جبِؼخ ٠زضّٓ  4989اٌّٛافك أٚي غشذ عٕخ  4119ػبَ 

 عط١ف

رٞ  78ِؤسر فٟ  115-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144ٔٛفّجش عٕخ  78اٌّٛافك  4147اٌذجخ ػبَ 
50 
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الصادرة  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر 22فً

 4494سجت ػبَ  1اٌّؤسر فٟ  746-٠74ؼذي ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ سلُ 

رٕظ١ُ اٌذسٚط ٌٍذظٛي  والمتضمن 4974غشذ عٕخ  75اٌّٛافك 

 ظ١ذٌٟ.اٌػٍٝ دثٍَٛ 

ِذشَ ػبَ  5ِؤسر فٟ  144-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144ٔٛفّجش عٕخ  41اٌّٛافك  4144
50 

الصادرة  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر 22فً

سجت ػبَ  41ؤسر فٟ اٌّ 748-٠74ؼذي ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ سلُ 

رٕظ١ُ اٌذسٚط  والمتضمن4974غشذ عٕخ  75اٌّٛافك  4494

 ٌٍذظٛي ػٍٝ شٙبدح جشاح األعٕبْ.

ِذشَ ػبَ  5ِؤسر فٟ  141-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144ٔٛفّجش عٕخ  41اٌّٛافك  4144
52 

الصادرة  12الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر 01فً

ّٛظف١ٓ إٌّز١ّٓ ألعالن ٠زضّٓ اٌمبْٔٛ األعبعٟ اٌخبص ثبٌ

 ِغزخذِٟ دػُ اٌجذش

ِؤسر فٟ أٚي طفش  114-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144د٠غّجش عٕخ  76اٌّٛافك  4144
50 

الصادرة  18الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر 22فً
 ٠زضّٓ إٔشبء ٍِذمخ جبِؼخ ثبرٕخ ثّذ٠ٕخ ثش٠ىخ

خ غشذ عٕ 75لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ

 هسكص جاهعً( )تحول إلى 7144
50 

الصادرة  12الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر 08فً

ِٓ اٌّشعَٛ اٌشئبعٟ  78ٚ 77ٚ ٠6ذذد و١ف١بد رطج١ك اٌّٛاد 

رٕظ١ُ  والمتضمن7114عجزّجش عٕخ 44اٌّؤسر فٟ  419-14سلُ

 اٌزى٠ٛٓ ٚرذغ١ٓ اٌّغزٜٛ فٟ اٌخبسط ٚرغ١١شّ٘ب

د٠غّجش عٕخ  75لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

7144 
50 

الصادرة  12الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر 08فً

 7111ِب٠ٛ عٕخ  ٠47ؼذي اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌّشزشن اٌّؤسر فٟ 

٠ذذد ِجٍغ اٌزؼ٠ٛض اٌمبثً ٌٍزذ٠ًٛ ٚاٌّزؼٍك ثبٌزى٠ٛٓ ٚرذغ١ٓ اٌزٞ 

 أشٙش أٚ رمً ػٕٙب( 6) اٌّغزٜٛ ثبٌخبسط ٌّذح رغبٚٞ عزخ

عٕخ  د٠غّجش 75لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

7144 
59 
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  5025لسنة  بقطاع التعلٌم العالً و البحث العلمً ةالنصوص التنظٌمٌة الخاص

 الرقم النص التنظٌمً الموضوع رقم الجرٌدة الرسمٌة
الصادرة  1الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220فبراٌر 22فً 
وكالة  ٌتضمن تحوٌل الوكالة الوطنٌة لتطوٌر البحث الجامعً إلى

 موضوعاتٌة للبحث فً العلوم والتكنولوجٌا
صفر عام  45مؤرخ فً  49-47مرسوم تنفٌذي رلم 

 7147ٌناٌر سنة  9الموافك  4144
02 

الصادرة  1الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220فبراٌر 22فً 
ٌتضمن تحوٌل الوكالة الوطنٌة لتطوٌر البحث فً الصحة إلى وكالة 

 حةموضوعاتٌة للبحث فً علوم الص
صفر عام  45مؤرخ فً  71-47مرسوم تنفٌذي رلم 

 7147ٌناٌر سنة 9الموافك  4144
05 

الصادرة  1الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220فبراٌر 22فً 
ٌؤسس النظام التعوٌضً للموظفٌن المنتمٌن لألسالن مستخدمً 

 دعم  البحث
صفر  74مؤرخ فً  77-47مرسوم تنفٌذي رلم 

 7147نة ٌناٌر س 47الموافك  4144عام 
00 

الصادرة  8الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220فبراٌر 28فً 

ذي  79المؤرخ فً 447-89ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 
 4989الموافك أول غشت سنة  4119الحجة عام 
 إنشاء جامعة البلٌدة والمتضمن

ربٌع  49مؤرخ فً  76-47مرسوم تنفٌذي رلم 
 7147فبراٌر سنة  47الموافك  4144األول 

00 

الصادرة  8الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220فبراٌر 28فً 

ربٌع  44المؤرخ فً 771-98ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 
 4998ٌولٌو سنة  7الموافك  4149األول عام 
 إنشاء جامعة مستغانم والمتضمن

ربٌع  49مؤرخ فً  77-47مرسوم تنفٌذي رلم 
 7147فبراٌر سنة  47الموافك  4144األول 

02 

الصادرة  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220مارس 1فً 
 اتكنولوجٌ ٌتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتٌة للبحث فً البٌو

 وعلوم الزراعة والتغذٌة
ربٌع الثانً  8مؤرخ فً  95-47مرسوم تنفٌذي رلم 

 7147الموافك أول مارس سنة  4144عام 
00 

الصادرة  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220مارس 1فً 
ٌتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتٌة للبحث فً العلوم االجتماعٌة 

 واإلنسانٌة
ربٌع الثانً  8مؤرخ فً  96-47مرسوم تنفٌذي رلم 

 7147الموافك أول مارس سنة  4144عام 
00 

الصادرة  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220مارس 1فً 
 الحٌاةٌتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتٌة للبحث فً علوم الطبٌعة و

ربٌع الثانً  8مؤرخ فً  97-47مرسوم تنفٌذي رلم 
 7147الموافك أول مارس سنة  4144عام 

00 

الصادرة  08الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220ماٌو 23فً 

رمضان 9المؤرخ فً 775-19ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 
تحوٌل  المتضمن، 7119غشت سنة  41الموافك  4141عام 

 الجامعة بحري إلى مدرسة خارجالمعهد العالً ال

جمادى 47مؤرخ فً  719-47مرسوم تنفٌذي رلم 
 7147ماٌو سنة  9الموافك  4144الثانٌة عام 

09 

الصادرة  35الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220ٌونٌو 22فً 
 ٌتضمن إنشاء جامعة البوٌرة

رجب  41مؤرخ فً  714-47مرسوم تنفٌذي رلم 
 7147ٌونٌو سنة 1الموافك  4144عام 

20 

الصادرة  35الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220ٌونٌو 22فً 
 ٌتضمن إنشاء جامعة الطارف

رجب  41مؤرخ فً  717-47مرسوم تنفٌذي رلم 
 7147ٌونٌو سنة 1الموافك  4144عام 

22 

الصادرة  45الجرٌدة الرسمٌة رلم 
 7147ٌونٌو 41فً 

 ٌتضمن إنشاء جامعة الوادي
رجب  41ً مؤرخ ف 714-47مرسوم تنفٌذي رلم 

 7147سنة ٌونٌو 1الموافك  4144عام 
25 
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الصادرة  45الجرٌدة الرسمٌة رلم 
 7147ٌونٌو 41فً 

 ٌتضمن إنشاء جامعة برج بوعرٌرٌج
رجب  41مؤرخ فً  711-47مرسوم تنفٌذي رلم 

 7147ٌونٌوسنة 1الموافك  4144عام 
20 

الصادرة  45الجرٌدة الرسمٌة رلم 
 7147ٌونٌو 41فً 

 ء جامعة سوق أهراسٌتضمن إنشا
رجب  41مؤرخ فً  715-47مرسوم تنفٌذي رلم 

 7147ٌونٌوسنة 1الموافك  4144عام 
20 

الصادرة  45الجرٌدة الرسمٌة رلم 
 7147ٌونٌو 41فً 

 ٌتضمن إنشاء جامعة خنشلة
رجب  41مؤرخ فً  716-47مرسوم تنفٌذي رلم 

 7147ٌونٌوسنة 1الموافك  4144عام 
22 

الصادرة  45لم الجرٌدة الرسمٌة ر
 7147ٌونٌو 41فً 

 ٌتضمن إنشاء جامعة خمٌس ملٌانة
رجب  41مؤرخ فً  717-47مرسوم تنفٌذي رلم 

 7147ٌونٌوسنة 1الموافك  4144عام 
20 

الصادرة  45الجرٌدة الرسمٌة رلم 
 7147ٌونٌو 41فً 

 ٌتضمن إنشاء جامعة غرداٌة
رجب  41مؤرخ فً  718-47مرسوم تنفٌذي رلم 

 7147ٌونٌوسنة 1لموافك ا 4144عام 
20 

الصادرة  49الجرٌدة الرسمٌة رلم 
 7147ٌولٌو 4فً 

ذي المعدة عام  4المؤرخ فً  411-19ٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 
إنشاء جامعة  والمتضمن7119أكتوبر سنة  77الموافك  4141

 7الجزائر 

شعبان  4المؤرخ فً  771-47مرسوم تنفٌذي رلم 
 7147ونٌو سنة ٌ 74الموافك  4144عام 

20 

الصادرة  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 
 7147ٌولٌو 1فً 

ذي  74المؤرخ فً  744-81ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 
والمتعلك بتنظٌم 4981غشت سنة  48الموافك  4111المعدة عام 

 جامعة وهران وسٌرها

شعبان  8المؤرخ فً  774-47مرسوم تنفٌذي رلم 
 7147ونٌو سنة ٌ 78الموافك  4144عام 

29 

الصادرة  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 
 7147ٌولٌو 1فً 

ذي  79المؤرخ فً 414-89ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 
إنشاء  والمتضمن4989ة الموافك أول غشت سن 4119الحجة عام 

 جامعة سٌدي بلعباس

شعبان  8المؤرخ فً  777-47مرسوم تنفٌذي رلم 
 7147و سنة ٌونٌ 78الموافك  4144عام 

50 

الصادرة  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 
 7147ٌولٌو 1فً 

جمادى  41المؤرخ فً 774-14ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 
 والمتضمن 7114سبتمبر سنة  48الموافك  4177الثانٌة عام 

 إنشاء جامعة لالمة

شعبان  8المؤرخ فً  774-47مرسوم تنفٌذي رلم 
 7147سنة  ٌونٌو 78الموافك  4144عام 

52 

الصادرة  14الجرٌدة الرسمٌة رلم 
 7147ٌولٌو 45فً 

 ٌحدد كٌفٌات االستفادة من العطلة العلمٌة
شعبان  49المؤرخ فً  781-47مرسوم تنفٌذي رلم 

 7147ٌولٌو سنة  9الموافك  4144عام 
55 

الصادرة  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 
 7147ٌولٌو 79فً 

للبحث العلمً والتكنولوجً وتنظٌمها ٌحدد مهام المصالح المشتركة 
 وسٌرها

رمضان  7المؤرخ فً  794-47مرسوم تنفٌذي رلم 
 7147ٌولٌو سنة  74الموافك  4144عام

50 

الصادرة  16الجرٌدة الرسمٌة رلم 
 7147غشت 8فً 

جمادى  41مؤرخ فً  769-14ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي 
إنشاء  والمتضمن7114سبتمبر سنة  48الموافك  4177الثانٌة عام 

 جامعة أدرار .

 46مؤرخ فً  417-47مرسوم تنفٌذي رلم 
 7147غشت سنة  1الموافك  4144رمضان عام 

50 

الصادرة  16الجرٌدة الرسمٌة رلم 
 7147غشت 8فً 

 ٌتضمن إنشاء مركز جامعً بإلٌزي
 46مؤرخ فً  414-47مرسوم تنفٌذي رلم 

 7147غشت سنة  1الموافك  4144رمضان عام 
52 
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الصادرة  28الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220سبتمبر 0فً 

رجب عام  6المؤرخ فً  714-18ٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 
إنشاء مركز  والمتضمن 7118ٌولٌو سنة  9الموافك  4179

 جامعً بتسمسٌلت

شوال عام  4مؤرخ فً  444-47مرسوم تنفٌذي رلم 
 7147غشت سنة  74الموافك  4144

50 

الصادرة  28رسمٌة رلم الجرٌدة ال

 0220سبتمبر 8فً 
 المتضمن إنشاء مركز البحث فً التكنولوجٌا نصف النوالل

 للطالوٌة
شوال عام  4مؤرخ فً  446-47مرسوم تنفٌذي رلم 

 7147غشت سنة  74الموافك  4144
50 

الصادرة  51الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220أكتوبر 21فً 

ربٌع األول  44ؤرخ فً م 771-98ٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 
ٌتضمن إنشاء جامعة  4998ٌولٌو سنة  7الموافك  4149عام 

 مستغانم

ذي  77مؤرخ فً  461-47مرسوم تنفٌذي رلم 
 7147أكتوبر سنة  8الموافك  4144المعدة عام 

50 

الصادرة  51الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220أكتوبر 21فً 

جمادى  41فً مؤرخ 771-14ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 
إنشاء  والمتضمن 7114سبتمبر سنة  48الموافك 4177الثانٌة عام 

 جامعة مسٌلة

ذي  77مؤرخ فً  464-47مرسوم تنفٌذي رلم 
 7147أكتوبر سنة  8الموافك  4144المعدة عام 

59 

الصادرة  51الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220أكتوبر 21فً 

جمادى  77خ فًمؤر 758-14ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 
إنشاء  والمتضمن 7114ٌولٌو سنة  77الموافك 4171األولى عام 

 جامعة جٌجل

ذي  77مؤرخ فً  467-47مرسوم تنفٌذي رلم 
 7147أكتوبر سنة  8الموافك  4144المعدة عام 

00 

الصادرة  51الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220أكتوبر 21فً 
محرم عام  7مؤرخ فً 18-19ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 

 إنشاء جامعة تبسة والمتضمن 7119ٌناٌر سنة  1الموافك 4141
ذي  77مؤرخ فً  464-47مرسوم تنفٌذي رلم 

 7147أكتوبر سنة  8الموافك  4144المعدة عام 
02 

الصادرة  51الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220أكتوبر 21فً 

محرم عام  7مؤرخ فً  47-19مرسوم التنفٌذي رلم ٌعدل وٌتمم ال
إنشاء جامعة  والمتضمن 7119ٌناٌر سنة  1الموافك  4141
 معسكر

ذي  77مؤرخ فً  461-47مرسوم تنفٌذي رلم 
 7147أكتوبر سنة  8الموافك  4144المعدة عام 

05 

الصادرة  12الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220أكتوبر 32فً 
سة العلٌا ألساتذة التعلٌم التكنولوجً ٌتضمن تغٌٌر تسمٌة المدر

 بوهران إلى مدرسة وطنٌة متعددة التمنٌات بوهران
ذي  44مؤرخ فً  476-47مرسوم تنفٌذي رلم 

 7147أكتوبر سنة  79الموافك  4144الحجة عام 
00 

الصادرة  13الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220نوفمبر 28فً 

ت والبحث فً ٌتضمن تعدٌل المانون األساسً لمركز الدراسا
االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة وتغٌٌر تسمٌته إلى مركز الدراسات 

والالسلكٌة وتكنولوجٌات اإلعالم  والبحث فً االتصاالت السلكٌة
 واالتصال

ذي  78مؤرخ فً  498-47مرسوم تنفٌذي رلم 
 7147نوفمبر سنة  44الموافك  4144الحجة عام 

00 

الصادرة  15الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220دٌسمبر 5فً 

رجب  44مؤرخ فً 414-15ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 
إنشاء  والمتضمن  7115غشت سنة  46الموافك  4176عام 

 مركز جامعً بتامنغست

محرم  47مؤرخ فً  117-47مرسوم تنفٌذي رلم 
 7147الموافك أول دٌسمبر سنة  4141عام 

02 

الصادرة  18الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220دٌسمبر 28فً 

ذي  4مؤرخ فً  414-19ٌعدل و ٌتمم المرسوم التنفٌذي رلم 
إنشاء  والمتضمن7119أكتوبر سنة  77الموافك  4141المعدة عام 

 جامعة الجزائر

مؤرخ فً أول صفر  171-47مرسوم تنفٌذي رلم 
 7147دٌسمبر سنة  45الموافك  4141عام 

00 
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الصادرة  08الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220ماٌو 8فً 
ٌحدد لائمة صفمات الدراسات والخدمات المعفاة من تمدٌم كفالة 

 حسن التنفٌذ
مارس سنة  44لرار وزاري مشترن مؤرخ فً 

7144 
00 

الصادرة  08الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220ماٌو 23فً 
ٌحدد لائمة الهٌاكل غٌر الممركزة للدٌوان الوطنً للخدمات 

 ت العمومٌةالجامعٌة المؤهلة لتأسٌس لجنة الصفما
مارس سنة  44لرار وزاري مشترن مؤرخ فً 

7144 
00 

الصادرة  21الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220غشت 8فً 

 7119أبرٌل سنة  1ٌعدل المرار الوزاري المشترن مؤرخ فً 
الذي ٌحدد تعداد مناصب الشغل وتصنٌفها ومدة العمد الخاص 

الخدمات باألعوان العاملٌن فً نشاطات الحفظ أو الصٌانة أو 
 بعنوان اإلدارة المركزٌة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 09 7144ٌونٌو سنة  7لرار وزاري مشترن مؤرخ فً 

الصادرة  21الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220غشت  8فً 

دٌسمبر  71ٌعدل المرار الوزاري المشترن المؤرخ فً 
صنٌفها الذي ٌحدد عدد المستخدمٌن حسب مناصب الشغل وت7119

ومدة العمد الخاص باألعوان العاملٌن فً نشاطات الحفظ أو الصٌانة 
 أو الخدمات بعنوان جامعة التكوٌن المتواصل

 00 7144ٌونٌو سنة  7لرار وزاري مشترن مؤرخ فً 

الصادرة  53الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220سبتمبر 03فً 

عوان ٌحدد تعداد مناصب الشغل وتصنٌفها ومدة العمد الخاص باأل
العاملٌن فً نشاطات الحفظ أو الصٌانة أو الخدمات بعنوان 

 الجامعات
 02 7144ٌونٌو سنة  7لرار وزاري مشترن مؤرخ فً 

الصادرة  52الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220أكتوبر 1فً 

ٌحدد تعداد مناصب الشغل وتصنٌفها ومدة العمد الخاص باألعوان 
أو الخدمات بعنوان المراكز العاملٌن فً نشاطات الحفظ أو الصٌانة 

 الجامعٌة

ٌونٌو سنة  7لرار وزاري مشترن مؤرخ فً  
7144 

05 

الصادرة  52الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220أكتوبر 1فً 

ٌحدد تعداد مناصب الشغل وتصنٌفها ومدة العمد الخاص باألعوان 
العاملٌن فً نشاطات الحفظ أو الصٌانة أو الخدمات بعنوان 

 جامعةالمدارس خارج ال
 00 7144ٌونٌو سنة  7لرار وزاري مشترن مؤرخ فً 

الصادرة  52الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220أكتوبر 1فً 

ٌحدد تعداد مناصب الشغل وتصنٌفها ومدة العمد الخاص باألعوان 
العاملٌن فً نشاطات الحفظ أو الصٌانة أو الخدمات بعنوان وكالتً 

 البحث
 00 7144سنة  ٌونٌو 7لرار وزاري مشترن مؤرخ فً 

الصادرة  08الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220ماٌو 8فً 

ٌعدل وٌتمم الجدول الملحك بالمرار الوزاري المشترن المؤرخ فً 
الذي ٌحدد عدد المناصب العلٌا ألسالن  7141ماٌو سنة  71

 األساتذة الباحثٌن
 02 7144ٌولٌو سنة  4لرار وزاري مشترن مؤرخ فً 

الصادرة  25الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220مارس   22فً 
ٌحدد المعامل التصحٌحً المستعمل لتحدٌد مرتب المستخدمٌن 

 األجانب الموظفٌن لدى مؤسسات التعلٌم و التكوٌن العالٌٌن
غشت سنة  47لرار وزاري مشترن مؤرخ فً 

7144 
00 
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الصادرة  01الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220ماٌو 1فً 

أساس االختبارات واالمتحانات ٌحدد إطار تنظٌم المسابمات على 
واالختبارات المهنٌة لاللتحاق بمختلف الرتب التابعة لألسالن 

 الخاصة بالتعلٌم العالً

سبتمبر سنة  76لرار وزاري مشترن مؤرخ فً 
7144 

00 

الصادرة  08الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220ماٌو 23فً 

عوان ٌحدد تعداد مناصب الشغل وتصنٌفها ومدة العمد الخاص باأل
العاملٌن فً نشاطات الحفظ أو الصٌانة أو الخدمات بعنوان المدٌرٌة 

 العامة للبحث العلمً والتطوٌر التكنولوجً

أكتوبر سنة  44لرار وزاري مشترن مؤرخ فً  
7144 

00 

الصادرة  55الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220أكتوبر 8فً 

ر سنة دٌسمب 77ٌعدل وٌتمم المرار الوزاري المشترن المؤرخ فً 
والمتضمن إنشاء مدٌرٌات الخدمات الجامعٌة وتحدٌد ممرها  7111

 ولائمة اإللامات الجامعٌة التابعة لها ومشتمالتها

دٌسمبر  79لرار وزاري مشترن مؤرخ فً 
 7144سنة

09 

الصادرة  08الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220ماٌو 8فً 

باحث ٌحدد كٌفٌات التكفل بمصارٌف النمل واإللامة لألستاذ ال
الجامعً أو األستاذ الباحث الذي ٌعمل فً الخارج  االستشفائً

 المدعو للمٌام بنشطات البحث فً إطار البرامج الوطنٌة للبحث

لرار وزاري مشترن مؤرخ فً  أول فبراٌر سنة 
7147 

20 

الصادرة  51الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220أكتوبر 21فً 

-187لخاص رلم ٌحدد لائمة إرادات ونفمات حساب التخصٌص ا
الذي عنوانه "الصندوق الوطنً للبحث العلمً والتطور  417

 التكنولوجً"

لرار وزاري مشترن مؤرخ فً  أول مارس سنة 
7147 

22 

الصادرة  12الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220أكتوبر 32فً 

ٌحدد تعداد مناصب الشغل وتصنٌفها ومدة العمد الخاص باألعوان 
أو الصٌانة أو الخدمات بعنوان المصالح  العاملٌن فً نشاطات الحفظ

 المركزٌة وغٌر الممركزة للدٌوان الوطنً للخدمات الجامعٌة

ٌونٌو  7لرار وزاري مشترن مؤرخ فً الموافك 
7144 

25 

الصادرة  51الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220أكتوبر 21فً 

-187ٌحدد كٌفٌات متابعة وتمٌٌم حساب التخصٌص الخاص رلم 
انه "الصندوق الوطنً للبحث العلمً والتطور الذي عنو 417

 التكنولوجً"

ٌولٌو سنة  77لرار وزاري مشترن مؤرخ فً 
7147 

20 

الصادرة  51الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0220أكتوبر 21فً 
 ٌتضمن إنشاء ملحمة جامعة األغواط بمدٌنة أفلو.

سبتمبر سنة  4لرار وزاري مشترن مؤرخ فً 
7147 

20 

الصادرة  51رلم الجرٌدة الرسمٌة 

 0220أكتوبر 21فً 
 ٌتضمن إنشاء ملحمة جامعة تٌارت بمدٌنة السولر

سبتمبر سنة  4لرار وزاري مشترن مؤرخ فً  
7147 

22 

 

 

 



 39 مدٌرٌة الدراسات المانونٌة واألرشٌف

 

 

 

 

 

 

 

0223 
 

 

 

 

 



 40 مدٌرٌة الدراسات المانونٌة واألرشٌف

 

  5020لسنة  بقطاع التعلٌم العالً والبحث العلمً ةلنصوص التنظٌمٌة الخاصا

 لرقما النص التنظٌمً الموضوع زقن الجسٌدة السسوٍت
اٌظبدسح  8اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144فجشا٠ش 6فٟ 
 ٠ذذد طالد١بد ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ

سث١غ  48ِؤسر فٟ  77-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 ٠7144ٕب٠ش عٕخ  41اٌّٛافك  4141األٚي ػبَ
02 

اٌظبدسح  8اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144فجشا٠ش 6فٟ 
 فٟ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ ٠زضّٓ رٕظ١ُ اإلداسح اٌّشوض٠خ

سث١غ  48ِؤسر فٟ  78-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 ٠7144ٕب٠ش عٕخ  41اٌّٛافك  4141األٚي ػبَ
05 

اٌظبدسح  8اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144فجشا٠ش 6فٟ 
٠ذذد رٕظ١ُ اٌّفزش١خ اٌؼبِخ فٟ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ 

 ٚع١ش٘ب
سث١غ  48ِؤسر فٟ  79-44 ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ

 ٠7144ٕب٠ش عٕخ  41اٌّٛافك  4141األٚي ػبَ
00 

اٌظبدسح  8اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144فجشا٠ش 6فٟ 

٠ذذد رٕظ١ُ اٌّفزش١خ اٌؼبِخ ٌٍج١ذاغٛج١ب  فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش 

 اٌؼٍّٟ ٚع١ش٘ب

سث١غ  48ِؤسر فٟ  81-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 ٠7144ٕب٠ش عٕخ  41اٌّٛافك  4141األٚي ػبَ
00 

اٌظبدسح  8اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144فجشا٠ش 6فٟ 

٠ذذد ِٙبَ اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌٍجذش اٌؼٍّٟ ٚاٌزط٠ٛش اٌزىٌٕٛٛجٟ 

 ٚرٕظ١ّٙب

سث١غ  48ِؤسر فٟ  84-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 ٠7144ٕب٠ش  41اٌّٛافك  4141األٚي ػبَ
02 

اٌظبدسح  45اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144ِبسط 47فٟ 

جّبدٜ  7ِؤسر فٟ  741-٠14ؼذي ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ 

ٚاٌّزضّٓ إٔشبء 7114 خ١ٌٛ٠ٛ عٕ 74اٌّٛافك  4177 األٌٚٝ ػبَ

 جبِؼخ ٚسلٍخ

 جّبدٜ 7ِؤسر فٟ  411-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144ِبسط عٕخ  41اٌّٛافك  4141ػبَ  األٌٚٝ
00 

اٌظبدسح  45اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144ِبسط 47فٟ 

جّبدٜ  41ِؤسر فٟ  771-٠14ؼذي ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ 

ٚاٌّزضّٓ إٔشبء 7114عجزّجش عٕخ  48اٌّٛافك  4177 اٌضب١ٔخ ػبَ

 جبِؼخ االغٛاط

 جّبدٜ 7ِؤسر فٟ  414-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144عٕخ  ِبسط 41اٌّٛافك  4141ػبَ  األٌٚٝ
00 

اٌظبدسح  45اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144ِبسط 47فٟ 

جّبدٜ  41ِؤسر فٟ  774-٠14ؼذي ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ 

ٚاٌّزضّٓ إٔشبء 7114عجزّجش عٕخ  48اٌّٛافك  4177 اٌضب١ٔخ ػبَ

 جبِؼخ ر١بسد

جّبدٜ  7ِؤسر فٟ  417-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144عٕخ  ِبسط 41اٌّٛافك  4141األٌٚٝ ػبَ
00 

اٌظبدسح  45اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144ِبسط 47فٟ 

 4141ِذشَ  7ِؤسر فٟ  17-19 اٌزٕف١زٞ سل٠ُؼذي ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ 

 إٔشبء جبِؼخ ثشبس ٓٚاٌّزضّ ٠7119ٕب٠ش عٕخ  1اٌّٛافك 

جّبدٜ  7ِؤسر فٟ  414-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144عٕخ  ِبسط 41اٌّٛافك  4141 األٌٚٝ ػبَ
09 

اٌظبدسح  46اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144ِبسط 71فٟ 
 ٔشبء فشلخ اٌجذش ٚع١ش٘ب٠ذذد و١ف١بد إ

جّبدٜ  5ِؤسر فٟ  419-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144عٕخ  ِبسط 47اٌّٛافك  4141األٌٚٝ ػبَ
20 

اٌظبدسح  74اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144أثش٠ً 78فٟ 
 7إٔشبء جبِؼخ اٌج١ٍذح  ٠ٓزضّ

جّبدٜ  1ِؤسر فٟ  467-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144عٕخاثش٠ً  45اٌّٛافك  4141 اٌضب١ٔخ ػبَ
22 

اٌظبدسح  74اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144أثش٠ً 78فٟ 

رٞ اٌذجخ ػبَ  79ِؤسر فٟ  447-89 ٠ؼذي اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ

 إٔشبء جبِؼخ اٌج١ٍذح ٓٚاٌّزضّ، 4989اٌّٛافك أٚي غشذ عٕخ  4119

جّبدٜ  1ِؤسر فٟ  464-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144عٕخ  اثش٠ً 45اٌّٛافك  4141 اٌضب١ٔخ ػبَ
25 
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اٌظبدسح  74اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144أثش٠ً 78فٟ 

ِذشَ ػبَ  7ِؤسر فٟ 16-٠19ؼذي ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ

 أَ اٌجٛالٟجبِؼخ إٔشبء  ٓٚاٌّزضّ ٠7119ٕب٠ش عٕخ  1اٌّٛافك  4141

جّبدٜ  1ِؤسر فٟ  461-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144اثش٠ً عٕخ 45اٌّٛافك  4141 اٌضب١ٔخ ػبَ
20 

اٌظبدسح  75اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144ِب٠ٛ 47فٟ 

سجت  ػبَ   41ِؤسر فٟ  714-47 ٠ؼذي ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ

 إٔشبء جبِؼخ اٌج٠ٛشح ٓٚاٌّزضّ  ١ٔٛ٠7147ٛ عٕخ 1اٌّٛافك   4144

جّبدٜ  71ِؤسر فٟ  479-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144ِب٠ٛ عٕخ  5اٌّٛافك  4141 اٌضب١ٔخ ػبَ
20 

اٌظبدسح  78ش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ اٌج

 7144ِب٠ٛ 76فٟ 

رٞ اٌمؼذح  74ِؤسر فٟ  747-81 ٠ؼذي ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ

ٚاٌّزؼٍك ثزٕظ١ُ جبِؼخ  4981غشذ عٕخ  48اٌّٛافك  4111ػبَ 

 ٚ٘شاْ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛج١ب ٚع١ش٘ب

سجت  41ِؤسر فٟ  499-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144ٕخ ِب٠ٛ ع 71اٌّٛافك  4141 ػبَ
22 

اٌظبدسح  78اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144ِب٠ٛ 76فٟ 

ِذشَ ػبَ  7ِؤسر فٟ  41-19 ٠ؼذي ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ

 إٔشبء جبِؼخ عؼ١ذح ٚاٌّزضّٓ ٠7119ٕب٠ش عٕخ  1اٌّٛافك  4141

سجت  41ِؤسر فٟ  711-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144ِب٠ٛ  71اٌّٛافك  4141 ػبَ
20 

اٌظبدسح  41ع١ّخ سلُ اٌجش٠ذح اٌش

 ١ٔٛ٠7144ٛ 41فٟ 

 سِضبْ 75ِؤسر فٟ  416-44 ٠ؼذي ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ

٠ؤعظ إٌظبَ  ٚاٌزٞ 7144غشذ عٕخ  75اٌّٛافك  4147ػبَ 

 اٌزؼ٠ٛضٟ ٌٍّٛظف١ٓ إٌّز١ّٓ ٌألعالن اٌخبطخ ثبٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ

شؼجبْ  47ِؤسر فٟ  717-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144عٕخ  ١ٔٛ٠7144ٛ  76فك اٌّٛا 4141 ػبَ
20 

اٌظبدسح  41اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 ١ٔٛ٠7144ٛ 41فٟ 

طفش ػبَ  74ِؤسر فٟ  77-47 ٠ؼذي ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ

٠ؤعظ إٌظبَ اٌزؼ٠ٛضٟ  ٚاٌزٞ ٠7147ٕب٠ش عٕخ  47اٌّٛافك  4144

 ٌٍّٛظف١ٓ إٌّز١ّٓ ألعالن ِغزخذِٟ دػُ اٌجذش

شؼجبْ  47ِؤسر فٟ  716-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 ١ٔٛ٠7144ٛ عٕخ  76اٌّٛافك  4141 ػبَ
10 

اٌظبدسح  14اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144غشذ  48فٟ 

٠زضّٓ إٔشبء اٌٍجبْ االعزشبس٠خ االعزشفبئ١خ اٌجبِؼ١خ ٚرذذ٠ذ 

 طالد١برٙب ٚرٕظ١ّٙب ٚع١ش٘ب

 74ِؤسر فٟ  788-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

ٕخ اٌّٛافك أٚي غشذ ع 4141 ِضبْ ػبَس

7144 

29 

اٌظبدسح  15اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144عجزّجش   48فٟ 
 ٠زضّٓ رٕظ١ُ اٌزشثظبد ا١ٌّذا١ٔخ ٚفٟ اٌٛعظ إٌّٟٙ ٌفبئذح اٌطٍجخ

شٛاي  71ِؤسر فٟ  416-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144غشذ عٕخ  44اٌّٛافك  4141 ػبَ
50 

اٌظبدسح  19اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144أوزٛثش  7فٟ 

ِذشَ ػبَ  7ِؤسر فٟ  19-19 زُّ اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سل٠ُؼذي ٠ٚ

 ٚاٌّزضّٓ إٔشبء جبِؼخ اٌجٍفخ ٠7119ٕب٠ش عٕخ  1اٌّٛافك  4141

رٞ  71ِؤسر فٟ  479-4   4ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144عجزّجش عٕخ  41اٌّٛافك  4141 اٌمؼذح ػبَ
52 

اٌظبدسح  19اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144أوزٛثش  7فٟ 

 4179ػبَ  سجت 6ِؤسر فٟ  716-18 اٌزٕف١زٞ سلُ ٠زُّ اٌّشعَٛ

 ٚاٌّزضّٓ إٔشبء ِشوض جبِؼٟ ثغ١ٍضاْ  ١ٌٛ٠7118ٛ عٕخ  9اٌّٛافك 

رٞ  71ِؤسر فٟ  441-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144عجزّجش عٕخ  41اٌّٛافك  4141 اٌمؼذح  ػبَ
55 

اٌظبدسح  19اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144أوزٛثش  7فٟ 

 سِضبْ 77ِؤسر فٟ  414-44 اٌزٕف١زٞ سلُ ٠ؼذي ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ

ٚاٌّزضّٓ إٔشبء ِشوض جبِؼٟ  7144غشذ  77اٌّٛافك  4147ػبَ 

 ٚفثزٕذ

رٞ  71ِؤسر فٟ  444-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144عجزّجش عٕخ  41اٌّٛافك  4141 اٌمؼذح ػبَ
50 

اٌظبدسح  57اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144ٔٛفّجش  44فٟ 
 اٌٛط١ٕخ اٌؼ١ٍب ٌإلدظبء ٚااللزظبد اٌزطج١م٠ٟزضّٓ ٔمً ِمش اٌّذسعخ 

ِذشَ  5ِؤسر فٟ  471-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144ٔٛفّجش عٕخ  9اٌّٛافك  4145 ػبَ
50 

اٌظبدسح  57اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144ٔٛفّجش  44فٟ 
 ٠زضّٓ ٔمً ِمش  اٌّذسعخ اٌؼ١ٍب ٌٍزجبسح

ِذشَ  5ِؤسر فٟ  474-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144ٔٛفّجش عٕخ  9ٌّٛافك ا 4145 ػبَ
52 



 42 مدٌرٌة الدراسات المانونٌة واألرشٌف

 

اٌظبدسح  57اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144ٔٛفّجش  44فٟ 
 ٠زضّٓ ٔمً ِمش ِذسعخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌزجبس٠خ

ِذشَ  5ِؤسر فٟ  477-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144ٔٛفّجشعٕخ 9اٌّٛافك  4145 ػبَ
50 

اٌظبدسح  57اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144ٔٛفّجش  44فٟ 
 شبء اٌّذسعخ اٌزذض١ش٠خ فٟ ػٍَٛ اٌطج١ؼخ ٚاٌذ١بح ثّغزغب٠ُٔزضّٓ إٔ

ِذشَ  5ِؤسر فٟ  474-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144ٔٛفّجش عٕخ  9اٌّٛافك  4145 ػبَ
50 

اٌظبدسح  64اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144د٠غّجش  45فٟ 

ِذشَ ػبَ  7ِؤسر فٟ  44-19 ٠ؼذي ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ

 ٚاٌّزضّٓ إٔشبء جبِؼخ اٌّذ٠خ 7119ب٠ش ٠ٕ 1اٌّٛافك  4141

ِذشَ  77ِؤسر فٟ  114-44ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 7144اٌّٛافك أٚي د٠غّجش عٕخ  4145 ػبَ
50 

اٌظبدسح  41اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 ١ٔٛ٠7144ٛ  9فٟ 

ٌحدد لائمة التخصصات للشهادات المطلوبة لاللتحاق ببعض رتب 
 األسالن الخاصة بالتعلٌم العالً

مارس سنة  45وزاري مشترن مؤرخ  لرار
7147 

59 

اٌظبدسح  55اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144أوزٛثش  41فٟ 
 ٌتضمن التنظٌم اإلداري للوكالة الموضوعاتٌة للبحث

غشت سنة  71لرار وزاري مشترن مؤرخ 
7147 

00 

اٌظبدسح  79اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 ١ٔٛ٠7144ٛ 7فٟ 
لمهنٌٌن وسائمً السٌارات والحجاب ٌحدد عدد المناصب العلٌا للعمال ا

 بعنوان الدٌوان الوطنً للخدمات الجامعٌة
 02 7144عٕخ  ٌناٌر 47لرار وزاري مشترن مؤرخ 

اٌظبدسح  55اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144أوزٛثش  41فٟ 

ٌتضمن وضع بعض األسالن الخاصة باإلدارة المكلفة بالتكوٌن 
دمة لدى وزارة التعلٌم العالً والتعلٌم المهنٌٌن فً حالة المٌام بالخ

 والبحث العلمً )مؤسسات التعلٌم العالً (

عٕخ مارس  41لرار وزاري مشترن مؤرخ 

7144 
05 

اٌظبدسح  56اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144ٔٛفّجش  41فٟ 

ٌتضمن وضع بعض األسالن الخاصة باإلدارة المكلفة بالموارد المائٌة 
التعلٌم العالً والبحث فً حالة المٌام بالخدمة لدى وزارة 

 العلمً)مؤسسات تحت الوصاٌة(

مارس سنة  71لرار وزاري مشترن مؤرخ 
7144 

00 

اٌظبدسح  56اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144ٔٛفّجش  41فٟ 

ٌتضمن وضع بعض األسالن الخاصة باإلدارة المكلفة بالفالحة فً 
ً حالة المٌام بالخدمة لدى وزارة التعلٌم العالً والبحث العلم

 )مؤسسات تحت الوصاٌة (
 00 7144أبرٌل سنة  44لرار وزاري مشترن مؤرخ 

اٌظبدسح  58اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144ٔٛفّجش  48فٟ 
 02 7144أبرٌل سنة  45لرار وزاري مشترن مؤرخ  ٌتضمن التنظٌم الداخلً لمركز تنمٌة التكنولوجٌات المتطورة

اٌظبدسح  58اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144فّجش ٔٛ 48فٟ 
ٌتضمن التنظٌم الداخلً لمركز البحث فً تكنولوجٌا نصف النوالل 

 للطالوٌة
 00 7144أبرٌل سنة  45لرار وزاري مشترن مؤرخ 

اٌظبدسح  57اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 7144ٔٛفّجش  44فٟ 

ٌتضمن وضع بعض األسالن الخاصة التابعة لإلدارة المكلفة باألشغال 
بالخدمة لدى وزارة التعلٌم العالً والبحث  العمومٌة فً حالة المٌام

 العلمً )مؤسسات تحت الوصاٌة (
 00 7144ٌونٌو سنة  41لرار وزاري مشترن مؤرخ 
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  5020البحث العلمً لسنة بقطاع التعلٌم العالً و ةالنصوص التنظٌمٌة الخاص

 الرقم النص التنظٌمً الموضوع رقم الجرٌدة الرسمٌة
الصادرة  20ة الرسمٌة رلم الجرٌد

 0222ٌولٌو 8فً
 باٌخبسط ٚرغ١١شّ٘فٟ اٌّغزٜٛ  ٚ رذغ٠ٓ١زضّٓ رٕظ١ُ اٌزى٠ٛٓ 

سِضبْ ػبَ  8ِؤسر  196-14ِشعَٛ سئبعٟ سلُ 

 2014 ١ٌٛ٠ٛ عٕخ 6اٌّٛافك  1435
02 

الصادرة فً  5الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222فبراٌر 0

سث١غ األٚي ػبَ  18 اٌّؤسر فٟ 78-٠13ؼذي اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ 

رٕظ١ُ اإلداسح  ٚاٌّزضّٓ ٠2013ٕب٠ش عٕخ  30اٌّٛافك  1434

 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ فٟ ٚصاسحاٌّشوض٠خ 

سث١غ  21اٌّؤسر فٟ  22-14زٞ سلُ ِشعَٛ رٕف١

 ٠2014ٕب٠ش عٕخ  23اٌّٛافك  1435األٚي ػبَ 
05 

الصادرة فً  5الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222فبراٌر 0

سث١غ األٚي ػبَ  18اٌّؤسر فٟ  79-13 اٌزٕف١زٞ سلُاٌّشعَٛ  ٠ؼذي

اٌؼبِخ  اٌّفزش١خ٠ذذد رٕظ١ُ اٌزٞ  ٠2013ٕب٠ش عٕخ  30اٌّٛافك  1434

 فٟ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ ٚع١ش٘ب

سث١غ  21اٌّؤسر فٟ  23-14ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 ٠2014ٕب٠ش عٕخ  23اٌّٛافك  1435األٚي ػبَ 
00 

الصادرة  22ة الرسمٌة رلم الجرٌد

 0222فبراٌر 01فً 

شٛاي ػبَ  24اٌّؤسر فٟ  306-٠13ؼذي اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ 

رٕظ١ُ اٌزشثظبد ٚاٌّزضّٓ  2013غشذ عٕخ  31اٌّٛافك  1434

 ا١ٌّذا١ٔخ ٚفٟ اٌٛعظ إٌّٟٙ ٌفبئذح اٌطٍجخ

سث١غ  20اٌّؤسر فٟ  85-14رٕف١زٞ سلُ ِشعَٛ 

 2014فجشا٠ش عٕخ  20اٌّٛافك  1435اٌضبٟٔ ػبَ 
00 

الصادرة  02الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222أبرٌل  1فً 

سث١غ  13اٌّؤسر فٟ  219-98اٌزٕف١زٞ سلُ  ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ ٠ؼذي

ٚاٌّزضّٓ إٔشبء  1998عٕخ ١ٌٛ٠ٛ  7اٌّٛافك  1419األٚي ػبَ 

 ثغىشح جبِؼخ

جّبدٜ  5اٌّؤسر فٟ  129-14ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2014أثش٠ً عٕخ  5ٛافك اٌّ 1435اٌضب١ٔخ ػبَ 
02 

الصادرة  02الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222أبرٌل  1فً 

سِضبْ ػبَ  30اٌّؤسر فٟ  204-٠10زُّ اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ 

جبِؼٟ إٔشبء ِشوض  ٚاٌّزضّٓ 2010عجزّجش عٕخ 9اٌّٛافك  1431
 ثبٌج١ض

جّبدٜ  5اٌّؤسر فٟ  130-14ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2014أثش٠ً عٕخ  5فك اٌّٛا 1435اٌضب١ٔخ ػبَ 
00 

الصادرة  52الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222غشت  32فً 
 ػ١ٍب ٌألعبرزح ثٛ٘شاْ ٠زضّٓ إٔشبء ِذسعخ

شٛاي  29اٌّؤسر فٟ  230-14ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2014غشذ عٕخ  25اٌّٛافك  1435ػبَ 
00 

الصادرة  52الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222غشت  32فً 
 ٌألعبرزح ثّغزغبُٔ ػ١ٍب ٠زضّٓ إٔشبء ِذسعخ

شٛاي  29اٌّؤسر فٟ  231-14ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2014غشذ عٕخ  25اٌّٛافك  1435ػبَ 
00 

الصادرة  52الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222غشت  32فً 
 ٌٟ ثغ١ذٞ ثٍؼجبطػ١ٍب ٌإلػالَ األ ٠زضّٓ إٔشبء ِذسعخ

شٛاي  29اٌّؤسر فٟ  232-14ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2014غشذ عٕخ  25اٌّٛافك  1435ػبَ 
09 

الصادرة  52الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222غشت  32فً 
 ٠زضّٓ إٔشبء ِذسعخ رذض١ش٠خ فٟ ػٍَٛ اٌطج١خ ٚاٌذ١بح ثٛ٘شاْ

شٛاي  29اٌّؤسر فٟ  233-14ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2014غشذ عٕخ  25اٌّٛافك  1435ػبَ 
20 

الصادرة  50الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222سبتمبر  22فً 

 سث١ؼبألٚي13اٌّؤسر فٟ  220-98اٌزٕف١زٞ سلُ  ُ اٌّشع٠َٛؼذي ٠ٚزّ

 إٔشبء جبِؼخ ِغزغبُٔ اٌّزض١ٌٛ٠1998ّٓٛ عٕخ 7اٌّٛافك  1419ػبَ 

شٛاي  29اٌّؤسر فٟ  239-14ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2014غشذ عٕخ  25اٌّٛافك  1435ػبَ 
22 
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الصادرة  50الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222سبتمبر  22فً 

ِذشَ ػبَ  7اٌّؤسر فٟ  07-09اٌزٕف١زٞ سلُ  ٠َٛؼذي ٠ٚزُّ اٌّشع

 إٔشبء جبِؼخ ثشبس ٚاٌّزضّٓ 2009 ٠ٕب٠ش عٕخ 4اٌّٛافك  1430

شٛاي  29اٌّؤسر فٟ  240-14ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2014غشذ عٕخ  25اٌّٛافك  1435ػبَ 
25 

الصادرة   51الجرٌدة الرسمٌة رلم

 0222سبتمبر  08فً 
 2ٚ٘شاْ  إٔشبء جبِؼخ ٠زضّٓ

رٞ  27ِؤسر فٟ  261-14َٛ رٕف١زٞ سلُ ِشع

 2014عجزّجش عٕخ 22اٌّٛافك  1435اٌمؼذح ػبَ 
20 

الصادرة   51الجرٌدة الرسمٌة رلم

 0222سبتمبر  08فً 

 رٞ اٌمؼذح ػبَ 21اٌّؤسر فٟ  211-84اٌزٕف١زٞ سلُ  ٠ؼذي اٌّشعَٛ

ٚاٌّزؼٍك ثزٕظ١ُ جبِؼخ ٚ٘شاْ  1984 عٕخ غشذ 18اٌّٛافك  1404

 ٚع١ش٘ب

رٞ  27ِؤسر فٟ  262-14عَٛ رٕف١زٞ سلُ ِش

 2014عجزّجش عٕخ  22اٌّٛافك  1435اٌمؼذح ػبَ 
20 

الصادرة  58الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222فً أول أكتوبر 
 اٌّذسعخ اٌٛط١ٕخ اٌؼ١ٍب ٌٍّٕبجّٕذ ٠زضّٓ ٔمً ِمش

رٞ  4ِؤسر فٟ  271-14ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2014عجزّجش عٕخ  28اٌّٛافك  1435اٌذجخ ػبَ 
22 

الصادرة  32الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌونٌو  22فً 

٠زضّٓ إٔشبء ِذطبد رجش٠ج١خ ٌّشوض اٌجذش اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ دٛي 

 إٌّبطك اٌمبدٍخ

 عٕخ ٠ٕب٠ش15لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2013 
20 

الصادرة  32الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌونٌو  22فً 

اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ دٛي إٌّبطك  ٠زضّٓ اٌزٕظ١ُ اٌذاخٍٟ ٌّشوض اٌجذش 

 اٌمبدٍخ

 عٕخ ٠ٕب٠ش15لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2013 

20 

 

الصادرة  32الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌونٌو  22فً 

٠زضّٓ اٌزٕظ١ُ اٌذاخٍٟ ٌّشوض اٌجذش  اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ فٟ اٌزذب١ًٌ 

 اٌف١ض٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ

 عٕخ ٠ٕب٠ش15لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2013 
20 

الصادرة  32الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌونٌو  22فً 

٠زضّٓ اٌزٕظ١ُ اٌذاخٍٟ ٌّشوض اٌجذش اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ ٌزط٠ٛش اٌٍغخ 

 اٌؼشث١خ

 عٕخ ٠ٕب٠ش15لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2013 
29 

الصادرة  32الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌونٌو  22فً 
 رىٌٕٛٛج١ب ٌج٠ٛ١زضّٓ اٌزٕظ١ُ اٌذاخٍٟ ٌّشوض اٌجذش فٟ ا

 عٕخ ٠ٕب٠ش15لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2013 
50 

الصادرة  32الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌونٌو  22فً 

٠زضّٓ اٌزٕظ١ُ اٌذاخٍٟ ٌّشوض اٌجذش  اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ فٟ ػٍُ اإلٔغبْ 

 االجزّبػٟ ٚاٌضمبفٟ

 عٕخ ٠ٕب٠ش15لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2013 
52 

الصادرة  32لم الجرٌدة الرسمٌة ر

 0222ٌونٌو  22فً 

٠زضّٓ اٌزٕظ١ُ اٌذاخٍٟ ٌّشوض اٌجذش فٟ االلزظبد اٌّطجك ِٓ اجً 

 اٌز١ّٕخ

 عٕخ ٠ٕب٠ش15لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2013 
55 

الصادرة  32الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌونٌو  22فً 
 ٠زضّٓ اٌزٕظ١ُ اٌذاخٍٟ ٌّشوض اٌجذش فٟ اإلػالَ اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ

 عٕخ ٠ٕب٠ش15س ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ لشا

2013 
50 

الصادرة  32الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌونٌو  22فً 

 ٌإلٌذب٠َزضّٓ اٌزٕظ١ُ اٌذاخٍٟ ٌّشوض اٌجذش اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ 

 ٚاٌّشالجخ

 عٕخ ٠ٕب٠ش15لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2013 
50 

الصادرة  32الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌونٌو  22فً 
 ٓ اٌزٕظ١ُ اٌذاخٍٟ ٌّشوض ر١ّٕخ اٌطبلبد اٌّزجذدح٠زضّ

 عٕخ ٠ٕب٠ش15لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2013 
52 
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الصادرة  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌناٌر  8فً 

٠زضّٓ ٚضغ ثؼض األعالن اٌخبطخ اٌزبثؼخ ٌإلداسح اٌّىٍفخ ثبٌغىٓ 

ٚاٌجذش  ٚاٌؼّشاْ فٟ دبٌخ اٌم١بَ ثبٌخذِخ ٌذٜ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ

 اٌؼٍّٟ )ِؤعغبد رذذ اٌٛطب٠خ(

ِبسط عٕخ  17لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2013 
50 

الصادرة  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌناٌر  8فً 

دبٌخ اٌم١بَ ثبٌخذِخ ٌذٜ  عٍه األطجبء اٌج١طش١٠ٓ فٟ ٠زضّٓ ٚضغ

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ )ِؤعغبد رذذ اٌٛطب٠خ(

ِبسط عٕخ  18شزشن ِؤسر فٟ لشاس ٚصاسٞ ِ

2013 
50 

الصادرة  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر  08فً 

٠ذذد لبئّخ رخظظبد اٌشٙبداد اٌّطٍٛثخ ٌالٌزذبق ثجؼض سرت 

 أعالن ِغزخذِٟ دػُ اٌجذش
 50 2013عٕخ  2ٛ١ٔٛ٠لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

الصادرة  25الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌولٌو  32فً 

دبٌخ اٌم١بَ  إٌفغب١١ٔٓ ٌٍظذخ اٌؼ١ِّٛخ فٟضّٓ ٚضغ ثؼض أعالن ٠ز

اٌزؼ١ٍُ ثبٌخذِخ ٌذٜ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ )ِؤعغبد 

 (اٌؼبٌٟ

عٕخ  عجزّجش2لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2013 
59 

الصادرة  25الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌولٌو  32فً 

طج١١ٓ اٌؼب١ِٓ ٌٍظذخ اٌّّبسع١ٓ ا٠ٌزضّٓ ٚضغ ثؼض أعالن 

فٟ دبٌخ اٌم١بَ ثبٌخذِخ ٌذٜ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼ١ِّٛخ 

 (اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟاٌؼٍّٟ )ِؤعغبد 

عٕخ  عجزّجش2لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2013 
00 

الصادرة  25الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌولٌو  32فً 

اٌؼ١ِّٛخ  اٌطج١١ٓ اٌؼب١ِٓ ٌٍظذخ اٌشجٗ ٠زضّٓ ٚضغ ثؼض أعالن

دبٌخ اٌم١بَ ثبٌخذِخ ٌذٜ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ  فٟ

 (اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ)ِؤعغبد 

عٕخ  عجزّجش2لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2013 
02 

الصادرة  21الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222فبراٌر  21فً 

اٌزٞ ٠ذذد  2009اثش٠ً عٕخ  ٠21ؼذي اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌّؤسر فٟ 

ٕبطت اٌؼ١ٍب ٌٍّٛظف١ٓ إٌّز١ّٓ ٌألعالن اٌّشزشوخ فٟ ػذد اٌّ

اٌّؤعغبد ٚاإلداساد اٌؼ١ِّٛخ ثؼٕٛاْ اإلداسح اٌّشوض٠خ ٌٛصاسح 

 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ

عٕخ  عجزّجش8لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2013 
05 

الصادرة  08الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ماٌو  28فً 
لعمال المهنٌٌن وسائمً السٌارات ٌحدد عدد المناصب العلٌا ل

 والحجاب بعنوان الوكاالت الموضوعاتٌة للبحث

عٕخ  عجزّجش10لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2013 
03 

الصادرة  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر  08فً 

ٌونٌو سنة  7ٌعدل و ٌتمم المرار الوزاري المشترن المؤرخ فً 
ل و تصنٌفها ومدة العمد الخاص الذي ٌحدد تعداد مناصب الشغ7144

باألعوان العاملٌن فً نشاطات الحفظ أو الصٌانة أو الخدمات بعنوان 
 المدارس خارج الجامعة

عٕخ  ٔٛفّجش11لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2013 
04 

الصادرة  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر  08فً 

 7144 ونٌو سنةٌ 7ٌعدل وٌتمم المرار الوزاري المشترن المؤرخ فً 
 ٌحدد تعداد مناصب الشغل وتصنٌفها ومدة العمد الخاصالذي 

باألعوان العاملٌن فً نشاطات الحفظ أو الصٌانة أو الخدمات بعنوان 
 الجامعات

عٕخ  ٔٛفّجش12لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2013 
05 
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الصادرة  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر  08فً 

ٌونٌو  7وزاري المشترن المؤرخ فً ٌعدل وٌتمم المرار ال

الذي ٌحدد تعداد مناصب الشغل وتصنٌفها ومدة العمد 7144سنة
باألعوان العاملٌن فً نشاطات الحفظ أو الصٌانة أو الخدمات  الخاص

 بعنوان المراكز الجامعٌة

عٕخ  ٔٛفّجش12لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2013 
06 

 12الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222دٌسمبر   05الصادرة فً

ّؤسر اٌّشزشن اٌٛصاسٞ اٌ مشاس٠ؼذي ٠ٚزُّ اٌجذٚي اٌٍّذك ثبٌ

ألعالن األعبرزح ٌحدد عدد المناصب العلٌااٌزٞ 2010 عٕخ ِب24ٛ٠فٟ

 اٌجبدض١ٓ

عٕخ  ٔٛفّجش17لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2013 
07 

الصادرة  32الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ماٌو  02فً 

لمؤسسة العمومٌة ذات الطابع العلمً ٌحدد التصنٌف النموذجً ل
والتكنولوجً وكذا شروط االلتحاق بالمناصب العلٌا التابعة لها، 

 الخاضعة لوصاٌة وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.

عٕخ  ٔٛفّجش19لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2013 
08 

الصادرة  08الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ماٌو  28فً 

دٌسمبر سنة  77ر الوزاري المشترن المؤرخ فً ٌعدل و ٌتمم المرا
المتضمن إنشاء مدٌرٌات الخدمات الجامعٌة وتحدٌد ممرها  7111

 لامات الجامعٌة التابعة لها ومشتمالتهاولائمة اإل

عٕخ  د٠غّجش23لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2013 
39 

الصادرة  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌولٌو  1فً 
ٌرٌة العامة للبحث العلمً والتطوٌر التكنولوجً فً ٌحدد تنظٌم المد

 مكاتب
سنة مارس  71لرار وزاري مشترن مؤرخ 

7141 
40 

الصادرة  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222ٌولٌو  1فً 

٠ذذد رظ١ٕف اٌٛوبٌخ اٌّٛضٛػبر١خ ٌٍجذش ٚششٚط االٌزذبق 

 ثبٌّٕبطت اٌؼ١ٍب اٌزبثؼخ ٌٙب
 01 7141 نةس ابرٌل 41لرار وزاري مشترن مؤرخ 

الصادرة فً  1الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0222فبراٌر  21

٠ذذد لبئّخ إٌشبطبد ٚاٌخذِبد ٚاألشغبي اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رمَٛ ثٙب 

 جبِؼخ اٌزى٠ٛٓ اٌّزٛاطً، ص٠بدح ػٍٝ ِّٙزٙب اٌشئ١غ١خ
 42 7144سبتمبر  سنة  8لرار مؤرخ  
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  5022لسنة  التعلٌم العالً و البحث العلمًبقطاع  ةالنصوص التنظٌمٌة الخاص

 الرقم النص التنظٌمً الموضوع زقن الجسٌدة السسوٍت
اٌظبدسح  71اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015د٠غّجش  30فٟ 
 اٌمبْٔٛ اٌزٛج١ٟٙ دٛي اٌجذش اٌؼٍّٟ ٚاٌزط٠ٛش اٌزىٌٕٛٛج٠ٟزضّٓ 

األٚي ػبَ  سث١غ 18ِؤسر    21- 15  سلُاٌمبْٔٛ 

 2015د٠غّجش عٕخ  30 اٌّٛافك 1437
02 

اٌظبدسح  14اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015ِبسط  25فٟ 

٠زضّٓ إٔشبء األوبد١ّ٠خ اٌجضائش٠خ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛج١بد ٠ٚذذد 

 ِٙبِٙب ٚرشى١ٍزٙب ٚرٕظ١ّٙب
جّبدٜ  19ِؤسر  85 –15  ِشعَٛ سئبعٟ سلُ

 2015ِبسط عٕخ  10اٌّٛافك  1436األٌٚٝ ػبَ 
05 

اٌظبدسح  49سلُ اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ 

 2015عجزّجش  16فٟ 

٠زضّٓ اٌّٛافمخ ػٍٝ اٌمبئّخ إٌٙبئ١خ ٌألػضبء اٌّؤعغ١ٓ ٌألوبد١ّ٠خ 

 اٌجضائش٠خ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛج١بد

رٞ  23ِؤسر  246 – 15سلُ ِشعَٛ سئبعٟ 

 2015عجزّجش عٕخ  7اٌّٛافك  1436اٌمؼذح ػبَ 
00 

اٌظبدسح  69اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015د٠غّجش  28فٟ 

٠زضّٓ اٌّٛافمخ ػٍٝ أزخبة سئ١ظ ٚٔبئجٟ سئ١ظ األوبد١ّ٠خ 

 اٌجضائش٠خ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛج١بد

سث١غ  5ِؤسر  323 – 15سلُ ِشعَٛ سئبعٟ 

 2015د٠غّجش عٕخ  17اٌّٛافك  1437األٚي ػبَ 
00 

اٌظبدسح  13اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015ِبسط  11فٟ 

سِضبْ  30اٌّؤسر فٟ  205 -10اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ  ٠ٚزُّ ٠ؼذي

ٚاٌّزضّٓ إٔشبء ِشوض  2010 عجزّجش عٕخ 9اٌّٛافك  1431ػبَ 

 جبِؼٟ ثبٌٕؼبِخ

جّبدٜ  17فٟ  ِؤسر 80 -15رٕف١زٞ سلُ  ِشعَٛ

 2015عٕخ  ِبسط 8اٌّٛافك  1436 األٌٚٝ ػبَ
02 

اٌظبدسح  14اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015ِبسط  25فٟ 

ػبَ  رٞ اٌذجخ 29ٌّؤسر فٟ ا 141-89اٌزٕف١زٞ سل٠ُؼذي اٌّشعَٛ 

ٚاٌّزضّٓ إٔشبء جبِؼخ ع١ذٞ  1989عٕخ  أٚي غشذاٌّٛافك  1409

 ثٍؼجبط

جّبدٜ   20ِؤسر  89 –15 سلُ رٕف١زِٞشعَٛ 

 2015ِبسط عٕخ  11اٌّٛافك  1436األٌٚٝ ػبَ 
00 

اٌظبدسح  23اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015ِب٠ٛ  6فٟ 

 1413ػبَ ِذشَ 5سر فٟ اٌّؤ 280 -92اٌزٕف١زٞ سلُ  اٌّشعَٛؼذي ٠

ٚاٌّزضّٓ إٔشبء ِشوض اٌجذش اٌؼٍّٟ  1992عٕخ ١ٌٛ٠ٛ  6اٌّٛافك 

 ٚاٌّشالجخ ٌإلٌذبَٚاٌزمٕٟ 

سجت  14ِؤسر  109 –15  سلُ رٕف١زِٞشعَٛ 

 2015ِب٠ٛ عٕخ  3اٌّٛافك  1436ػبَ 
00 

اٌظبدسح  23اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015ِب٠ٛ  6فٟ 

ػبَ  ِذشَ 7اٌّؤسر فٟ  12-09ُ ٠زُّ اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سل٠ؼذي ٚ

 جبِؼخ ِؼغىشإٔشبء  ٚاٌّزضّٓ 2009 عٕخ ٠ٕب٠ش 4اٌّٛافك  1430

سجت  14ِؤسر  110 –15  سلُ رٕف١زِٞشعَٛ 

 2015ِب٠ٛ عٕخ  3اٌّٛافك  1436ػبَ 
00 

اٌظبدسح  30اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 ١ٔٛ٠2015ٛ  3فٟ 
 بسحِشوض اٌجذش فٟ اٌؼٍَٛ اإلعال١ِخ ٚاٌذض٠زضّٓ إٔشبء 

 شؼجبْ 4ِؤسر فٟ  136-15ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2015عٕخ  ِب23ٛ٠اٌّٛافك  1436ػبَ 
09 

اٌظبدسح  31اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 ١ٔٛ٠2015ٛ  10فٟ 

 1433ػبَ  ِذشَ 3اٌّؤسر فٟ  402-11اٌزٕف١زٞ سلُ  ٠ؼذي اٌّشعَٛ

 3جبِؼخ لغٕط١ٕخ  إٔشبء ٚاٌّزضّٓ 2011 عٕخ ٔٛفّجش28اٌّٛافك 

 شؼجبْ 14ِؤسر فٟ  143 -15ٞ سلُ ِشعَٛ رٕف١ز

 2015عٕخ  ١ٔٛ٠ٛ 2اٌّٛافك  1436ػبَ 
20 

اٌظبدسح  35اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 ١ٔٛ٠2015ٛ  28فٟ 

 رٞ اٌمؼذح  3اٌّؤسر فٟ  340-09اٌزٕف١زٞ سلُ  اٌّشع٠َٚٛزُّ  ٠ؼذي

جبِؼخ  إٔشبء ٚاٌّزضّٓ 2009 عٕخ أوزٛثش22اٌّٛافك  1430ػبَ 

 2اٌجضائش

 سِضبْ 5ِؤسر فٟ  160 -15سلُ  ِشعَٛ رٕف١زٞ

 2015عٕخ  22ٛ١ٔٛ٠اٌّٛافك  1436ػبَ 
22 

اٌظبدسح  35اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 ١ٔٛ٠2015ٛ  28فٟ 

ػبَ  سجت 14اٌّؤسر فٟ  243-12اٌزٕف١زٞ سلُ  اٌّشع٠َٚٛزُّ  ٠ؼذي

 جبِؼخ اٌٛادٞ إٔشبء ٚاٌّزضّٓ 2012عٕخ 4ٛ١ٔٛ٠اٌّٛافك  1433

 سِضبْ 5ِؤسر فٟ  161 -15ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2015عٕخ  22ٛ١ٔٛ٠اٌّٛافك  1436ػبَ 
25 
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اٌظبدسح  35اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 ١ٔٛ٠2015ٛ  28فٟ 

 سِضبْ 30اٌّؤسر فٟ  204-10اٌزٕف١زٞ سلُ  ٠ؼذي ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ

ِشوض إٔشبء  ٚاٌّزضّٓ 2010 عٕخ عجزّجش 9اٌّٛافك  1431ػبَ 

 جبِؼٟ ثبٌج١ض

 سِضبْ 5ر فٟ ِؤس 162 -15ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2015عٕخ  22ٛ١ٔٛ٠اٌّٛافك  1436ػبَ 
20 

اٌظبدسح  38اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 ١ٌٛ٠2015ٛ  12فٟ 

رٞ اٌمؼذح 21اٌّؤسر فٟ  209-84اٌزٕف١زٞ سلُ  ٠ؼذي ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ

ٚاٌّزؼٍك ثزٕظ١ُ  1984 ٠ٕب٠ش عٕخ غشذ 18اٌّٛافك  1404 ػبَ

 ٚع١ش٘ب 1اٌجضائش  جبِؼخ

 24ِؤسر فٟ  179 -15ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2015عٕخ  11ٛ١ٔٛ٠اٌّٛافك  1436ػبَ  سِضبْ
20 

اٌظبدسح  38اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 ١ٌٛ٠2015ٛ  12فٟ 
 2ثبرٕخ  إٔشبء جبِؼخ ٠زضّٓ

 24ِؤسر فٟ  180 -15ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2015عٕخ  11ٛ١ٔٛ٠اٌّٛافك  1436ػبَ  سِضبْ
22 

اٌظبدسح  38اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 ١2015ٛ ٠ٌٛ 12فٟ 

 رٞ اٌذجخ ػبَ 29اٌّؤسر فٟ  136-89اٌزٕف١زٞ سلُ  ٠ؼذي اٌّشعَٛ

 ٚاٌّزضّٓ إٔشبء جبِؼخ ثبرٕخ 1989 عٕخ أٚي غشذاٌّٛافك  1409

 24ِؤسر فٟ  181 -15ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2015عٕخ  11ٛ١ٔٛ٠اٌّٛافك  1436ػبَ  سِضبْ
20 

اٌظبدسح  38اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 ١ٌٛ٠2015ٛ  12فٟ 
 ٓ إٔشبء ِذسعخ ػ١ٍب ٌألعبرزح ثجشبس٠زضّ

 24ِؤسر فٟ  182 -15ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2015عٕخ  11ٛ١ٔٛ٠اٌّٛافك  1436ػبَ  سِضبْ

20 

 
اٌظبدسح  38اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 ١ٌٛ٠2015ٛ  12فٟ 

 ٠زضّٓ إٔشبء ِذسعخ ػ١ٍب ٌألعبرزح ثغط١ف

 

 24ِؤسر فٟ  183 -15ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2015عٕخ  11ٛ١ٔٛ٠ٛافك اٌّ 1436ػبَ  سِضبْ
20 

اٌظبدسح  38اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 ١ٌٛ٠2015ٛ  12فٟ 
 ٠زضّٓ إٔشبء ِذسعخ ػ١ٍب ٌألعبرزح ثٛسلٍخ

 24ِؤسر فٟ  184 -15ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2015عٕخ  11ٛ١ٔٛ٠اٌّٛافك  1436ػبَ  سِضبْ
29 

اٌظبدسح  41اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 ١ٌٛ٠2015ٛ  29فٟ 
 عخ ػ١ٍب ٌألعبرزح ثجٛعؼبدح ) ٚال٠خ ِغ١ٍخ (٠زضّٓ إٔشبء ِذس

 29ِؤسر فٟ  187-15ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2015عٕخ  16ٛ١ٔٛ٠اٌّٛافك  1436ؼبَسِضبٔ
50 

اٌظبدسح فٟ   6اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015فجشا٠ش  10
 ٠ذذد ِجٍغ إٌّذخ اٌزٟ رذفغ ٌٍّغزف١ذ ِٓ اٌؼطٍخ اٌؼ١ٍّخ ثبٌخبسط

 ٔٛفّجش 17لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

 2014عٕخ
52 

اٌظبدسح فٟ   9اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015فجشا٠ش  18

٠ذذد و١ف١بد أزخبة ِّضٍٟ األعبرزح االعزشفبئ١١ٓ اٌجبِؼ١١ٓ فٟ اٌٍجبْ 

 االعزشبس٠خ االعزشفبئ١خ اٌجبِؼ١خ اٌّذ١ٍخ ٚاٌٛط١ٕخ

د٠غّجش عٕخ  28لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2014 
55 

اٌظبدسح فٟ   9اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015فجشا٠ش  18

اٌزٞ  2009اثش٠ً عٕخ  4اٌّؤسر  ّشزشناٌٛصاسٞ اٌمشاس ٠ؼذي اٌ

٠ذذد رؼذاد ِٕبطت اٌشغً ٚرظ١ٕفٙب ِٚذح اٌؼمذ اٌخبص ثبألػٛاْ 

اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٔشبطبد اٌذفع أٚ اٌظ١بٔخ أٚ اٌخذِبد ثؼٕٛاْ اإلداسح 

 اٌّشوض٠خ فٟ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ

 عٕخ ٠ٕب٠ش12ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ لشاس 

2015 
50 

اٌظبدسح   20اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015اثش٠ً  22فٟ 

الذي  7144ٌونٌو سنة  7ٌعدل المرار الوزاري المشترن مؤرخ فً 
ٌحدد تعداد مناصب الشغل وتصنٌفها ومدة العمد الخاص باألعوان 

وان المدارس العاملٌن فً نشاطات الحفظ أو الصٌانة أو الخدمات بعن
 خارج الجامعة

 50 2014 عٕخ ِب٠ٛ 4لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 
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اٌظبدسح   20اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015اثش٠ً  22فٟ 

الذي  7144ٌونٌو سنة  7ٌعدل المرار الوزاري المشترن مؤرخ فً 
ٌحدد تعداد مناصب الشغل وتصنٌفها ومدة العمد الخاص باألعوان 

 حفظ أو الصٌانة أو الخدمات بعنوان الجامعاتالعاملٌن فً نشاطات ال

 52 2014 عٕخ ِب٠ٛ 4لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

اٌظبدسح   20اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015اثش٠ً  22فٟ 

الذي  7144ٌونٌو سنة  7ٌعدل المرار الوزاري المشترن مؤرخ فً 
ٌحدد تعداد مناصب الشغل وتصنٌفها ومدة العمد الخاص باألعوان 

ملٌن فً نشاطات الحفظ أو الصٌانة أو الخدمات بعنوان المراكز العا
 الجامعٌة

 50 2014 عٕخ ِب٠ٛ 4لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

اٌظبدسح   20اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015اثش٠ً  22فٟ 

٠ٕظُ اإلداسح اٌّشوض٠خ فٟ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ فٟ 

 ِىبرت

 عٕخعجزّجش  23لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2014 
50 

اٌظبدسح   22اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015اثش٠ً  29فٟ 

الذي  7144ٌونٌو سنة  7ٌعدل المرار الوزاري المشترن مؤرخ فً 
ٌحدد تعداد مناصب الشغل وتصنٌفها ومدة العمد الخاص باألعوان 
العاملٌن فً نشاطات الحفظ أو الصٌانة أو الخدمات بعنوان المصالح 

 ة وغٌر المركزٌة للدٌوان الوطنً للخدمات الجامعٌةالمركزٌ

عٕخ  د٠غّجش 2لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2014 
50 

اٌظبدسح   53اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015أوزٛثش  8فٟ 

ٌحدد تعداد مناصب الشغل وتصنٌفها ومدة العمد الخاص باألعوان 
الوكاالت العاملٌن فً نشاطات الحفظ أو الصٌانة أو الخدمات بعنوان 

 الموضوعاتٌة للبحث

 غشذ عٕخ 30فٟ لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر 

2015 
59 

اٌظبدسح   53اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015أوزٛثش  8فٟ 

٠ذذد ػذد إٌّبطت اٌؼ١ٍب ٌٍؼّبي ا١١ٌّٕٙٓ ٚعبئمٟ اٌغ١بساد ٚاٌذجبة 

 ثؼٕٛاْ اٌّذاسط خبسط اٌجبِؼبد

 عجزّجش عٕخ 8فٟ لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر 

2015 
00 

اٌظبدسح   53اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015أوزٛثش  8فٟ 

٠ذذد ػذد إٌّبطت اٌؼ١ٍب ٌٍؼّبي ا١١ٌّٕٙٓ ٚعبئمٟ اٌغ١بساد ٚاٌذجبة 

 ثؼٕٛاْ اٌجبِؼبد

 عجزّجش عٕخ 8فٟ لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر 

2015 
02 

اٌظبدسح   59اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015ٔٛفّجش  8فٟ 

ٌونٌو سنة  7المشترن المؤرخ فً ٌعدل وٌتمم المرار الوزاري 
الذي ٌحدد تعداد مناصب الشغل وتصنٌفها ومدة العمد الخاص 7144

باألعوان العاملٌن فً نشاطات الحفظ أو الصٌانة أو الخدمات بعنوان 
 المصالح المركزٌة وغٌر الممركزة للدٌوان الوطنً للخدمات الجامعٌة

 عجزّجش عٕخ 13فٟ لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر 

2015 
05 

اٌظبدسح   63اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015ٔٛفّجش  29فٟ 

ٚضغ عٍه األطجبء اٌج١طش١٠ٓ فٟ دبٌخ اٌم١بَ ثبٌخذِخ ٌذٜ  ٠زضّٓ

اٌّؤعغبد اٌؼ١ِّٛخ راد اٌطبثغ اٌؼٍّٟ ٚاٌزىٌٕٛٛجٟ اٌزبثؼخ ٌٛصاسح 

 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ

 عجزّجش عٕخ 8فٟ لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر 

2015 
00 

اٌظبدسح   63جش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ اٌ

 2015ٔٛفّجش  29فٟ 

٠زضّٓ ٚضغ ثؼض األعالن اٌخبطخ ثٛصاسح اٌظذخ ٚاٌغىبْ ٚإطالح 

اٌّغزشف١بد فٟ دبٌخ اٌم١بَ ثبٌخذِخ ٌذٜ اٌّؤعغبد اٌؼ١ِّٛخ راد اٌطبثغ 

 اٌؼٍّٟ ٚاٌزىٌٕٛٛجٟ اٌزبثؼخ ٌٛصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ

 عجزّجش عٕخ 8فٟ  لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر

2015 
00 
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اٌظبدسح   64اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015د٠غّجش  2فٟ 

ٌونٌو سنة  7ٌعدل وٌتمم المرار الوزاري المشترن المؤرخ فً 
الذي ٌحدد تعداد مناصب الشغل وتصنٌفها ومدة العمد الخاص 7144

بعنوان باألعوان العاملٌن فً نشاطات الحفظ أو الصٌانة أو الخدمات 
 ارس خارج الجامعةالمد

 غشذ عٕخ 30فٟ لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر 

2015 
02 

اٌظبدسح   64اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015د٠غّجش  2فٟ 

دٌسمبر سنة  71ٌعدل وٌتمم المرار الوزاري المشترن المؤرخ فً 
الذي ٌحدد تعداد مناصب الشغل وتصنٌفها ومدة العمد الخاص 7119

بعنوان لحفظ أو الصٌانة أو الخدمات باألعوان العاملٌن فً نشاطات ا
 جامعة التكوٌن المتواصل

 غشذ عٕخ 30فٟ لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر 

2015 
00 

اٌظبدسح   65اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015د٠غّجش  6فٟ 

ٌونٌو سنة  7ٌعدل وٌتمم المرار الوزاري المشترن المؤرخ فً 
مد الخاص الذي ٌحدد تعداد مناصب الشغل وتصنٌفها ومدة الع7144

باألعوان العاملٌن فً نشاطات الحفظ أو الصٌانة أو الخدمات بعنوان 
 الجامعات

 عٕخغشذ  30فٟ لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر 

2015 
00 

اٌظبدسح   65اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015د٠غّجش  6فٟ 

ٌونٌو سنة  7ٌعدل وٌتمم المرار الوزاري المشترن المؤرخ فً 
الشغل وتصنٌفها ومدة العمد الخاص  الذي ٌحدد تعداد مناصب7144

باألعوان العاملٌن فً نشاطات الحفظ أو الصٌانة أو الخدمات بعنوان 
 المراكز الجامعٌة

 عٕخغشذ  30فٟ لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر 

2015 
00 

اٌظبدسح  13اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015ِبسط  11فٟ 

خ ئذح اٌطٍجاٌزشثظبد ا١ٌّذا١ٔخ ٚفٟ اٌٛعظ إٌّٟٙ ٌفب ٠ذذد طج١ؼخ 

 ٚو١ف١بد رم١١ّٙب ِٚشالجزٙب ٚثشِجزٙب
 09 7145ٌناٌر سنة  74لرار مؤرخ 

اٌظبدسح  15اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2015ِبسط  29فٟ 

 ٠ذذد طج١ؼخ  الذي  7145ٌناٌر سنة  74 ٠ؼذي اٌمشاس اٌّؤسر فٟ

خ ٚو١ف١بد رم١١ّٙب اٌزشثظبد ا١ٌّذا١ٔخ ٚفٟ اٌٛعظ إٌّٟٙ ٌفبئذح اٌطٍج

 ٙب ٚثشِجزٙبِٚشالجز
 00 7145فبراٌر سنة  71لرار مؤرخ 
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  5020لسنة  بقطاع التعلٌم العالً والبحث العلمً ةالنصوص التنظٌمٌة الخاص

 الرقم النص التنظٌمً الموضوع زقن الجسٌدة السسوٍت

اٌظبدسح  11اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2016فجشا٠ش  24فٟ 

جّبدٜ  2اٌّؤسر فٟ  209-01ٕف١زٞ سلُ ٠ؼذي ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ اٌز

ٚاٌّزضّٓ إٔشبء  ١ٌٛ٠2001ٛ عٕخ  23اٌّٛافك  1422األٌٚٝ ػبَ 

 .جبِؼخ اٌشٍف

جّبدٜ  13ِؤسر فٟ  71 -16ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2016عٕخ  فجشا٠ش 22اٌّٛافك  1437ػبَ  األٌٚٝ
02 

اٌظبدسح  11اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2016فجشا٠ش  24فٟ 

 30اٌّؤسر فٟ  270-01شعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ ٠ؼذي ٠ٚزُّ اٌّ

 2001عجزّجش عٕخ  18اٌّٛافك  1422جّبدٜ اٌضب١ٔخ  ػبَ 

 ٚاٌّزضّٓ إٔشبء جبِؼخ األغٛاط.

جّبدٜ  13ِؤسر فٟ  72 -16ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2016عٕخ  فجشا٠ش 22اٌّٛافك  1437ػبَ  األٌٚٝ
05 

اٌظبدسح  11اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2016فجشا٠ش  24فٟ 

ِذشَ  7اٌّؤسر فٟ  09-٠09ؼذي ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ 

ٚاٌّزضّٓ إٔشبء جبِؼخ  ٠2009ٕب٠ش عٕخ  4اٌّٛافك  1430ػبَ 

 اٌجٍفخ.

جّبدٜ  13ِؤسر فٟ  73 -16ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2016عٕخ  فجشا٠ش 22اٌّٛافك  1437ػبَ  األٌٚٝ
00 

اٌظبدسح  11اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2016فجشا٠ش  24فٟ 

ِذشَ  7اٌّؤسر فٟ  11-09ؼذي ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ ٠

ٚاٌّزضّٓ إٔشبء جبِؼخ  ٠2009ٕب٠ش عٕخ  4اٌّٛافك  1430ػبَ 

 اٌّذ٠خ.

جّبدٜ  13ِؤسر فٟ  74 -16ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2016عٕخ  فجشا٠ش 22اٌّٛافك  1437ػبَ  األٌٚٝ
00 

اٌظبدسح  11اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2016فجشا٠ش  24فٟ 

سجت ػبَ  6اٌّؤسر فٟ  205-08ذي اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ ٠ؼ

ٚاٌّزضّٓ إٔشبء ِشوض  ١ٌٛ٠2008ٛ عٕخ  9اٌّٛافك  1429

 جبِؼٟ ثؼ١ٓ رّٛشٕذ.

جّبدٜ  13ِؤسر فٟ  75 -16ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2016عٕخ  فجشا٠ش 22اٌّٛافك  1437ػبَ  األٌٚٝ
02 

اٌظبدسح  23اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2016اثش٠ً   13فٟ 

ِذشَ  ػبَ  7اٌّؤسر فٟ  08-٠09ؼذي اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ 

 ٚاٌّزضّٓ إٔشبء جبِؼخ رجغخ. ٠2009ٕب٠ش  عٕخ  4اٌّٛافك  1430

 سجت 3 ِؤسر فٟ  124 -16ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2016عٕخ  اثش11ً٠اٌّٛافك  1437ػبَ 
06 

اٌظبدسح  23اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2016اثش٠ً   13فٟ 
 جبِؼٟ ثّغ١ٕخ ) ٚال٠خ رٍّغبْ (. ٠زضّٓ إٔشبء ِشوض

 سجت 3 ِؤسر فٟ  125 -16ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2016عٕخ  اثش11ً٠اٌّٛافك  1437ػبَ 
07 

اٌظبدسح  36اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 ١ٔٛ٠2016ٛ   19فٟ 
 ٠ذذد اٌمبْٔٛ األعبعٟ إٌّٛرجٟ ٌٍّذسعخ اٌؼ١ٍب

 سِضبْ 9ِؤسر فٟ  176 -16ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2016عٕخ ١ٔٛ٠ٛ  14ّٛافك اٌ 1437ػبَ 
08 

اٌظبدسح  40اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 ١ٌٛ٠2016ٛ   10فٟ 
 ٠زضّٓ إٔشبء ِشوض جبِؼٟ ثجش٠ىخ  ) ٚال٠خ ثبرٕخ (.

 17ِؤسر فٟ   146 -16ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2016عٕخ ِب٠ٛ  23اٌّٛافك  1437ػبَ  شؼجبْ
09 

اٌظبدسح  53اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2016عجزّجش  7فٟ  
 زضّٓ إٔشبء ِشوض جبِؼٟ ثآفٍٛ  ) ٚال٠خ االغٛاط (.٠

رٞ  29فٟ  ِؤسر 230 -16ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2016عٕخ األٚي عجزّجش اٌّٛافك  1437ػبَ  اٌمؼذح
20 

اٌظبدسح  10اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2016فجشا٠ش  22فٟ 

 عٕخ ٠ٕب٠ش 15ّؤسر فٟ اٌّشزشن اٌٛصاسٞ اٌمشاس ٠ؼذي ٠ٚزُّ اٌ

اٌزٕظ١ُ اٌذاخٍٟ ٌّشوض اٌجذش اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ  زضّٓٚاٌّ 2013

 .ٌزط٠ٛش اٌٍغخ اٌؼشث١خ

أوزٛثش عٕخ  5لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2015 
22 
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اٌظبدسح  10اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2016فجشا٠ش  22فٟ 

  عٕخ ٠ٕب٠ش 15ّؤسر فٟ اٌّشزشن اٌٛصاسٞ اٌمشاس ٠ؼذي ٠ٚزُّ اٌ

اٌجذش  اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ  اٌزٕظ١ُ اٌذاخٍٟ ٌّشوض زضّٓٚاٌّ، 2013

 .فٟ ػٍُ اإلٔغبْ االجزّبػٟ ٚاٌضمبفٟ

أوزٛثش عٕخ  5لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2015 

25 

 

اٌظبدسح  10اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2016فجشا٠ش  22فٟ 

 عٕخ ٠ٕب٠ش 15ّؤسر فٟ اٌّشزشن اٌٛصاسٞ اٌمشاس ٠ؼذي ٠ٚزُّ اٌ

اٌزىٌٕٛٛج١بد اٌزٕظ١ُ اٌذاخٍٟ ٌّشوض ر١ّٕخ   زضّٓٚاٌّ، 2013

 .اٌّزطٛسح

أوزٛثش عٕخ  5لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2015 
20 

اٌظبدسح  38اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 ١ٔٛ٠2016ٛ  26فٟ 

 عٕخ د٠غّجش 22ّؤسر فٟ اٌّشزشن اٌٛصاسٞ اٌمشاس ٠ؼذي ٠ٚزُّ اٌ

اٌجبِؼ١خ ٚرذذ٠ذ إٔشبء ِذ٠ش٠بد اٌخذِبد   زضّٓٚاٌّ 2004

 ؼ١خ اٌزبثؼخ ٌٙب ِٚشزّالرٙب.لبِبد اٌجبِِمش٘ب ٚلبئّخ اإل

فجشا٠ش عٕخ  17 لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ

2016 
20 

اٌظبدسح  38اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 ١ٔٛ٠2016ٛ  26فٟ 
 ٠زضّٓ إٔشبء ٍِذمخ جبِؼخ ر١بسد ثّذ٠ٕخ لظش اٌشالٌخ.

ِب٠ٛ عٕخ  25لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2016 
22 

اٌظبدسح  43اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 ١ٌٛ٠2016ٛ  17فٟ 

 عٕخ ٠ٕب٠ش 15ّؤسر فٟ اٌّشزشن اٌٛصاسٞ اٌمشاس ٠ؼذي ٠ٚزُّ اٌ

اٌجذش اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ اٌزٕظ١ُ اٌذاخٍٟ ٌّشوض   زضّٓٚاٌّ، 2013

 ٚاٌّشالجخ.

أٚي ١ٔٛ٠ٛ عٕخ لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2016 
20 

اٌظبدسح  53اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2016عجزّجش  7فٟ 

شوخ ٌٍجذش ٌذٜ ِشوض اٌجذش فٟ ٠زضّٓ إٔشبء ِظٍذخ ِشز

 .اإلػالَ اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ

١ٔٛ٠ٛ عٕخ   27لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2016 

20 

 

اٌظبدسح  54اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2016عجزّجش  14فٟ 
 .٠ذذد لبئّخ ٔشبطبد اٌجذش اٌزط٠ٛشٞ فٟ اٌّؤعغخ

١ٔٛ٠ٛ عٕخ   27لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2016 

20 

 

اٌظبدسح  ١ّ57خ سلُ اٌجش٠ذح اٌشع

 2016عجزّجش  28فٟ 

٠زضّٓ ٚضغ ثؼض األعالن اٌخبطخ ثبإلداسح اٌّىٍفخ ثبٌضمبفخ فٟ 

دبٌخ اٌم١بَ ثبٌخذِخ ٌذٜ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ 

 )اٌذ٠ٛاْ اٌٛطٕٟ ٌٍخذِبد اٌجبِؼ١خ(

أٚي عجزّجش عٕخ لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2016 
29 

اٌظبدسح  65 اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ

 2016ٔٛفّجش  6فٟ 

 عٕخ ٠ٕب٠ش 15ّؤسر فٟ اٌّشزشن اٌٛصاسٞ اٌمشاس ٠ؼذي ٠ٚزُّ اٌ

اٌجذش اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ اٌزٕظ١ُ اٌذاخٍٟ ٌّشوض   زضّٓٚاٌّ، 2013

 فٟ اٌزذب١ًٌ اٌف١ض٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ.

غشذ عٕخ  11لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2016 
50 

 اٌظبدسح 78اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2016 د٠غّجش 31فٟ

٠ذذد ػذد إٌّبطت اٌؼ١ٍب ٌٍّٛظف١ٓ إٌّز١ّٓ ألعالن ِغزخذِٟ 

دػُ اٌجذش ثؼٕٛاْ اٌّؤعغبد اٌؼ١ِّٛخ راد اٌطبثغ اٌؼٍّٟ 

 ٚاٌزىٌٕٛٛجٟ اٌزبثؼخ ٌٛصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ.

١ٌٛ٠ٛ عٕخ  26لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2016 
52 

ٌظبدسح ا 19اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2016ِبسط  27فٟ 

٠ذذد لبئّخ اٌخذِبد ٚ/ أٚ اٌخجشاد اٌزٟ رٕجض٘ب اٌّؤعغخ 

اٌؼ١ِّٛخ راد اٌطبثغ اٌؼٍّٟ ٚاٌزىٌٕٛٛجٟ، ص٠بدح ػٓ ِٙبِٙب 

 اٌشئ١غ١خ، ٚو١ف١بد رخظ١ض اٌّٛاسد اٌّزظٍخ ثٙب.

 55 2015د٠غّجش عٕخ  28لشاس ِؤسر فٟ 
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اٌظبدسح  20اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2016ِبسط  30فٟ 

٠ذذد رشى١ٍخ اٌٍجٕخ اٌمطبػ١خ ٌٍظفمبد ٌٛصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

 ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ .
 50 2015د٠غّجش عٕخ  7لشاس ِؤسر فٟ 

اٌظبدسح  46اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2016غشذ  3فٟ 

٠ذذد و١ف١بد رطج١ك ِٕغ رؼبطٟ رجغ اٌزذخ١ٓ فٟ اٌّؤعغبد 

 .ٌؼٍّٟبع اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٚا١ٌٙبوً اٌزبثؼخ ٌمط
 50 ١ٔٛ٠2016ٛ عٕخ  21لشاس ِؤسر فٟ 

اٌظبدسح  67اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2016ٔٛفّجش  13فٟ 

٠ذذد دفزش ششٚط رغ١ٍُ سخظخ إٔشبء ِؤعغخ خبطخ ٌٍزى٠ٛٓ 

 .اٌؼبٌٟ
 52 2016أوزٛثش عٕخ  30لشاس ِؤسر فٟ 

اٌظبدسح  68اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2016ٔٛفّجش  27فٟ 

١بة ٌفبئذح اٌجبدش اٌذائُ اٌزٞ ٠ذضش ٠ذذد ششٚط ِٕخ سخض اٌغ

 سعبٌخ اٌذوزٛساٖ.
 50 2016غشذ عٕخ  2لشاس ِؤسر فٟ 

اٌظبدسح  68اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2016ٔٛفّجش  27فٟ 
 50 2016غشذ عٕخ  2لشاس ِؤسر فٟ  ٠ذذد و١ف١بد رم١١ُ إٌشبط اٌغٕٛٞ ٌٍجبدش اٌذائُ.
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  5020لسنة  بقطاع التعلٌم العالً والبحث العلمً ةالخاصالنصوص التنظٌمٌة 

 الرقم النص التنظٌمً الموضوع زقن الجسٌدة السسوٍت

اٌظبدسح فٟ  74اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2017 د٠غّجش 25

ِذشَ ػبَ  27اٌّؤسر فٟ  164-٠89زُّ اٌّشعَٛ اٌشئبعٟ سلُ 

 اٌزٞ ٠ٕشئ " جبئضح سئ١ظ 1989غشذ عٕخ  29اٌّٛافك  1410

 اٌجّٙٛس٠خ " فٟ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛج١ب

أٚي سث١غ ِؤسر فٟ  359-17سلُ سئبعٟ ِشعَٛ 

 2017عٕخ د٠غّجش  20اٌّٛافك  1439ػبَ اٌضبٟٔ 
02 

اٌظبدسح فٟ  11اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2017فجشا٠ش  19

 1404رٞ اٌمؼذح ػبَ  21اٌّؤسر فٟ  211-٠84زُّ اٌّشعَٛ سلُ 

 1زؼٍك ثزٕظ١ُ جبِؼخ ٚ٘شاْ ٚاٌّ 2001غشذ عٕخ  18اٌّٛافك 

 ٚع١ش٘ب.

جّبدٜ  18ِؤسر فٟ  77-17ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2017عٕخ  فجشا٠ش 15اٌّٛافك  1438ػبَ  األٌٚٝ
05 

اٌظبدسح فٟ  11اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2017فجشا٠ش  19

 1404رٞ اٌمؼذح ػبَ  21اٌّؤسر فٟ  213-٠84زُّ اٌّشعَٛ سلُ 

 1ٍك ثزٕظ١ُ جبِؼخ لغٕط١ٕخٚاٌّزؼ 2001غشذ عٕخ  18اٌّٛافك 

 ٚع١ش٘ب.

جّبدٜ  18ِؤسر فٟ  78-17ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2017عٕخ  فجشا٠ش 15اٌّٛافك  1438ػبَ  األٌٚٝ
00 

اٌظبدسح فٟ  11اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2017فجشا٠ش  19

رٞ اٌذجخ ػبَ  29اٌّؤسر فٟ  137-٠89زُّ اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ 

ٚاٌّزضّٓ إٔشبء جبِؼخ  1989اٌّٛافك أٚي غشذ عٕخ  1409

 .1اٌج١ٍذح 

جّبدٜ  18ِؤسر فٟ  79-17ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2017عٕخ  فجشا٠ش 15اٌّٛافك  1438ػبَ  األٌٚٝ
00 

اٌظبدسح فٟ  11اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2017فجشا٠ش  19

رٞ اٌذجخ ػبَ  29اٌّؤسر فٟ  138-٠89زُّ اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ 

ٚاٌّزضّٓ إٔشبء جبِؼخ  1989اٌّٛافك أٚي غشذ عٕخ  1409

 .رٍّغبْ

جّبدٜ  18ِؤسر فٟ  80-17ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2017عٕخ  فجشا٠ش 15اٌّٛافك  1438ػبَ  األٌٚٝ
02 

اٌظبدسح فٟ  12اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2017فجشا٠ش  22

٠زضّٓ رذ٠ًٛ اٌّذسعخ اٌزذض١ش٠خ فٟ ػٍَٛ اٌطج١ؼخ ٚاٌذ١بح 

 ٌزغز٠خ ٚاٌظٕبػبد اٌغزائ١خ.ثبٌجضائش، إٌٝ ِذسعخ ػ١ٍب فٟ ػٍَٛ ا

جّبدٜ  18ِؤسر فٟ  81-17ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2017عٕخ  فجشا٠ش 15اٌّٛافك  1438ػبَ  األٌٚٝ
00 

اٌظبدسح فٟ  12اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2017فجشا٠ش  22

٠زضّٓ رذ٠ًٛ اٌّذسعخ اٌزذض١ش٠خ فٟ اٌؼٍَٛ ٚاٌزم١ٕبد ثزٍّغبْ، 

 .إٌٝ ِذسعخ ػ١ٍب فٟ اٌؼٍَٛ اٌزطج١م١خ

جّبدٜ  18ِؤسر فٟ  82-17ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2017عٕخ  فجشا٠ش 15اٌّٛافك  1438ػبَ  األٌٚٝ
00 

اٌظبدسح فٟ  12اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2017فجشا٠ش  22

٠زضّٓ رذ٠ًٛ اٌّذسعخ اٌزذض١ش٠خ فٟ اٌؼٍَٛ ٚاٌزم١ٕبد ثؼٕبثخ، إٌٝ 

 ِذسعخ ػ١ٍب فٟ اٌزىٌٕٛٛج١بد اٌظٕبػ١خ.

جّبدٜ  18ِؤسر فٟ  83-17ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2017عٕخ  فجشا٠ش 15اٌّٛافك  1438ػبَ  األٌٚٝ
00 

اٌظبدسح فٟ  12اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2017فجشا٠ش  22

٠زضّٓ رذ٠ًٛ اٌّذسعخ اٌزذض١ش٠خ فٟ اٌؼٍَٛ ٚاٌزم١ٕبد ثٛ٘شاْ، 

 إٌٝ ِذسعخ ػ١ٍب فٟ إٌٙذعخ اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌطبل٠ٛخ.

جّبدٜ  18ِؤسر فٟ  84-17ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2017عٕخ  فجشا٠ش 15اٌّٛافك  1438ػبَ  األٌٚٝ
09 

اٌظبدسح فٟ  12اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2017فجشا٠ش  22

٠زضّٓ رذ٠ًٛ اٌّذسعخ اٌزذض١ش٠خ فٟ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚاٌزجبس٠خ 

 .ٌاللزظبدٚػٍَٛ اٌزغ١١ش ثٛ٘شاْ، إٌٝ ِذسعخ ػ١ٍب 

جّبدٜ  18ِؤسر فٟ  85-17ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2017عٕخ  فجشا٠ش 15اٌّٛافك  1438ػبَ  ٝاألٌٚ
20 



 59 مدٌرٌة الدراسات المانونٌة واألرشٌف

 

اٌظبدسح فٟ  12اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2017فجشا٠ش  22

٠زضّٓ رذ٠ًٛ اٌّذسعخ اٌزذض١ش٠خ فٟ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚاٌزجبس٠خ 

 ٚػٍَٛ اٌزغ١١ش ثزٍّغبْ، إٌٝ ِذسعخ ػ١ٍب إلداسح األػّبي.

جّبدٜ  18ِؤسر فٟ  86-17ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2017عٕخ  فجشا٠ش 15اٌّٛافك  1438 ػبَ األٌٚٝ
22 

اٌظبدسح فٟ  12اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2017فجشا٠ش  22

٠زضّٓ رذ٠ًٛ اٌّذسعخ اٌزذض١ش٠خ فٟ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚاٌزجبس٠خ 

 ٚػٍَٛ اٌزغ١١ش ثمغٕط١ٕخ، إٌٝ ِذسعخ ػ١ٍب ٌٍّذبعجخ ٚاٌّب١ٌخ.

جّبدٜ  18ِؤسر فٟ  87-17ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2017عٕخ  فجشا٠ش 15اٌّٛافك  1438ػبَ  األٌٚٝ
25 

اٌظبدسح فٟ  12اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2017فجشا٠ش  22

٠زضّٓ رذ٠ًٛ اٌّذسعخ اٌزذض١ش٠خ فٟ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚاٌزجبس٠خ 

 ٚػٍَٛ اٌزغ١١ش ثؼٕبثخ، إٌٝ ِذسعخ ػ١ٍب فٟ ػٍَٛ اٌزغ١١ش. 

جّبدٜ  18ِؤسر فٟ  88-17ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2017عٕخ  فجشا٠ش 15اٌّٛافك  1438ػبَ  األٌٚٝ
20 

اٌظبدسح فٟ  12اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2017فجشا٠ش  22

٠زضّٓ رذ٠ًٛ اٌّذسعخ اٌزذض١ش٠خ فٟ ػٍَٛ اٌطج١ؼخ ٚاٌذ١بح 

 ثّغزغبُٔ، إٌٝ ِذسعخ ػ١ٍب ٌٍفالدخ.

جّبدٜ  18ِؤسر فٟ  89-17ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2017عٕخ  فجشا٠ش 15اٌّٛافك  1438ػبَ  األٌٚٝ
20 

اٌظبدسح فٟ  14اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2017أٚي ِبسط 
 ٠زضّٓ إٔشبء ِشوض اٌجذش فٟ اٌٍغخ ٚاٌضمبفخ األِبص٠غ١خ

جّبدٜ  29ِؤسر فٟ  95-17ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2017عٕخ  فجشا٠ش 26اٌّٛافك  1438ػبَ  األٌٚٝ

22 

 

اٌظبدسح فٟ  63اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2017أوزٛثش  29

، ٚاٌزم١ٕبد ثبٌجضائشؼٍَٛ اٌاٌزذض١ش٠خ فٟ  ٠زضّٓ رذ٠ًٛ اٌّذسعخ

 .اٌزطج١م١خإٌٝ ِذسعخ ػ١ٍب فٟ اٌؼٍَٛ 

ػبَ طفش  2ِؤسر فٟ  303-17ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2017عٕخ  أوزٛثش 22اٌّٛافك  1439
20 

اٌظبدسح فٟ  63اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2017أوزٛثش  29

ح ٠زضّٓ رذ٠ًٛ اٌّذسعخ اٌزذض١ش٠خ فٟ ػٍَٛ اٌطج١ؼخ ٚاٌذ١ب

 ثٛ٘شاْ، إٌٝ ِذسعخ ػ١ٍب فٟ اٌؼٍَٛ اٌج١ٌٛٛج١خ.

ػبَ طفش  2ِؤسر فٟ  304-17ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2017عٕخ  أوزٛثش 22اٌّٛافك  1439
20 

اٌظبدسح فٟ  75اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2017 د٠غّجش 27

سِضبْ ػبَ  22اٌّؤسر فٟ  302-٠11زُّ اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ 

ٚاٌّزضّٓ إٔشبء ِشوض  2011غشذ عٕخ  22اٌّٛافك  1432

 جبِؼٟ ثز١جبصح.

سث١غ  6ِؤسر فٟ  375-17سلُ  ِشعَٛ رٕف١زٞ

 2017عٕخ د٠غّجش  25اٌّٛافك  1439ػبَ اٌضبٟٔ 
20 

اٌظبدسح فٟ  05اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2017جبٔفٟ  31

١ٔٛ٠ٛ عٕخ  ٠2ؼذي ٠ٚزُّ اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌّشزشن اٌّؤسر فٟ 

ٌشغً ٚرظ١ٕفٙب ِٚذح اٌؼمذ اٌزٞ ٠ذذد رؼذاد ِٕبطت ا 2011

اٌخبص ثبألػٛاْ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٔشبطبد اٌذفع أٚ اٌظ١بٔخ أٚ 

 اٌخذِبد ثؼٕٛاْ اٌجبِؼبد.

عجزّجش عٕخ  28لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2016 
29 

اٌظبدسح فٟ  05اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2017جبٔفٟ  31

١ٔٛ٠ٛ عٕخ  ٠2ؼذي ٠ٚزُّ اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌّشزشن اٌّؤسر فٟ 

اٌزٞ ٠ذذد رؼذاد ِٕبطت اٌشغً ٚرظ١ٕفٙب ِٚذح اٌؼمذ  2011

اٌخبص ثبألػٛاْ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٔشبطبد اٌذفع أٚ اٌظ١بٔخ أٚ 

 اٌخذِبد ثؼٕٛاْ اٌّشاوض اٌجبِؼ١خ.

عجزّجش عٕخ  28لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2016 
50 

اٌظبدسح   18 اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ

   2017ِبسط  22 فٟ

ِشزشوخ ٌٍجذش ٌذٜ ِشوض اٌجذش فٟ ٠زضّٓ إٔشبء ِظٍذخ 

 .اٌزىٌٕٛٛج١بد اٌّزطٛسح

عٕخ ٔٛفّجش  27لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2016 
52 
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اٌظبدسح   23 اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ

   2017أفش٠ً  12 فٟ

١ٔٛ٠ٛ عٕخ  ٠2ؼذي ٠ٚزُّ اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌّشزشن اٌّؤسر فٟ 

اٌؼمذ اٌزٞ ٠ذذد رؼذاد ِٕبطت اٌشغً ٚرظ١ٕفٙب ِٚذح  2011

اٌخبص ثبألػٛاْ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٔشبطبد اٌذفع أٚ اٌظ١بٔخ أٚ 

اٌخذِبد ثؼٕٛاْ اٌّظبٌخ اٌّشوض٠خ ٚغ١ش اٌّّشوضح ٌٍذ٠ٛاْ اٌٛطٕٟ 

 ٌٍخذِبد اٌجبِؼ١خ.

عٕخ  ٔٛفّجش 20لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2016 
55 

اٌظبدسح   30 اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ

   2017ِب٠ٛ  17 فٟ

 2015عجزّجش عٕخ  8اٌّشزشن اٌّؤسر فٟ  ٠زُّ اٌمشاس اٌٛصاسٞ

اٌزٞ ٠ذذد ػذد ِٕبطت اٌؼ١ٍب ٌٍؼّبي ا١١ٌّٕٙٓ ٚعبئمٟ اٌغ١بساد 

 اٌّذاسط اٌؼ١ٍب.ثؼٕٛاْ ٚاٌذجبة 

 50  2017فجشا٠ش عٕخ  9 لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ

اٌظبدسح فٟ  34اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

7 ٛ١ٔٛ٠ 2017 

ِشوض اٌجذش فٟ  ٠زضّٓ إٔشبء ِظٍذخ ِشزشوخ ٌٍجذش ٌذٜ

 اٌزىٌٕٛٛج١بد اٌّزطٛسح.

 فجشا٠ش عٕخ 20لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2017 
50 

اٌظبدسح فٟ  36اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

14 ٛ١ٔٛ٠ 2017 

عجزّجش عٕخ  ٠8ؼذي ٠ٚزُّ اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌّشزشن اٌّؤسر فٟ 

اٌزٞ ٠ذذد ػذد ِٕبطت اٌؼ١ٍب ٌٍؼّبي ا١١ٌّٕٙٓ ٚعبئمٟ  2015

 اٌذجبة ثؼٕٛاْ اٌجبِؼبد.اٌغ١بساد ٚ

٠ٕب٠ش عٕخ  18لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2017 
52 

اٌظبدسح فٟ  51اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2017غشذ  30

 2009أفش٠ً عٕخ  ٠4ؼذي اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌّشزشن اٌّؤسر فٟ 

اٌزٞ ٠ذذد رؼذاد ِٕبطت اٌشغً ٚرظ١ٕفٙب ِٚذح اٌؼمذ اٌخبص 

ذفع أٚ اٌظ١بٔخ أٚ اٌخذِبد ثؼٕٛاْ ثبألػٛاْ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٔشبطبد اٌ

 اإلداسح اٌّشوض٠خ ٌٛصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ.

أفش٠ً عٕخ  24لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2017 
50 

اٌظبدسح فٟ  18اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2017ِبسط  22

اٌّزضّٓ رشى١ٍخ  2015د٠غّجش عٕخ  ٠7ؼذي اٌمشاس اٌّؤسر فٟ 

 مبد ٌٛصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ .اٌٍجٕخ اٌمطبػ١خ ٌٍظف
 50 2016أوزٛثش  29 لشاس ِؤسر فٟ

اٌظبدسح فٟ  46اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ 

 2017غشذ  2

٠ذذد إطبس رٕظ١ُ اٌّغبثمبد ٚاالِزذبٔبد ا١ٌّٕٙخ ٌالٌزذبق ثبٌشرت 

 إٌّز١ّخ ٌألعالن اٌخبطخ ثبٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ. 
 50 2017جٛاْ  27 لشاس ِؤسر فٟ

اٌظبدسح فٟ  46ش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ اٌج

 2017غشذ  2

٠ذذد لبئّخ اٌّؤعغبد اٌؼ١ِّٛخ ٌٍزى٠ٛٓ اٌّؤٍ٘خ ٌزٕظ١ُ إجشاء 

اٌّغبثمبد ػٍٝ أعبط االخزجبساد ٚاالِزذبٔبد ا١ٌّٕٙخ ٌالٌزذبق 

 ثبٌشرت إٌّز١ّخ ٌألعالن اٌخبطخ ثبٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ.

 59 2017جٛاْ  27 لشاس ِؤسر فٟ

اٌظبدسح فٟ  51 اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ سلُ

 2017غشذ  30

اٌزٞ ٠ذذد رشى١ٍخ  2015د٠غّجش عٕخ  ٠7ؼذي اٌمشاس اٌّؤسر فٟ 

 اٌٍجٕخ اٌمطبػ١خ ٌٍظفمبد ٌٛصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ .
 00 2017ِبسط  14 لشاس ِؤسر فٟ
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  5020لسنة  بحث العلمًبقطاع التعلٌم العالً وال ةالنصوص التنظٌمٌة الخاص

 الرقم النص التنظٌمً الموضوع زقن الجسٌدة السسوٍت

 الصادرة فً 52 رلم الرسمٌةالجرٌدة 

 0228سبتمبر سنة  5
 ٠زؼٍك ثبٌّجّغ اٌجضائشٞ ٌٍغخ األِبص٠غ١خ

رٞ اٌذجخ  22ِؤسر فٟ  17-18لبْٔٛ ػضٛٞ سلُ 

 2018عجزّجش عٕخ  2اٌّٛافك  1439ػبَ 
02 

الصادرة فً  28ة رلم الجرٌدة الرسمٌ

 0228سنة مارس  02
 ٠ذذد ششٚط ٚو١ف١بد االػزشاف ثشٙبداد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ األجٕج١خ

ِؤسر فٟ أٚي سجت ػبَ  95-18ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2018ِبسط عٕخ  19اٌّٛافك  1439
05 

الصادرة فً  12الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228أكتوبر سنة  22
 ثمغٕط١ٕخ  ١ىب١ٔه٠زضّٓ إٔشبء  ِشوض اٌجذش فٟ اٌّ

ِذشَ ػبَ  29ِؤسر   244-18ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2018أوزٛثش عٕخ  9اٌّٛافك  1440
00 

الصادرة فً  12الجرٌدة الرسمٌة رلم 

0228أكتوبر سنة  22  

ثمغٕط١ٕخ٠زضّٓ إٔشبء  ِشوض اٌجذش فٟ اٌؼٍَٛ اٌظ١ذال١ٔخ  ِذشَ ػبَ  29ِؤسر  245-18ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ  

 2018أوزٛثش عٕخ  9اٌّٛافك  1440
00 

الصادرة فً  13الجرٌدة الرسمٌة رلم 

0228أكتوبر سنة  02  

اٌؼبٌٟ ى٠ٛٓ ٠ذذد ششٚط ِٕخ اٌٛطب٠خ اٌج١ذاغٛج١خ ٌّؤعغبد اٌز

 اٌزبثؼخ ٌذٚائش ٚصاس٠خ أخشٜ ٚو١ف١بد ِّبسعزٙب
طفش ػبَ  8ِؤسر  263-18ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 2018أوزٛثش عٕخ  17اٌّٛافك  1440
02 

الصادرة فً  13ة الرسمٌة رلم الجرٌد

0228أكتوبر سنة  02  

ثؼٕبثخ ٠زضّٓ إٔشبء  ِشوض اٌجذش فٟ اٌج١ئخ طفش ػبَ  8ِؤسر   264-18ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ  

  2018أوزٛثش عٕخ  17اٌّٛافك  1440
00 

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

0228فبراٌر سنة  02  

١ٔٛ٠ٛ عٕخ  2سر فٟ ٠ؼذي ٠ٚزُّ اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌّشزشن اٌّؤ

اٌزٞ ٠ذذد رؼذاد ِٕبطت اٌشغً ٚرظ١ٕفٙب ِٚذح اٌؼمذ  2011

 اٌخبص ثبألػٛاْ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٔشبطبد اٌذفع أٚ اٌظ١بٔخ

أٚ اٌخذِبد ثؼٕٛاْ اٌجبِؼبد   

عجزّجش عٕخ  18لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2017  
00 

الصادرة فً  22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

0228فبراٌر سنة  02  

١ٔٛ٠ٛ عٕخ  ٠ٚ2زُّ اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌّشزشن اٌّؤسر فٟ  ٠ؼذي

اٌزٞ ٠ذذد رؼذاد ِٕبطت اٌشغً ٚرظ١ٕفٙب ِٚذح اٌؼمذ  2011

 اٌخبص ثبألػٛاْ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٔشبطبد اٌذفع أٚ اٌظ١بٔخ

أٚ اٌخذِبد ثؼٕٛاْ اٌّشاوض اٌجبِؼ١خ    

عجزّجش عٕخ  18لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2017  
00 

الصادرة فً  20ة رلم الجرٌدة الرسمٌ

 0228فبراٌر سنة  05

٠ذذد رؼذاد ِٕبطت اٌشغً ٚرظ١ٕفٙب ِٚذح اٌؼمذ اٌخبص ثبألػٛاْ 

اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٔشبطبد اٌذفع أٚ اٌظ١بٔخ أٚ اٌخذِبد ثؼٕٛاْ اٌّذاسط 

 اٌؼ١ٍب

عجزّجش عٕخ  18لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2017 
09 
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الصادرة فً  21الجرٌدة الرسمٌة رلم 

0228سنة مارس  22  

١ٔٛ٠ٛ عٕخ  ٠2ؼذي ٠ٚزُّ اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌّشزشن اٌّؤسر فٟ 

اٌزٞ ٠ذذد رؼذاد ِٕبطت اٌشغً ٚرظ١ٕفٙب ِٚذح اٌؼمذ  2011

اٌخبص ثبألػٛاْ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٔشبطبد اٌذفع أٚ اٌظ١بٔخ أٚ 

ٌٍذ٠ٛاْ اٌٛطٕٟ  حاٌخذِبد ثؼٕٛاْ اٌّظبٌخ اٌّشوض٠خ ٚغ١ش اٌّّشوض

 ٌٍخذِبد اٌجبِؼ١خ 

عجزّجش عٕخ  7ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ لشاس 

2017  

20 

الصادرة فً  21الجرٌدة الرسمٌة رلم 

0228 مارس سنة 28  

اٌزٕظ١ُ اإلداسٞ ٌٍّذسعخ اٌؼ١ٍب ٚطج١ؼخ ِظبٌذٙب اٌزم١ٕخ ٠ذذد 

 ٚرٕظ١ّٙب

 عٕخ  فجشا٠ش  25لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2018 
22 

الصادرة فً  01الجرٌدة الرسمٌة رلم 

0228 ماٌو سنة 1  

 عٕخ عجزّجش 8ّؤسر فٟ اٌّشزشن اٌٛصاسٞ اٌمشاس ٠ؼذي ٠ٚزُّ اٌ

، اٌزٞ ٠ذذد ػذد إٌّبطت اٌؼ١ٍب ٌٍؼّبي ا١١ٌّٕٙٓ ٚعبئمٟ  2015

 اٌغ١بساد ٚاٌذجبة ثؼٕٛاْ اٌجبِؼبد.

عٕخ  أٚي أثش٠ً لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2018 25 

الصادرة فً  01الجرٌدة الرسمٌة رلم 

0228 ماٌو سنة 1  

ذذد ػذد إٌّبطت اٌؼ١ٍب ٌٍؼّبي ا١١ٌّٕٙٓ ٚعبئمٟ اٌغ١بساد ٠

.١خاٌجبِؼ اٌّشاوض ٚاٌذجبة ثؼٕٛاْ  

عٕخ  أٚي أثش٠ً لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2018 
20 

الصادرة فً  52الجرٌدة الرسمٌة رلم 

0228سبتمبر سنة  5  

٠زضّٓ اٌزٕظ١ُ اٌذاخٍٟ ٌّشوض اٌجذش فٟ اٌؼٍَٛ اإلعال١ِخ 

 ٚاٌذضبسح

١ٌٛ٠ٛ عٕخ  12 ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ لشاس

2018 
20 

الصادرة فً  58الجرٌدة الرسمٌة رلم 

0228أكتوبر سنة  3  

٠زضّٓ إٔشبء ِذطبد رجش٠ج١خ ٌّشوض اٌجذش اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ دٛي 

 إٌّبطك اٌمبدٍخ 

  ١ٔٛ٠2018ٛ عٕخ  12لشاس ٚصاسٞ ِشزشن 
22 

الصادرة فً  15الجرٌدة الرسمٌة رلم 

0228نوفمبر سنة  1  

عجزّجش عٕخ    ٠18ؼذي ٠ٚزُّ اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌّشزشن اٌّؤسر فٟ 

اٌزٞ ٠ذذد رؼذاد ِٕبطت اٌشغً ٚرظ١ٕفٙب ِٚذح اٌؼمذ  2017

اٌخبص ثبألػٛاْ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٔشبطبد اٌذفع أٚ اٌظ١بٔخ أٚ 

 اٌخذِبد ثؼٕٛاْ اٌّذاسط اٌؼ١ٍب 

  2018ِب٠ٛ عٕخ  31لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

20 

الصادرة فً  11ة الرسمٌة رلم الجرٌد

0228 نوفمبر سنة 28  

 عٕخ ١ٔٛ٠ٛ 2ّؤسر فٟ اٌّشزشن اٌٛصاسٞ اٌمشاس ٠ؼذي ٠ٚزُّ اٌ

اٌزٞ ٠ذذد رؼذاد ِٕبطت اٌشغً ٚرظ١ٕفٙب ِٚذح اٌؼمذ ، 2011

اٌخبص ثبألػٛاْ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٔشبطبد اٌذفع أٚ اٌظ١بٔخ أٚ 

اٌجبِؼبد. اٌخذِبد ثؼٕٛاْ  

2018عٕخ ِب٠ٛ  31ر فٟ لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤس  

20 

 

الصادرة فً  11الجرٌدة الرسمٌة رلم 

0228 نوفمبر سنة 28  

 عٕخ ١ٔٛ٠ٛ 2ّؤسر فٟ اٌّشزشن اٌٛصاسٞ اٌمشاس ٠ؼذي ٠ٚزُّ اٌ

اٌزٞ ٠ذذد رؼذاد ِٕبطت اٌشغً ٚرظ١ٕفٙب ِٚذح اٌؼمذ ، 2011

اٌخبص ثبألػٛاْ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٔشبطبد اٌذفع أٚ اٌظ١بٔخ أٚ 

.١خاٌجبِؼ اٌّشاوض اْاٌخذِبد ثؼٕٛ  

عٕخ  ِب٠ٛ  31لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2018 
20 
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الصادرة فً  18الجرٌدة الرسمٌة رلم 

0228 نوفمبر سنة 02  

٠ذذد و١ف١بد رٕظ١ُ اٌزى٠ٛٓ ٚرم١١ّٗ ١ًٌٕ شٙبدح دوزٛس فٟ اٌظ١ذٌخ 

ٌفبئذح اٌظ١بدٌخ إٌّز١ّٓ ألعالن اٌّّبسع١ٓ اٌطج١١ٓ اٌؼب١ِٓ فٟ 

بِج١ٔٗخ ِٚذرٗ ِٚذزٜٛ ثشاٌظذخ اٌؼِّٛ  

عٕخ  ١ٔٛ٠ٛ  13لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2018 29 

الصادرة فً  52الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228سبتمبر سنة  5

، اٌزٞ ٠ذذد رشى١ٍخ  2015د٠غّجش عٕخ  ٠7ؼذي اٌمشاس اٌّؤسر فٟ 

 اٌٍجٕخ اٌمطبػ١خ ٌٍظفمبد ٌٛصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ
 50 2018ِب٠ٛ عٕخ  21 فِٟؤسر لشاس 
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  5029للثالثً الثالث لسنة  بقطاع التعلٌم العالً والبحث العلمً ةالنصوص التنظٌمٌة الخاص

 الرقم النص التنظٌمً الموضوع زقن الجسٌدة السسوٍت
 الصادرة 22الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228سنة  فبراٌر 02فً  

جّبدٜ  4ِؤسر فٟ  60-19ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ  ر١ٙئخ اإلل١ٍُجذش فٟ ٠زضّٓ إٔشبء ِشوض اٌ

 2019عٕخ  فجشا٠ش 9اٌّٛافك  1440ػبَ  اٌضب١ٔخ
02 

 الصادرة  32الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ماٌو سنة  8فً 

شؼجبْ  23ِؤسر فٟ  143-19ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ  ٠زضّٓ إٔشبء ِشوض اٌجذش فٟ رىٌٕٛٛج١بد اٌزغز٠خ اٌضساػ١خ

 2019اثش٠ً عٕخ  29اٌّٛافك  1440ػبَ 
05 

 الصادرة  32الجرٌدة الرسمٌة رلم 

 0228ماٌو سنة  8فً 

شؼجبْ  23ِؤسر فٟ  144-19ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ  ٠زضّٓ إٔشبء ِشوض اٌجذش فٟ اٌفالدخ اٌشػ٠ٛخ

 2019اثش٠ً عٕخ  29اٌّٛافك  1440ػبَ 
00 

 الصادرة  25 رلم الجرٌدة الرسمٌة

 0228ٌولٌو سنة  21 فً

٠زضّٓ رذ٠ًٛ اٌّذسعخ اٌزذض١ش٠خ فٟ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚاٌزجبس٠خ 

 ٚػٍَٛ اٌزغ١١ش إٌٝ ِذسعخ ػ١ٍب ٌٍزغ١١ش  ٚااللزظبد اٌشلّٟ 
رٞ اٌمؼذح  7ِؤسر فٟ  198-19ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 ١ٌٛ٠2019ٛ عٕخ  10اٌّٛافك  1440ػبَ 
00 

 الصادرة  21 رلم الجرٌدة الرسمٌة

 0228ٌولٌو سنة  02 فً

طفش ػبَ  7اٌّؤسر فٟ  189-98ؼذي ٠ٚزُّ اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ ٠

ٚاٌّزضّٓ إٔشبء جبِؼخ  ١ٔٛ٠1998ٛ عٕخ  2اٌّٛافك  1419

 ثِٛشداط.

رٞ اٌمؼذح  15 ِؤسر فٟ 204-19ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 ١ٌٛ2019ٛ عٕخ ٠ 18اٌّٛافك  1440ػبَ 

 
02 

 الصادرة  28 رلم الجرٌدة الرسمٌة

 0228غشت سنة  2 فً

ِٙبَ إٌذٚح اٌٛط١ٕخ ٌٍّؤعغبد اٌؼ١ِّٛخ راد اٌطبثغ اٌؼٍّٟ  ٠ذذد

 ٚاٌزىٌٕٛٛجٟ ٚرٕظ١ّٙب ٚع١ش٘ب 
رٞ اٌمؼذح  27ِؤسر فٟ  213-19ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ 

 ١ٌٛ٠2019ٛ عٕخ  30اٌّٛافك  1440ػبَ 
00 

 الصادرة  52 رلم الجرٌدة الرسمٌة

 0228غشت سنة  02 فً

رٞ  12ِؤسر فٟ  231-19ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ  ٙب ٚع١ش٘ب ٠ذذد و١ف١بد إٔشبء ِخبثش اٌجذش ٚرٕظ١ّ

 2019غشذ عٕخ  13اٌّٛافك  1440اٌذجخ ػبَ 
00 

 الصادرة 52 رلم الجرٌدة الرسمٌة

 0228غشت سنة  02 فً 

رٞ  12ِؤسر فٟ  232-19ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ  ٠ذذد ِٙبَ اٌٛوبالد اٌّٛضٛػبر١خ ٌٍجذش ٚرٕظ١ّٙب ٚع١ش٘ب 

 2019غشذ عٕخ  13 اٌّٛافك 1440اٌذجخ ػبَ 
00 

 الصادرة 52 رلم الجرٌدة الرسمٌة

 0228غشت سنة  02 فً 

رٞ  12ِؤسر فٟ  233-19ِشعَٛ رٕف١زٞ سلُ  ٠ذذد ششٚط ٚو١ف١بد إٔشبء اٌشجىبد اٌّٛضٛػبر١خ ٌٍجذش 

 2019غشذ عٕخ  13اٌّٛافك  1440اٌذجخ ػبَ 
09 

الصادرة 22الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228فبراٌر سنة  22فً    

-082ِذٚٔخ ا٠شاداد ٚٔفمبد دغبة اٌزخظ١ض اٌخبص سلُ ٠ذذد 

اٌزٞ ػٕٛأٗ " اٌظٕذٚق اٌٛطٕٟ ٌٍجذش اٌؼٍّٟ ٚاٌزط٠ٛش  302

 اٌزىٌٕٛٛجٟ"

عٕخ  ٔٛفّجش  11لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2018  
20 

الصادرة 22الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228فبراٌر سنة  08فً    

ٜ ِشوض اٌجذش فٟ اإلػالَ ٌذ جذشٌٍ ِظٍذخ ِشزشوخ٠زضّٓ إٔشبء 

 اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ
عٕخ  أوزٛثش 24لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2018 
22 

الصادرة  22الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228فبراٌر سنة  08فً   

 ٌذٜ ِشوض اٌجذش فٟ اٌج١ٛ جذشٌٍ ِظٍذخ ِشزشوخ٠زضّٓ إٔشبء 

 رىٌٕٛٛج١ب
عٕخ  أوزٛثش 24لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2018 
25 
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الصادرة 02رٌدة الرسمٌة رلم الج  

0228ابرٌل سنة  22فً    

٠ذذد و١ف١بد رٕظ١ُ اٌزى٠ٛٓ اٌزى١ٍّٟ لجً اٌزشل١خ إٌٝ ثؼض اٌشرت 

 إٌّز١ّخ ألعالن ِغزخذِٟ دػُ اٌجذش ، ِٚذرٗ ِٚذزٜٛ ثشاِجٗ 
د٠غّجش  عٕخ  12لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2018  
20 

الصادرة 01الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228رٌل سنة اب 02فً   

١ٔٛ٠ٛ عٕخ  ٠2ؼذي ٠ٚزُّ اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌّشزشن اٌّؤسر فٟ 

اٌزٞ ٠ذذد رؼذاد ِٕبطت اٌشغً ٚرظ١ٕفٙب ِٚذح اٌؼمذ اٌخبص  2011

ثبألػٛاْ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٔشبطبد اٌذفع أٚ اٌظ١بٔخ أٚ اٌخذِبد ثؼٕٛاْ 

ٌّظبٌخ اٌّشوض٠خ ٚغ١ش اٌّّشوضح ٌٍذ٠ٛاْ اٌٛطٕٟ ٌٍخذِبد اٌجبِؼ١خ ا  

 20  2018عجزّجش عٕخ  2شاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ ل

الصادرة 28الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228ٌولٌو سنة  32فً    

٠ذذد ِذٚٔخ ٔفمبد اٌزغ١١ش اٌّؼ١ٕخ ثئجشاء سلبثخ إٌفمبد اٌزٟ ٠ٍزضَ 

ثٙب، فٟ شىٍٙب اٌالدك ٌٍّؤعغخ اٌؼ١ِّٛخ راد اٌطبثغ اٌؼٍّٟ ٚاٌضمبفٟ 

 ٚإٌّٟٙ

ِبسط عٕخ  25سر فٟ لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤ

2019 

22 

 

الصادرة 28الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228غشت سنة  2فً    

٠زضّٓ اٌزٕظ١ُ اٌذاخٍٟ ٌّشوض اٌجذش فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌضمبفخ 

 األِبص٠غ١خ
 16 ١ٔٛ٠2019ٛ عٕخ  12لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

الصادرة 13الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228أكتوبر سنة  8 فً    

غشذ عٕخ  31لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ   1شبء ِظٍذخ ِشزشوخ ٌٍجذش ٌذٜ جبِؼخ اٌجضائش ٠زضّٓ إٔ

2019  
20 

الصادرة 13الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228أكتوبر سنة  8فً    

٠زضّٓ إٔشبء ِظٍذخ ِشزشوخ ٌٍجذش ٌذٜ اٌّذسعخ اٌٛط١ٕخ اٌّزؼذدح 

 اٌزم١ٕبد ثمغٕط١ٕخ 
 غشذ عٕخ 31لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2019  
20 

الصادرة 15الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228أكتوبر سنة  02 فً   

٠ٕب٠ش عٕخ  ٠15ؼذي ٠ٚزُّ اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌّشزشن اٌّؤسر فٟ 

ٚاٌّزضّٓ اٌزٕظ١ُ اٌذاخٍٟ ٌّشوض اٌجذش اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ  2013

 ٌزط٠ٛش اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

عجزّجش عٕخ  16لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

2019  
29 

الصادرة 11الرسمٌة رلم الجرٌدة   

0228نوفمبر سنة  22فً    

عجزّجش عٕخ  12لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ  ٠ذذد رظ١ٕف اٌّذسعخ اٌؼ١ٍب ٚششٚط االٌزذبق ثبٌّٕبطت اٌزبثؼخ ٌٙب

2018  
50 

الصادرة 13الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228نوفمبر سنة  01فً    

د٠غّجش عٕخ  ٠22ؼذا ٠ٚزُّ اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌّشزشن اٌّؤسر فٟ 

ٚاٌّزضّٓ إٔشبء ِذ٠ش٠بد اٌخذِبد اٌجبِؼ١خ ٚرذذ٠ذ ِمش٘ب  2004

 ٚلبئّخ االلبِبد اٌجبِؼ١خ اٌزبثؼخ ٌٙب ِٚشزّالرٙب

 52  ١ٔٛ٠2019ٛ عٕخ  18لشاس ٚصاسٞ ِشزشن ِؤسر فٟ 

الصادرة  22الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228فبراٌر سنة  22فً   

اٌزٞ ٠ذذد  2015ٕخ د٠غّجش ع ٠7ؼذي ٠ٚزُّ اٌمشاس اٌّؤسر فٟ 

رشى١ٍخ اٌٍجٕخ اٌمطبػ١خ ٌٍظفمبد ٌٛصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش 

 اٌؼٍّٟ

 55  2018اوزٛثش عٕخ  11لشاس ِؤسر  فٟ 

الصادرة 03الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228ابرٌل سنة  22فً    

٠ذذد و١ف١بد رٕظ١ُ اٌزى٠ٛٓ اٌزذض١شٞ ٌشغً ثؼض اٌشرت إٌّز١ّخ 

ذش ِٚذرٗ ِٚذزٜٛ ثشٔبِجٗألعالن ِغزخذِٟ دػُ اٌج  
 50 2018عجزّجش  عٕخ  27لشاس ِؤسر فٟ 

الصادرة 35الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228ٌونٌو سنة  0فً    

٠زضّٓ رف٠ٛض اإلِضبء إٌٝ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍجذش اٌؼٍّٟ ٚاٌزط٠ٛش 

 اٌزىٌٕٛٛجٟ
 50 2019اثش٠ً عٕخ  24لشاس ِؤسر فٟ 
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الصادرة 35الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228ٌو سنة ٌون 0فً    

 ٠زضّٓ رف٠ٛض اإلِضبء إٌٝ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزى٠ٛٓ اٌؼب١١ٌٓ
 52 2019اثش٠ً عٕخ  24لشاس ِؤسر فٟ 

الصادرة 35الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228ٌونٌو سنة  0فً    

ث١ٓ اٌجبِؼبد ٠زضّٓ رف٠ٛض اإلِضبء إٌٝ ِذ٠ش اٌزؼبْٚ ٚاٌزجبدي ِب  
 50 2019اثش٠ً عٕخ  24لشاس ِؤسر فٟ 

الصادرة  35الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228ٌونٌو سنة  0فً   

 ٠زضّٓ رف٠ٛض اإلِضبء إٌٝ ِذ٠ش اٌذساعبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚاألسش١ف
 50 2019اثش٠ً عٕخ  24لشاس ِؤسر فٟ 

الصادرة 35الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228ٌونٌو سنة  0فً    

٠زضّٓ رف٠ٛض اإلِضبء إٌٝ ِذ٠ش اٌشٙبداد ٚاٌّؼبدالد ٚاٌزٛص١ك 

بِؼٟاٌج  
 50 2019اثش٠ً عٕخ  24لشاس ِؤسر فٟ 

الصادرة 35الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228ٌونٌو سنة  0فً    

 ٠زضّٓ رف٠ٛض اإلِضبء إٌٝ ِذ٠ش اٌزى٠ٛٓ اٌؼبٌٟ 
 59 2019اثش٠ً عٕخ  24لشاس ِؤسر فٟ 

الصادرة 35الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228ٌونٌو سنة  0فً    

١خ ٚاالعزششاف٠زضّٓ رف٠ٛض اإلِضبء إٌٝ ِذ٠ش اٌزّٕ  
 00 2019اثش٠ً عٕخ  24لشاس ِؤسر فٟ 

الصادرة  35الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228ٌونٌو سنة  0فً   

٠زضّٓ رف٠ٛض اإلِضبء إٌٝ ِذ٠ش ا١ٌّضا١ٔخ ٚاٌٛعبئً ِٚشالجخ 

 اٌزغ١١ش
 02 2019اثش٠ً عٕخ  24لشاس ِؤسر فٟ 

الصادرة  35الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228ٌونٌو سنة  0فً   

رف٠ٛض اإلِضبء إٌٝ ِذ٠شح اٌزى٠ٛٓ فٟ اٌذوزٛساٖ ٚاٌزؤ١ً٘ ٠زضّٓ 

 اٌجبِؼٟ
 05 2019اثش٠ً عٕخ  24لشاس ِؤسر فٟ 

الصادرة  35الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228ٌونٌو سنة  0فً   

٠زضّٓ رف٠ٛض اإلِضبء إٌٝ ِذ٠ش إداسح ٚر٠ًّٛ اٌجذش اٌؼٍّٟ 

 ٚاٌزط٠ٛش اٌزىٌٕٛٛجٟ
 00 2019اثش٠ً عٕخ  24لشاس ِؤسر فٟ 

الصادرة  35الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228ٌونٌو سنة  0فً   

 ٠زضّٓ رف٠ٛض اإلِضبء إٌٝ  ٔٛاة ِذ٠ش٠ٓ 
 00 2019اثش٠ً عٕخ  25لشاس ِؤسر فٟ 

الصادرة 20الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228ٌونٌو سنة  32فً    

د٠غّجش عٕخ  7اٌّٛافك  1437طفش ػبَ  ٠25ؼذي اٌمشاس اٌّؤسر فٟ 

ى١ٍخ اٌٍجٕخ اٌمطبػ١خ ٌٍظفمبد ٌٛصاسح اٌزؼ١ٍُ ، اٌزٞ ٠ذذد رش 2015

 اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ 

 02  2019ِبسط عٕخ   27فٟ لشاس ِؤسر 

الصادرة  82الجرٌدة الرسمٌة رلم   

0228دٌسمبر سنة  05فً   

٠ذذد إطبس رٕظ١ُ اٌّغبثمبد ٚاالِزذبٔبد ا١ٌّٕٙخ ٌالٌزذبق ثبٌشرت 

 إٌّز١ّخ ألعالن ِغزخذِٟ دػُ اٌجذش
 00 ١ٌٛ٠2019ٛ عٕخ  29فٟ  لشاس ِؤسر

 
 

 


