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2 - أربـــعــة (4) مـن الــعــلـمــيــX اخلــارجــX عـن اJــركـز
rواحلـائزين رتـبـة أستـاذ بـحث أو رتبـة مـعادلـة على األقل
يـتم اخـتيـارهم بـاألولـوية من بـX الـباحـثـX العـامـلX في

هيئات البحث ذات اJيادين اJتصلة بنشاطات اJركز.
Xالـعــامــلـ Xالــوطـنــيــ X3 - أربــعــة (4) من الــعــلـمــيــ

والقاطنX خارج التراب الوطني.
عـــنــدمــا التــكــون شــروط الــرتــبـــة مــســتــوفــاةr يــشــغل
بــاحـثــون من الــرتـبــة األقل مـبــاشـرة اJــقــاعـد حــسب نـفس

النسب.
يـرأس اجملـلس الـعـلـميr بـاحـث يـنـتـخـبه نـظـراؤه من

بX الباحثX الذين لهم أعلى رتبة.
حتـــدد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــة ألعـــضـــاء اجملـــلس الـــعــلـــمي
لـلــمـركـز كل أربع (4) ســنـوات بـقــرار من الـوزيــر اJـكـلف

بالصيد البحري واJوارد الصيدية.
تتولى أمانة اجمللس العلمي مصالح إدارة اJركز.

اJـادةاJـادة 8  :  : يـحـوّل اJـسـتـخدمـون اJـمـارسـون نـشـاطهم
في اJــــركـــز الـــوطـــنـي لـــلـــدراســــات والـــوثـــائـق في مـــيـــدان
الـصـيـد الـبـحـري وتـربـيـة اJـائـيـاتr عـنـد تـاريخ نـشـر هـذا
اJـــرســـوم في اجلـــريـــدة الـــرســــمـــيـــةr إلى اJـــركـــز الـــوطـــني

للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية اJائيات.

اJـادةاJـادة 9 : : حتـوّل كل اJـمــتـلـكــات اJـنـقـولــة والـعـقـارات
وكــذا كل الــوســـائل واحلــقــوق الـــتي كــان يــحـــوزهــا اJــركــز
الوطني للدراسـات والوثائقr في ميدان الصيد البحري
واJـوارد الصيديـةr إلى اJركز الوطـني للبحث والـتنمية

في الصيد البحري وتربية اJائيات.

اJادةاJادة 10 : : يتـرتب عن الـتحـويل اJنـصوص عـليه في
اJادة 9 أعالهr إعداد مايأتي :

- جـرد كـمي وتـقـديـري تـعـده جلـنـة مـشـتـركـة تـتشـكل
مـن �ــــثــــلــــX عـن الــــوزارة الــــوصــــيــــة والــــوزارة اJــــكــــلــــفــــة

rاليةJبا

- حـصـيــلـة خـتـامـيـة تـتـضـمن الـنـشـاطـات والـوسـائل
الــــتـي كــــان يــــســــيــــرهـــــا اJــــركــــــز الــــوطــــنــي لــــلــــدراســــــات
rـائـياتJوالــوثـائـق في مـيدان الـصـيد الـبـحري وتـربـية ا
يــــشــــار فــــيـه عــــلى وجـه اخلــــصــــوص إلـى قــــيــــمـــــة عــــنــــاصــــر
اJـمـتـلكـات واحلـقوق والـديـون احملـولة إلى اJـركـز الـوطني

للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية اJائيات.

يــــجـب أن تــــكـــــون هـــــذه احلــــصـــــيــــلـــــة مــــحـل مــــراقـــــبــــة
وتأشيرة وفقا للتنظيم اJعمول به .

rرسومJادة 11 :  : تلغى جميع األحكام اخملالفة لهذا اJادةاJا
السـيّــمـا أحـكــام اJـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 93 - 259 اJـؤرخ
في 11 جــمـادى األولى عـام 1414 اJـوافق 27 أكـتـوبــر سـنـة
1993 واJــتــضــمــن إنــشــــاء اJــركــــز الــوطـنـــي لــلــدراسـات

والوثائــق في ميدان الصيد البحري وتربية اJائيات.

اJادةاJادة 12 : : يـنشر هـذا اJرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 24 ربيع الثاني عام 1429 اJوافق
30 أبريل سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــرسرســــــــــوم توم تــــــــــنــــــــــفــــــــــيــــــــــذي رقم ذي رقم 08 -  - 129  م  مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 27 رب ربــــــــــيعيع
الثاني عام الثاني عام 1429 اJوافق  اJوافق 3 مايو سنة  مايو سنة r r2008 يتضمنيتضمن
الـــــقــــــانـــــون األســـــاسـي اخلـــــاص بــــــاألســـــتـــــاذ الــــــبـــــاحثالـــــقــــــانـــــون األســـــاسـي اخلـــــاص بــــــاألســـــتـــــاذ الــــــبـــــاحث

االستشفائي اجلامعياالستشفائي اجلامعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومـة
- بــنـاء عـلى الــتـقــريـر اJـشــتـرك بـX وزيــر الـتــعـلـيم
العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسكان وإصالح

rستشفياتJا
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 11 اJــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اJـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واJتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
r2002 - 1998 الــبـحث الــعــلـمي والــتـطــويــر الـتــكـنــولـوجي

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

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

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةJوا
- و�ـقـتــضى اJـرســوم رقـم 74 - 200 اJـؤرخ في 14
رمـــــضـــــان عـــــام 1394 اJـــــوافق أول أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنــــــة 1974

rتضمــن إنشــاء شهادة دكتــور في العلوم الطبيةJوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 03 - 309
اJـؤرخ في 14 رجب عـام 1424 اJـوافق 11 سـبــتـمـبـر سـنـة
 2003 واJــتــضــمن تـــنــظــيم الــتــكـــوين و حتــســX اJــســتــوى

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

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة  2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة  2007 وا

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

rو نظام دفع رواتبهم XوظفJا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة  2007 الذي يـحدد كـيفيـات منـح الزيـادة االستـداللية
لــــشـــاغــــلي اJــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اJـــؤســــســـات واإلدارات

rالعمومية

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 90 - 99 اJؤرخ
في أول رمــضـان عـام 1410 اJـوافق 27  مــارس سـنـة 1990
واJتـعـلق بسـلـطة الـتـعيـX و الـتسـيـير اإلداري بـالـنسـبــة
لـــلــــمـــوظـــفــــيــن و أعــــــوان اإلدارة اJـــركـــزيــــــة والـــواليـــــات
والــــبـــلـــــديــــــات واJــــؤســــســــات الــــعـــمــــومـــيــــة ذات الــــطـــابع

rاإلداري

- و �ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 91 - 471
اJؤرخ في 30 جـمادى األولى عام 1412 اJوافق 7 ديسـمبر
ســـــنــــة 1991 واJـــــتــــــضـــــمــن الـــــقــــــانـــــون األســـــاسـي اخلــــاص
بـاألطـبـاء اJـتـخـصـصـX االسـتشـفـائـيـX اجلـامـعـيـrXاJـعدل

 rتممJوا

- و �ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 94 - 236
اJـؤرخ في 25 صـفـر عام 1415 اJـوافق 3 غـشت سـنة 1994
الــــذي يـــــحــــدد كــــيــــفـــــيــــات تــــطـــــبــــيق اJــــادة 6 مـن اJــــرســـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 89 - 122 اJــؤرخ في 15 ذي احلـــجـــة عـــام
 1409اJــوافق 18 يــولــيــو ســنـة 1989 واJــتــضــمن الــقــانــون

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

rتممJعــدل واJا rاالستشفائييــن اجلامعييــن

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 465
اJـؤرخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اJـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـذي يـحـدد قـواعـد إنـشـاء اJـؤسـسـات االسـتـشـفـائـية

rتخصصة وتنظيمها وسيرهاJا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 467
اJـؤرخ في 2 شـعــبـان عـام 1418 اJـوافق 2 ديـسـمـبـر  سـنـة
 1997 الـــذي يــحــدد قــواعــد إنــشــاء اJـــراكــز االســتــشــفــائــيــة

rاجلامعية وتنظيمها وسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 293
اJـؤرخ في  13رجب عـام  1422 اJـوافق أول أكـتـوبـر سـنـة
 2001 واJـتـعـلق �ــهـام الـتـعـلـيم والـتــكـوين الـتي يـقـوم بـهـا

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

 rعدلJا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اJؤرخ في 24 جمـادى الثانـية عام  1424 اJوافق 23 غشت
سـنـة 2003 الـذي يــحـدد مــهــام اجلـامــعـة و الــقــواعـد اخلــاصـة

بتنظيمها وسيرهاr اJعدل واJتمم.
- و �ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 04 - 180
اJـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام  1425 اJـوافق 23 يــونـيـو
سنة 2004 الذي يحـدد صالحيات مجلس آداب وأخالقيات

 r هنة اجلامعية وتشكيلته وسيرهJا
- و �ـقــتــضى اJــرسـوم الــتــنـفــيـذي 07 - 140 اJـؤرخ
في 2  جــــمــــادى األولى عـــام 1428 اJــــوافق 19 مــــايــــو ســــنـــة
2007 واJــــــتــــــضـــــمـن إنــــــشــــــاء اJـــــؤســــــســــــات الــــــعـــــمــــــومــــــيـــــة

االسـتـشـفـائـيـة واJـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة
وتنظيمها و سيرها.

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة
الفصل األولالفصل األول

مجال التطبيقمجال التطبيق
اJــادة األولى :اJــادة األولى : تــطــبـيــقــا ألحـكــام  اJــادتـX 3 و 11 من
األمــــر رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006 واJـتــضــمن الـقــانـون

األساسي الـعـام لـلوظـيـفـة الـعمـومـيـةr يهـدف هـذا اJـرسوم
XـــوظـــفــJـــطـــبـــقـــة عــلـى اJإلى تـــوضـــيح األحـــكـــام اخلـــاصـــة ا
اJنـتـمـX ألسـالك األسـاتـــذة الـباحـثـيــن االسـتـشـفـائـييــن
اجلـامــعـيـيــن وحتــديـد اJـدونـة اJــرتـبـطــة بـهم وكـذا شـروط

االلتحاق بالرتب ومناصب الشغل اJطابقة لها.

اJادة اJادة 2  :  : يكـون األساتـذة البـاحثـون االستـشفـائيون
اجلامعيون في وضعـية اخلدمة لدى اJؤسـسات  العمومية
ذات الـــطــابع الـــعــلــمـي و الــثــقـــافي واJــهـــني الــتـي تــضــمن
تــكــويـنــا في الــعــلـوم الــطــبـيــة وفي اJــؤســسـات والــهــيـاكل

االستشفائية اجلامعية.
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اJادة اJادة 3 : : يـسيّـر األساتـذة البـاحـثون االسـتشـفائـيون
اجلـامعيون من قبل الـوزير اJكلف بـالتعلـيم  العالي غير
أنــهم يـــخــضــعـــون في  �ــارســتـــهم الــنـــشــاطــات الـــصــحــيــة

لسلطة الوزير اJكلف بالصحة. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
احلقوق و الواجباتاحلقوق و الواجبات

اJادة اJادة 4 : : يخضع األساتـذة الباحثون االسـتشفائيون
اجلــامـــعــيـــون الـــذين تــســـري عـــلــيـــهم أحـــكــام هـــذا الــقـــانــون
األساسي لـلحقـوق والواجبـات اJنصـوص عليـها في األمر
رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1427
اJـوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2006 واJـذكـور أعاله والـنـصـوص

اJتخذة لتطبيقه.

 كــمـــا يـــخــضـــعـــون لــلـــنـــظــام الـــداخـــلي لـــلــمـــؤســـســات
اJذكورة في اJادة 2 أعاله.

اJـادة اJـادة 5 : : يـقـوم األسـاتـذة الـبـاحـثـون االسـتـشـفـائـيون
اجلــامــعـيــون عن طــريق الــتـدريس والــبــحث والــنـشــاطـات
الــصـحــيـة �ـهــمـة اخلــدمـة الــعـمــومـيـة فـي الـتـعــلـيم الــعـالي

والصحة.
وبهذه الصفةr يتعيّن عليهم ما يأتي :

- إعـــــطــــــاء  تــــدريـــس نـــــــوعــي ومـــــحـــــيّـن مــــرتـــــبــط
بــتــطــــورات الــعــلــم واJــعــارف والــتــكـــنــولــوجــيــا والــطــرق
الــبـيـداغــوجـيـة والــتـعـلــيـمـيــة مـطـابــقـا لـلــمـقـايــيس األدبـيـة

rهنيةJوا
- الــقــيــام بــنــشــاطــات الــبــحث الــتــكــويــنـي لــتــنــمــيـة
كــــفـــــاءاتــــهـم وقــــدراتــــهـم Jــــزاولـــــة وظــــيــــفـــــة أســــتـــــاذ بــــاحث

rاستشفائي جامعي
rضمان جودة نشاطات الصحة -

- اJـســاهـمـة في إعـداد  الـسـيـاسـة الـوطـنـيـة لـلـصـحـة
   rوفي تنفيذها

 rعرفة و نشرهاJشاركة في حتصيل اJا -
- ضــمـان نــقل اJـعــارف في مـجــالي الـتــكـوين األولي

واJتواصل.

6 : : يـــــــســــــــتـــــــفـــــــيـــــــد األســـــــاتــــــــذة الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون اJــــــادة اJــــــادة 
االسـتـشـفـائـيـون اجلـامـعـيـون من كل الـظـروف الـضـروريـة
لـتـأديـة مـهـامـهم وترقـيـتـهم  االسـتـشـفـائيـة اجلـامـعـيـة وكذا

شروط النظافة واألمن اJرتبطة بطبيعة نشاطهم.   

Xــــــادة 7 : : يـــــــتــــــعــــــيّـن عــــــلـى األســــــاتــــــذة الـــــــبــــــاحــــــثــــــJــــــادة اJا
االسـتـشـفـائـيـX اجلــامـعـيـX ضـمـان خـدمـة الـتـدريس وفـقـا

لـــــلــــحــــجـم الــــســــاعـي الــــســــنــــوي  احملــــدد بـ : 192 ســــاعــــة من
الــــدروس ويـــقــــابل هــــذا احلـــجم الــــســـاعي : 288 ســـاعـــة من
األعـمـال اJـوجـهـة أو : 384 سـاعـة من األعـمــال الـتـطـبـيـقـيـة

طبقا للمعادلة اآلتية :
ســـاعـــة (1) مــن الــدروس تــعــــادل ســـاعـــة و نــصـف
(1 سا 30) من األعـمال اJـوجهـة و ساعـتX (2) من األعـمال

التطبيقية.
حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اJـادة بقـرار من الـوزير

اJكلف بالتعليم العالي.

Xـســاعـدين االسـتـشــفـائـيـJـادة 8 : : �ـكـن األسـاتـذة اJـادة اJا
اجلـامـعيـrX الـذين يـحـضـرون رسالـة دكـتـوراه في الـعـلوم
الــــطــــبـــيــــة  االســــتــــفــــادة من تــــكــــيـــيـف حــــجـــمــــهـم الـــســــاعي

للتدريس. 
حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اJـادة بقـرار من الـوزير

اJكلف بالتعليم العالي.

اJــــــادة اJــــــادة 9 : : �ــــــكــن دعــــــــوة األســـــــاتــــــذة الــــــبـــــــاحــــــثـــــــيــن
االسـتشـفائيـيــن اجلامـعيـيــن Jمـارسة نـشــاطـات البحـث
الــعـلــمـي فـي فــرق أو مــخــابــر الـبــحث أو إدارتــهــمــا وكـذا

تأطير الدكتوراه في العلوم الطبية .
تــمـــارس هــذه الـــنــشــاطـــات في إطــار الـــتــزام  فــردي

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

مكافأتها �رسوم.

Xاالسـتـشـفـائـيـ Xـادة 10 : : �ـكن األسـاتـذة الـبـاحـثـJـادة اJا
اجلـامعـيX شـغل  مـناصب عـلـيا هـيكـلـية أو وظـيـفيـة  على
مستوى اJؤسسات والهياكل اJنصوص عليها في اJادة 2

أعاله .
وفي هـذه احلالـة يـتـغـيـر حـجـمـهم الـسـاعي لـلـتدريس
وفق طـبيعة مـسؤوليتـهمr حسب كيفـيات حتدد بقرار من

الوزير اJكلف بالتعليم العالي. 
Xاالســــتـــشـــفــــائـــيـــ Xال يـــرخـص لألســـاتــــذة الـــبـــاحــــثـــ
اجلـــامـــعـــيـــX الـــشـــاغـــلـــX مـــنـــاصـب عـــلـــيـــا بـــالـــقـــيـــام �ـــهــام

التدريس والتكوين بصفة ثانوية.

Xــــــــادة 11 : : �ـــــــكـن دعـــــــوة األســــــــاتـــــــذة الـــــــبــــــــاحـــــــثـــــــJــــــــادة اJا
Xفي إطـــار اتـــفــاقـــيـــات بــ rXاجلـــامـــعــيـــ Xاالســـتـــشــفـــائـــيــ
مــــؤســـــســــاتـــــهم و قـــــطــــاعـــــات األنـــــشــــطـــــة األخــــرىr ضـــــمــــان
الـدراسـات واخلـبــرة وضـبط مـنـاهج تـتـطــلـبـهـا احـتـيـاجـات

التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
يـــســـتــفـــيـــد األســـاتـــذة الــبـــاحـــثـــون االســـتــشـــفـــائـــيــون
اجلـــامـــعـــيـــون من مـــكـــافـــأة  خـــدمـــاتـــهم حـــسـب الـــكـــيـــفـــيــات

والشروط اJنصوص عليها  في التنظيم اJعمول به.
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X12 : : ال يـــــــــرخص لـألســـــــــاتـــــــــذة الــــــــبـــــــــاحـــــــــثــــــــ اJـــــــــادة اJـــــــــادة 
rنــشـاطــا مــربــحـا XـمــارســJا Xاجلـامــعــيــ Xاالســتــشـفــائــيــ
تــطـبــيـقــا لـلــمـادة 44 من األمـر رقم 06 - 03 اJـؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
واJذكور أعالهr بـالقـيام �ـهام التـدريس والتـكوين بـصفة

ثانوية.

Xاالسـتـشـفـائـيـ Xـادة 13 : : �ـكن األسـاتـذة الـبـاحـثـJـادة اJا
اجلـــامـــعـــيـــX االســـتـــفـــادة مـن رخص الـــغـــيـــاب دون فـــقـــدان
الـــراتبr لـــلـــمـــشـــاركـــة في اJـــؤتـــمـــرات واJـــلـــتـــقـــيــات ذات
الـــطـــابع الـــوطــني أو الـــدولي الـــتي تـــتـــصل بـــنــشـــاطـــاتــهم
اJـهـنيـة حسب الـكيـفـيات والـشروط اJـنـصوص عـليـها في

التنظيم اJعمول به. 

Xاجلامـعـي Xـادة 14 : : �كـن األساتـذة االسـتـشفـائـيـJـادة اJا
واألسـاتـذة احملاضـرين االسـتـشـفـائيـX اجلـامـعـيـX قسم "أ"
الــذين مــارســوا مـدة خــمس (5)  ســنــوات مــتــتــالــيــة بــهــذه
الـصـفـةr االسـتـفـادة مـرة واحــدة خالل مـسـارهم اJـهـني من
عــطـلــة عــلـمــيـة مــدتـهــا سـنــة واحـدة لــتـمــكـيــنـهم من جتــديـد
مــــــعـــــارفـــــهـم واJـــــســــــاهـــــمـــــة بــــــذلك فـي حتـــــســـــX الــــــنـــــظـــــام
الـبـيــداغـوجي والـتـنــمـيـة الـعـلــمـيـة الـوطـنــيـة. ويـعـتـبـرون

طوال هذه السنة في وضعية نشاط. 
وفي هـذا اإلطـارr جتـمع سـنوات اJـمـارسـة في رتـبة
األسـاتـذة احملـاضـريــن االسـتـشـفــائـيـيــن اجلـامـعـيـيــن قـسم
"أ" مـع ســــــــنــــــــوات  اJـــــــمــــــــارســــــــة فـي رتــــــــبــــــــة  األســــــــاتـــــــذة

. Xاجلامعي Xاالستشفائي
حتدد كيفيات تطبيق هذه اJادة �وجب مرسوم.

Xـسـاعدين االسـتـشفـائـيJـادة 15 : : �ـكن األسـاتذة اJـادة اJا
اجلـامـعـيـX الـذين يـحــضّـرون رسـالـة دكـتـوراه في الـعـلـوم
الــطـبــيـة r االســتـفــادة من انـتــداب r وفق الــشـروط احملـددة
في اJـــــرســـــوم الــــرئـــــاســي رقــم 03 - 309 اJــــؤرخ فــي 14
رجب عام  1424 اJوافق 11 سبتمبر سنة 2003  واJذكور

أعاله.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التربص - الترقية في الدرجةالتربص - الترقية في الدرجة

اJــــادة اJــــادة 16 : : يــــعـــــفى مـن فــــتـــــرة  الــــتـــــربص األســـــاتــــذة
الباحثون االستشفائيون اجلامعيون الذين © توظيفهم .

اJــــادة اJــــادة 17 : : حتـــــدد وتــــائــــر الـــــتــــرقـــــيــــة فـي الــــدرجــــات
Xاجلامعي Xاالستشفائي Xطبقة على األسـاتذة الباحثJا
rاخلــــاضـــعــــيـن ألحــــكــــام هــذا الـــقـــانـــون األســــاسي اخلـــاص

كـمـا يأتي :
- حــــــسـب اJــــــدة الــــــدنـــــــيــــــا بــــــالــــــنــــــســــــبـــــــة لألســــــاتــــــذة

rXاجلامعي Xاالستشفائي

- حـــسب اJـــدتـــX  الـــدنـــيـــا واJـــتــوســـطـــة بـــالـــنـــســـبــة
rXاجلامعي Xلألساتذة احملاضرين االستشفائي

- حسب اJدد الدنيـا واJتوسطة والقصوى بالنسبة
.Xاجلامعي Xساعدين االستشفائيJلألساتذة ا

الفصل الرابعالفصل الرابع
الوضعيات القانونية األساسيةالوضعيات القانونية األساسية

18 : : حتــــــدد الـــــــنــــــسب الــــــقـــــــصــــــوى لألســــــاتــــــذة اJـــــادة اJـــــادة 
الـبـاحــثـX االسـتــشـفـائـيــيـن اجلـامـعــيـيـن احملـتــمـل وضـعـهم
بـــنـــاء عـــلى طـــلـــبـــهم  فـي إحـــدى الـــوضـــعـــيـــات الـــقـــانـــونـــيــة
rبــالـنــســـبــة إلى كل مــؤســسـة rاألســـاســيـــة احملــــددة أدنـــاه

كما يأتي : 
  r% 10 : االنتداب -

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

حتسـب هذه الـنـسب اسـتنـادا  إلى الـتـعداد احلـقـيقي
لكل رتبة.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
حركات النقل حركات النقل 

اJــــادة اJــــادة 19 : : بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكـــام اJـــادة 158 من
األمــــر رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJذكور أعالهr ال �كن

حتـويل األسـتـاذ الـبـاحث االسـتـشـفـائي اجلـامـعي إال بـطـلب
منه.

الفصل السادسالفصل السادس
التكوينالتكوين

20 :  : يــــتـــعــــيّن عــــلى اإلدارة أن تـــنــــظمr بــــصـــفـــة اJــادة اJــادة 
Xتــكــويــنــــا مــتــواصــال لــفـائــدة األســاتــذة الــبــاحــثـ rدائــمــة
االستـشفـائـيX اجلـامعـييــن يـهـدف إلى حتسـX مسـتواهم
وتــطــويــر مــؤهالتــهم اJــهــنــيــة وكــذا  حتــيـX مــعــارفــهم في
مـجــال نـشــاطــاتـهمr وفق  الــشــروط اJـنــصـوص عــلـيــهـا في

التنظيم اJعمول به.

الفصل السابعالفصل السابع
التقييمالتقييم

21 :  : يـــــــــخـــــــــضـع  األســـــــــاتـــــــــذة الـــــــــبـــــــــاحـــــــــثــــــــون اJــــــــادة اJــــــــادة 
االستشفائيون اجلامعيون  إلى تقييم دائم ودوري.

وبـهـذه الـصـفــةr يـتـعـX عــلـيـهم إعـداد  تــقـريـر سـنـوي
حـول نـشـاطـاتـهم الـعـلـمـيـة والـبـيـداغـوجـيـة وكـذا الـصـحـية
عـنــد نــهـايــة الـســنــة اجلـامــعـيــة بــغـرض تــقـيــيــمه من طـرف

الهيئات العلمية والبيداغوجية اJؤهلة.
Xادة بقرار مشترك بJحتدد كيفيـات تطبيق هذه ا
الــــوزيـــر اJــــكـــلـف بـــالــــتـــعــــلـــيـم الـــعــــالي والــــوزيـــر اJــــكـــلف

بالصحة. 
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الفصل الثامنالفصل الثامن
التأديبالتأديب

اJـادة اJـادة 22 :  : زيـادة عـلى أحـكـام اJـواد 178 إلى 181  من
األمــر رقم 06 - 03 اJــؤرخ في 19 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــــة عــام
rــذكــور أعــالهJــوافــق 15 يـــولــيــــو ســــنــة 2006  واJ1427 ا

وتـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادة 182 مـنهr يـعـتــبـر خـطـأ مـهـنـيـا من
Xالـــــدرجـــــة الـــــرابـــــعـــــــة (4) قـــــيــــــام األســـــاتــــذة الــــبــــاحــــثــــ
االسـتـشـفـائـيـX اجلـامـعـيـX أو مـشـاركـتـهم في عـمل ثـابت
لالنــــتـــحــــــال وتــــزويـــــر الــــنــــتـــائـج أو غــش في  األعــــمـــــال
الـعــلـمــيـة اJــطـالب  بــهـا في رســائل الـدكــتـوراه  أو في أي

منشورات علمية  أو بيداغوجية أخرى . 

X23 :  : تـعلن الـعـقوبـات التـأديبـيـة من الدرجـت اJادة اJادة 
Xــــتــــخــــذة ضــــد األســــاتــــذة الــــبــــاحــــثــــJاألولـى والــــثــــانــــيــــة ا
Xــقــرر مــشــتــرك مــبــرر بـ� Xاجلــامــعــيــ Xاالســتــشـفــائــيــ
الوزير اJكلف بالـتعليم العالي والوزيـر اJكلف بالصحة
بـنــاء عـلى اقــتــراح من عـمــيـد كــلــيـة الــطب  و/ أو  رئـيس
اJـؤسـسة الـصـحـيـة اJـعـنـيrX بـعـد شـروحـات  كـتـابـية من

اJعني.   
وتـعـلن الـعـقوبـات الـتـأديـبـيـة من الدرجـتـX الـثـالـثة
والـرابـعــة �ـقـرر مــشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـتــعـلـيم
الـعـالي والـوزيـر اJـكـلف بـالـصـحـةr بـنـاء عـلى اقـتـراح من
عـــمـــيـــد كــــلـــيـــة الــــطب و/ أو مـــديـــر اJــــؤســـســـة الــــصـــحـــيـــة
اJــعـــنــيــrX بــعــد أخـــذ الــرأي اJــطــابـق لــلــجــنـــة  اJــتــســاويــة

األعضاء اJعنية  اJنعقدة في مجلس تأديبي. 
حتـــدد كـــيــفـــيـــات تـــطــبـــيق هـــذه اJـــادة بـــقــرار وزاري
مـشـتـرك بـX الــوزيـر اJـكـلف بــالـتـعـلـيـم الـعـالي والـوزيـر

اJكلف بالصحة. 

الفصل التاسعالفصل التاسع
األحكام العامة لإلدماجاألحكام العامة لإلدماج

اJادة اJادة 24 :  : يُـدمج األساتذة الـباحثون االستشفائيون
اجلــامــعــيـــون اJــنــتــمـــــون لألســـالك والــرتــب اJــنــصـــوص
عـلـيــهـــا في اJـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 91 - 471 اJـؤرخ في
30 جـمادى األولى عام 1410 اJوافق 7 ديسـمبـر سنة 1991

واJذكـور أعالهr  ويرسـمون ويـعـاد تصـنيـفهم في األسالك
والـــرتب  اJــطــابــقـــة اJــنــصــوص عـــلــيــهــا فـي هــذا الــقــانــون

األساسي اخلاص في تاريخ سريان هذا اJرسوم.

اJادة اJادة 25 :  : يرتب األساتذة الـباحثون االستشفائيون
اجلـــامـــعــــيـــون اJـــذكــــورون في اJـــادة 24 أعاله في الـــدرجـــة

اJطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم األصلية.
 ويـــؤخــــذ بـــاقي األقــــدمـــيـــة اJــــكـــتـــســــبـــة في الــــرتـــبـــة
األصلية في احلسبان عند الترقية في رتبة االستقبال .

الباب الثانيالباب الثاني
مدومدوّنة األسالكنة األسالك

Xــادة 26 :  : حتــدد مـدونــة أسالك األســاتــذة الــبــاحــثـJــادة اJا
االستشفائيX اجلامعيX كما يأتي :

Xـــــســــاعـــــدين االســـــتــــشـــــفــــائـــــيــــJســــلـك األســــاتـــــذة ا -
rXاجلامعي

Xســـــلك األســـــاتـــــذة احملـــــاضـــــريـن االســـــتـــــشـــــفـــــائـــــيــــ -
rXاجلامعي

.Xاجلامعي Xسلك األساتذة االستشفائي -

الفصل األولالفصل األول
Xاجلامعي Xساعدين االستشفائيJسلك األساتذة اXاجلامعي Xساعدين االستشفائيJسلك األساتذة ا

27 :  : يـــــــضـم  ســـــــلـك األســـــــاتـــــــذة اJـــــــســــــــاعـــــــدين اJــــــادة اJــــــادة 
االستشفائيـX اجلامعيX رتبة أستـاذ مساعد استشفائي

جامعي. 

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJــادة اJــادة 28 :  : يـــكـــلف األســـتـــاذ اJـــســـاعـــد االســـتـــشـــفـــائي
اجلـــامـــعـي  حتت رقـــابــــة اJـــســـــؤول اJـــكـــلــف بـــالـــســـلـــطــــة

البيداغوجــية �ا يأتي : 
 - إعــــطــــاء تــــدريـس في شــــكـل دروس حــــسب احلــــجم

rادة 7 أعالهJنصوص عليه في اJالساعي ا
r دروسه Xحتضير وحتي -

-  إعــــــداد اJـــــطــــــبـــــوعــــــات والـــــكــــــتب وكـل مـــــســــــتـــــنـــــد
r بيداغوجي آخر

- ضمان الـتدريس التـطبـيقي للـطلـبة على مـستوى
rريض و اخملبرJسرير ا

- ضمان السيـر احلسن لالمتحانـات التي يكلف بها
 rواضيع وتصحيح أوراق االمتحاناتJو حتضير ا

 rشاركة في مداوالت جلان االمتحاناتJا -
- اJــســاهــمـة فـي رفع مــسـتــوى اJــعــارف في الــعــلـوم

الطبية.

اJــادة اJــادة 29 :  : يـــكـــلف األســـتـــاذ اJـــســـاعـــد االســـتـــشـــفـــائي
اجلامعي في مجال الصحة �ا يأتي : 

- ضـمـان كل عالج مــرتـبط بــكـفـاءتهr وخــاصـة الـعالج
rستوى العاليJاالختياري والعالج ذو ا

- ضـمــان خـدمــات الـصـحــة ذات الـصـلــة بـاخــتـصـاصه
rؤسسات والهياكل االستشفائية اجلامعيةJفي ا
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- اJسـاهـمـة في حتسـX فـعـالـية اJـنـظـومة الـوطـنـية
الـــــصـــــحـــــيـــــة عـن طـــــريق تـــــنـــــفـــــيـــــذ  بـــــرامـج الـــــنـــــشـــــاطــــات

rالصحية
- اJــسـاهــمــة في تـســلــسل الـعـالج من  عالج ضـروري

إلى  عالج اختياري و عالج ذي مستوى عال. 

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيفشروط التوظيف

اJــادة اJــادة 30 :  : يـــوظف األســتـــاذ اJـــســاعـــد االســتـــشـــفــائي
اجلـامعي عن طريق اJـسابقـة  على أساس االخـتبارات من
بـX احلائـزين على شـهادة الـدراسات الـطبـية اJـتخـصصة

أو شهادة معترف �عادلتها.

اJــــادة اJــــادة 31 : : تــــفــــتح اJــــســــابــــقــــة لــــتــــوظــــيـف األســــاتـــذة
اJــسـاعــدين االسـتــشـفــائـيـX اجلــامـعــيـX �ــوجب قـرار من
الــوزيــر اJــكـــلف بــالــتــعــلـــيم الــعــالي يــعـــده بــالــتــشــاور مع
الوزير اJكلف بـالصحةr ويحدد هذا القرار عدد اJناصب
اJـــفــتــوحــة لــلــمــســابــقــة في كـل اخــتــصــاص وفي كل هــيــكل

استشفائي جامعي. 
حتدد كـيـفيـات تنـظـيم وسيـر اJسـابـقة �ـوجب قرار
مـشـتـرك بـX الــوزيـر اJـكـلف بــالـتـعـلـيـم الـعـالي والـوزيـر

اJكلف بالصحة.

اJـادة اJـادة 32 :  : تــعــلن نـتــائج اJــسـابــقـات حــسب اJــنـاصب
اJــطـــلــوب شـــغــلــهـــا بــقــرار مـــشــتــرك بـــX الــوزيـــر اJــكــلف
بــالــتـعــلــيم الــعـالـي والـوزيــر اJــكـلـف بـالــصــحــة والـســلــطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.
يـعـيّن اJـترشـحـون الـنـاجحـون ويـرسـمـون في رتـبة

أستاذ مساعد استشفائي جامعي.

اJادة اJادة 33 :  : يتعX عـلى  األستاذ اJساعـد االستشفائي
اجلـامعي �ارسة وظـيفته  في مـنصب تعـيينه  Jدة ثالث

(3) سنوات على األقل. 

اJـادة اJـادة 34 :  : يــفـقــد اJــتــرشح الـذي لـم يـلــتــحق �ــنـصب
تــعـيــيــنـهr االسـتــفــادة من جنــاحـه في اJــســابــقـةr وال �ــكــنه
اJشاركـة في مسابقة أخرى إال بعد انقضاء مدة ثالث (3)

سنوات.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJادة اJادة 35 : : يـدمج في رتبة أسـتاذ مسـاعد استـشفائي
جامعيr األساتذة اJساعدون االستشفائيون اجلامعيون.

الفصل الثانيالفصل الثاني
 Xاجلامعي Xسلك األساتذة احملاضرين االستشفائي Xاجلامعي Xسلك األساتذة احملاضرين االستشفائي

اJــــــــادة اJــــــــادة 36 :  : يــــــــضـم  ســــــــلـك األســــــــاتــــــــذة احملــــــــاضـــــــــرين
: (2) Xرتبت  Xاجلامعي Xاالستشفائي

-  رتـبــة أســتـاذ مــحــاضـر اســتــشـفــائي جــامــعي قـسم
 r"ب"

- رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ".

الفرع األولالفرع األول
األستاذ احملاضر االستشفائي اجلامعي من قسم "ب"األستاذ احملاضر االستشفائي اجلامعي من قسم "ب"

الفقرة األولىالفقرة األولى
حتديد اJهامحتديد اJهام

37 :  : يـــكــــلف األســـتــــاذ احملـــاضـــر االســـتــــشـــفـــائي اJــادة اJــادة 
اجلامعي  قسم "ب"r �ا يأتي:

- إعـــــطــــاء تـــــدريس فـي شـــــكل دروس حـــــسب احلـــــجم
rادة 7 أعالهJنصوص عليه في اJالساعي ا

rدروسه Xحتضير وحتي -
- إعــــــداد اJــــــطــــــبـــــوعــــــات والــــــكــــــتـب وكل مــــــســــــتــــــنـــــد

rبيداغوجي آخر
- ضمان الـتدريس التـطبـيقي للـطلـبة على مـستوى

r ريض واخملبرJسرير ا
- ضـمــان حـسن ســيـر االمــتـحـانــات الـتـي يـكـلـف بـهـا

  r واضيع وتصحيح أوراق االمتحاناتJوحتضير ا
 rشاركة في مداوالت جلان االمتحانJا -

- اJــســاهــمـة فـي رفع مــسـتــوى اJــعــارف في الــعــلـوم
الطبية.

38 : : يـــكــــلف األســـتــــاذ احملـــاضـــر االســـتــــشـــفـــائي اJــادة اJــادة 
اجلامعي قسم "ب" في مجال الصحة �ا يأتي :

- ضـمـان كل عالج مــرتـبط بــكـفـاءاته وخــاصـة الـعالج
rستوى العاليJاالختياري والعالج ذو ا

- ضـمــان خـدمــات الـصـحــة ذات الـصـلــة بـاخــتـصـاصه
rؤسسات والهياكل االستشفائية اجلامعيةJفي ا

- اJسـاهـمـة في حتسـX فـعـالـية اJـنـظـومة الـوطـنـية
rالصحية عن طريق تنفيذ برامج النشاطات الصحية

- اJــســـاهــمـــة في تــســـلــسـل الــعالج مـن عالج أســاسي
إلى عالج اختياري وعالج ذي مستوى عال. 

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط الترقية شروط الترقية 

اJـادة اJـادة 39 :  : يـرقى بـصـفـة أسـتـاذ مـحـاضـر اسـتـشفـائي
جـامــعي قـسم "ب"r األســاتـذة اJــسـاعـدون االســتـشـفــائـيـون
اجلــامـعــيـون احلــاصـلـون  عــلى شــهـادة دكـتــوراه في الــعـلـوم

الطبية.
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الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJادة اJادة 40 :  : يدمج األساتذة اJـساعدون االستشفائيون
اجلـامـعيـون احلـائزون شـهـادة دكتـوراه في الـعلـوم الـطبـية
ويرسّـمـون ويـرتبـون من أجل الـتـأسيـس  األولي  للـرتـبة
r"في رتبـة  أسـتـاذ  محـاضـر استـشـفائي جـامـعي قسم "ب

عند تاريخ سريان هذا اJرسوم .

الفرع الثانيالفرع الثاني
األستاذ احملاضر االستشفائي اجلامعي من قسم "أ"األستاذ احملاضر االستشفائي اجلامعي من قسم "أ"

الفقرة األولىالفقرة األولى
حتديد اJهامحتديد اJهام

41 : : يـــكــــلف األســـتــــاذ احملـــاضـــر االســـتــــشـــفـــائي اJــادة اJــادة 
اجلامعي من قسم "أ" �ا يأتي :

- إعـــــطــــاء تـــــدريس فـي شـــــكل دروس حـــــسب احلـــــجم
rادة 7 أعالهJنصوص عليه في اJالساعي ا

rدروسه Xحتضير وحتي -
- إعــــــداد اJـــــطــــــبـــــوعــــــات  والـــــكــــــتب وكـل مـــــســــــتـــــنـــــد

 rبيداغوجي آخر
- ضمان الـتدريس التـطبـيقي للـطلـبة على مـستوى

r ريض و اخملبرJسرير ا
- ضـمــان حـسن ســيـر االمــتـحـانــات الـتـي يـكـلـف بـهـا

وحتضير اJواضيع و تصحيح أوراق االمتحانات.
 rشاركة في مداوالت جلان االمتحاناتJا -

- اJــســاهــمـة فـي رفع مــسـتــوى اJــعــارف في الــعــلـوم
rالطبية

Xـــســــاعـــدين االســــتـــشـــفــــائـــيـــJتـــأطــــيـــر األســــاتـــذة ا -
اجلامعيX في حتضير دروسهم .

اJــادة اJــادة 42 :  :  يـــكــلـف األســتــاذ االســـتــشـــفــائي اجلـــامــعي
قسم "أ" في مجال الصحة بـما يأتي :

- ضــمــان كل عالج مــرتــبط بــكـفــاءاتهr خــاصــة الـعالج
rستوى العاليJاالختياري و العالج ذو ا

- ضـمــان خـدمــات الـصـحــة ذات الـصـلــة بـاخــتـصـاصه
rؤسسات والهياكل االستشفائية اجلامعيةJفي ا

- اJسـاهـمـة في حتسـX فـعـالـية اJـنـظـومة الـوطـنـية
الــــصــــحــــيــــة عن طــــريق الــــتــــصــــور و إعــــداد ووضع بــــرامج

rالنشاطات الصحية
- اJــســـاهــمـــة في تــســـلــسـل الــعالج مـن عالج أســاسي

إلى عالج اختياري وعالج ذي مستوى عال. 

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط التوظيفشروط التوظيف

اJادة اJادة 43 :  : يرقـى  بـصفـة أستـاذ محاضـر استـشفائي
جـــــامـــــعي قـــــسـم "أ"r عن طـــــريـق اJــــســـــابـــــقـــــة عـــــلـى أســـــاس
االخـتـبارات واألشـغال الـبـيداغـوجـية والـعلـمـيةr األسـاتذة

احملاضرون االستشفائيون اجلامعيون قسم "ب". 
اJـــــادة اJـــــادة 44 :  : تـــــفـــــتـح مـــــســـــابـــــقـــــة تـــــوظـــــيف األســـــاتـــــذة
احملــاضــرين االســتــشــفــائـيــX اجلــامــعــيــX قــسم "أ" �ــوجب
قـرار من الوزير اJكلـف بالتعلـيم العالي يعـده بالتشاور
مع الــوزيـــر اJــكـــلف بــالـــصــحـــةr ويــحـــدد هــذا الـــقــرار عــدد
اJـنـاصب اJـفــتـوحـة لـلـمــسـابـقـة في كل اخــتـصـاص وهـيـكل

استشفائي جامعي. 
حتدد كـيـفيـات تنـظـيم وسيـر اJسـابـقة �ـوجب قرار
مـشـتـرك بـX الــوزيـر اJـكـلف بــالـتـعـلـيـم الـعـالي والـوزيـر

اJكلف بالصحة.
اJـادة اJـادة 45 :  : تـعـلن  نـتــائج اJـسـابـقــات حـسب اJـنـاصب
اJــطـــلــوب شـــغــلــهـــا بــقــرار مـــشــتــرك بـــX الــوزيـــر اJــكــلف
بــالــتـعــلــيم الــعـالـي والـوزيــر اJــكـلـف بـالــصــحــة والـســلــطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.
يـعـيّن اJـترشـحـون الـنـاجحـون ويـرسـمـون في رتـبة

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ".

اJادة اJادة 46 : : يتـعX عـلى األستـاذ احملـاضر االسـتشـفائي
اجلـامـعي قـسم "أ"r �ـارسة وظـيـفـته في مـنـصب  تـعـيـينه

Jدة ثالث (3) سنوات على األقل.

47 :   :  يـــفـــقـــد اJـــتـــرشح الـــذي لـم يـــلـــتـــحق �ـــنـــصب اJــادة اJــادة 
تعيينه االسـتفــادة من جناحـه فـي اJسابقة وال �كنه اJشاركــة

في مسابقة أخرى إال بعد انقضاء مدة ثالث (3) سنوات.
الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

48 :  : يـــــــدمـج فـي رتـــــــبـــــــة أســـــــتـــــــاذ مـــــــحـــــــاضـــــــر اJــــــادة اJــــــادة 
اســـــتــــشـــــفــــائـي جــــامــــعـي قــــسـم "أ"r األســــاتـــــذة احملــــاضــــرون

االستشفائيون اجلامعيون.
 الفصل الثالث الفصل الثالث

  Xاجلامعي Xسلك األساتذة االستشفائي  Xاجلامعي Xسلك األساتذة االستشفائي
Xــــادة 49 :  : يــــضم  ســـلك األســــاتـــذة االســـتـــشـــفـــائـــيـــJــــادة اJا

اجلامعيX رتبة أستاذ استشفائي جامعي.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـادة اJـادة 50 : : يـكــلـف األســـتـاذ  االســتــشـفــائي  اجلــامـعي
�ا يأتي :

- إعـــــطــــاء تـــــدريس فـي شـــــكل دروس حـــــسب احلـــــجم
rادة 7 أعالهJنصوص عليه في اJالساعي ا
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rدروسه  Xحتضير وحتي -
- إعــــــداد اJــــــطــــــبـــــوعــــــات والــــــكــــــتـب وكل مــــــســــــتــــــنـــــد

r بيداغوجي آخر
- ضمان الـتدريس التـطبـيقي للـطلـبة على مـستوى

rريض وفي اخملبرJسرير ا
- ضـمــان حـسن ســيـر االمــتـحـانــات الـتـي يـكـلـف بـهـا

rواضيع وتصحيح أوراق االمتحاناتJوحتضير ا
 r شاركة في مداوالت جلان االمتحاناتJا -

- اJــســاهــمـة فـي رفع مــسـتــوى اJــعــارف في الــعــلـوم
rالطبية

- التكفل بنشـاطات التصور واخلبـرة البيداغوجية
في مــجـــال إعــداد بــرامج الـــتــدريس ووضع تـــكــوين جــديــد

وتقييم البرامج واJسارات.

اJـادة اJـادة 51 : : يـكـلف األسـتـاذ االسـتشـفـائي اجلـامـعي في
مجال الصحة بـما يأتي :

- ضـمـان كل عالج مــرتـبط بــكـفـاءاته وخــاصـة الـعالج
rستوى العاليJاالختياري والعالج ذو ا

- ضـمــان خـدمــات الـصـحــة ذات الـصـلــة بـاخــتـصـاصه
اJـــطــــلـــوبـــة لـــدى الـــهـــيــــاكل واJـــؤســـســـات االســــتـــشـــفـــائـــيـــة

rاجلامعية
- اJسـاهـمـة في حتسـX فـعـالـية اJـنـظـومة الـوطـنـية
الــــصــــحــــيــــة عن طــــريق الــــتــــصــــور وإعــــداد و وضع بــــرامج

rالنشاطات الصحية
- اJــســـاهــمـــة في تــســـلــسـل الــعالج مـن عالج أســاسي

إلى عالج اختياري وعالج ذي مستوى عال.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط الترقيةشروط الترقية

اJــــادة اJــــادة 52 :  : يــــرقـى بــــصــــفــــــة أســــتــــــاذ اســــتــــشــــفــــائـي
جــــامـــعــي عن طــــريـق اJـــســـابـــقـــة عــــلى أســـاس الـــشـــهـــادات
واألعـمـــال الـبـيـداغـوجيـة والـعـلـمـيـةr األسـاتـذة احملـاضرون
االستـشـفائـيون اجلـامـعيـون قسم "أ" الـذين يـثبـتون ثالث

(3) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 

53 : : : تـــفـــتـح مـــســــابـــقـــات تــــوظـــيـف األســـاتـــذة اJــادة اJــادة 
االســـتـــشـــفــائـــيـــX اجلـــامــعـــيـــX �ـــوجب قـــرار من الـــوزيــر
اJــكــلف بـــالــتــعــلــيم الـــعــالي يــعــده بــالـــتــشــاور مع الــوزيــر
اJـكلف بالصـحةr  ويحـدد هذا القرار عـدد اJناصب حسب

االختصاصات والهياكل االستشفائية اجلامعية. 
حتدد كـيـفيـات تنـظـيم وسيـر اJسـابـقة �ـوجب قرار
مـشـتـرك بـX الــوزيـر اJـكـلف بــالـتـعـلـيـم الـعـالي والـوزيـر

اJكلف بالصحة.

اJـادة اJـادة 54 :  : تـعـلن  نـتــائج اJـسـابـقــات حـسب اJـنـاصب
اJــطـــلــوب شــغــلــهــا  بــقــرار مــشـــتــرك بــX الــوزيــر اJــكــلف
بــالــتـعــلــيم الــعـالـي والـوزيــر اJــكـلـف بـالــصــحــة والـســلــطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

يعـX اJـتـرشـحـون الـنـاجـحـون ويـرسـمـون في رتـبة
أستاذ استشفائي جامعي.

اJـــــادة اJـــــادة 55 : : يـــــتــــعـــــX عـــــلى األســـــتـــــاذ االســـــتــــشـــــفـــــائي
اجلـامعيr �ارسة وظـيفته في مـنصب تعـيينه  Jدة ثالث

(3) سنوات على األقل.

اJـادة اJـادة 56 : : يــفـقــد اJــتــرشح الـذي لـم يـلــتــحق �ــنـصب
تــعـيــيــنـهr االسـتــفــادة من جنــاحـه في اJــســابــقـةr وال �ــكــنه
اJـشـاركــة في مــسـابـقـة  أخـرى إال بـعــد انـقـضـاء مـدة ثالث

(3) سنوات.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJــــادة اJــــادة 57 : : يـــــدمج فـي رتـــــبــــة أســـــتــــاذ اســـــتـــــشــــفـــــائي
جامعيr األساتذة االستشفائيون اجلامعيون.

الفصل الرابع الفصل الرابع 
األستاذ االستشفائياألستاذ االستشفائي

اجلامعي اJمياجلامعي اJميّز

اJـادة اJـادة 58 : : تـؤسـس درجـة أسـتـاذ اسـتـشـفـائي جـامـعي
�يّز.

59 :  : تـــنـــشـــــأ جلـــنـــــة وطـــنـــــيـــة لـــلـــتـــمـــيـّــــز فـي اJــادة اJــادة 
العـلـــوم الطـبـية تـكـلف بـتقـيـيم النـشـاطات واJـنـشـورات
Xالـــعــلــمــيــة والــبــيــداغــــوجــــيــة  لألســاتــذة االســتــشــفــائــيــ
اجلــــامــــعــــيــــX اJــــرشـــــحــــX لــــلــــتــــعــــيــــX في درجــــة  أســــتــــاذ

استشفائي جامعي �يّز .

وبـهـذه الـصـفـةr تـقـدم الـلـجـنـة الـوطـنـيـة لـلـتـمـيّـز في
الــعــلــوم الــطــبــيــة إلى الــوزيــر اJـــكــلف بــالــتــعــلــيم الــعــالي

معايير التقييم وشبكة التنقيط للموافقة عليها.

تتشكل  اللجنـة الوطنية للتميّز في العلوم الطبية
من أساتذة استشفائيX جامعيX �يّزين .

يـحـدد تــنـظـيم الـلــجـنـة  وسـيـرهــا بـقـرار من الـوزيـر
اJكلف بالتعليم العالي. 
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الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـادة اJـادة  60 : زيــادة عــلى اJـهــام اJــسـنــدة إلى األســاتـذة
االسـتـشـفـائـيـX اجلــامـعـيـrX يـكـلف األســتـاذ االسـتـشـفـائي

اجلامعي اJميّز �ا يأتي :

- ضـــــمـــــان مــــحـــــاضـــــرات وحــــلـــــقـــــات وورشــــات عـــــلى
r مستوى ما بعد  التدرج في العلوم الطبية

Xــســاعـــدين االســتــشــفــائــيــJاســـتــقــبــال األســاتــذة ا -
اجلــامـعـيـX الـذين يــحـضـرون شـهـادة دكــتـوراه في الـعـلـوم

rالطبية لنصحهم وتوجيههم

- اJشـاركة في حتـديد مـحاور الـبحـث ذات األولوية
rفي مجال اختصاصه

- ضــمــان مـهــام الــدراسـات أو االســتــشـارة أواخلــبـرة
أوالتنسيق العلمي و/أو البيداغوجي.

�ــكن دعــوة األســتــاذ االســتــشــفــائي اجلــامــعي اJــمــيّـز
لـلـــقـــيــام �ـــهــام الــتــمـــثــيـل لــدى الـهـــيــئـــات الـوطـــنــيــة

أوالدولية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

اJــــادة اJــــادة 61 :  : يـــعــــX األســـتـــاذ االســـتــــشـــفـــائـي اجلـــامـــعي
اJميزr بـعد أخذ رأي الـلجنـة الوطنـية للـتميـز في العلوم
الطبية من بX األسـاتذة االستشفائيX اجلامعيX الذين

يثبتون الشروط اآلتية :

- خـمس عشرة (15) سنـة من اخلدمـة الفـعلـية بـصفة
أســـتــــاذ اســـتـــشــــفـــائي جــــامـــعي r مـن بـــيـــنــــهـــا  خـــمس ( 5 )
ســــنــــوات بــــصـــــفـــــة رئــــيـــس مــــصــــلـــــحــــــة أو رئــــيـس قــــسم
بــالــنــســبــة لألســاتــــذة االســتــشــفــائــيــيــن اجلــامــعــيــــX في

rالتخصصــات األساســية في العلوم الطبية

-  تـأطير رسائـل الدكتوراه في الـعلوم الـطبية إلى
غاية اJناقشـة بصفة مشرف وذلك منذ التعيX في رتبة

rأستاذ استشفائي جامعي

-  نـــشـــر مـــقـــاالت فـي مـــجالت عـــلـــمـــيـــة ذات ســـمـــعـــة
مـعــتـرف بــهـا مـنــذ الـتـعــيـX في رتــبـة أسـتــاذ اسـتــشـفـائي

rجامعي

-  نـــــشـــــر كـــــتب ذات طـــــابع عـــــلـــــمي وســـــنــــدات و/أو
مــطــبــوعـات مــنــذ الــتــعـيــX في رتــبــة أســتـاذ اســتــشــفـائي

جامعي.

Xادة بقرار مشترك بJحتدد كيفيـات تطبيق هذه ا
الــــوزيـــر اJــــكـــلـف بـــالــــتـــعــــلـــيـم الـــعــــالي والــــوزيـــر اJــــكـــلف

بالصحة.

اJـادة اJـادة 62 : : حتـدد كـيـفـيـات  الـتـعـيـX في درجـة أسـتاذ
استشفائي جامعي �يز بنص خاص. 

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJــــادة اJــــادة 63 :  :  يــــعـــX  فــي درجـــة أســــتـــاذ اســــتـــشــــفـــائي
جـامعي �ـيّزr األسـاتذة االسـتشـفائـيون اجلـامعيـون الذين
يــثــبــتــون عــشــرين (20) ســنــة من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه
الـــصـــفـــة من بـــيــنـــهـــا عـــشــر ( 10) ســـنــوات بـــصـــفــة رئـــيس
Xمصلحة أو رئيس قـسم بالنسبة لألساتذة االستشفائي
rلـلـتـخـصـصـات األسـاسـيـة في الـعـلـوم الـطـبـيـة Xاجلـامـعـيـ
وكـذا اإلنـتـاج الـعـلـمي والــبـيـداغـوجيr بـعـد أخـذ رأي جلـنـة

آداب وأخالقيات اJهنة  اجلامعية.

الباب الثالثالباب الثالث
األحكام  اJطبقة على اJناصب العليااألحكام  اJطبقة على اJناصب العليا

64 : : تــطــبــيــقــا لــلــمـادة 11 (الــفـقــرة األولى) من اJـادة اJـادة 
األمــــر رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1427 اJـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 واJــذكـور أعالهr حتـدد

قائمة اJناصب العليا كما يأتي :

rرئيس مصلحة استشفائية جامعية -

- رئيس وحدة استشفائية جامعية.

اJـادة اJـادة 65 : : حتـدد اJــصـلــحــة و الـوحــدة االسـتــشــفـائــيـة
اجلـامـعــيـة بـقـرار مـشــتـرك بـX الـوزيــر اJـكـلف بـالــتـعـلـيم

العالي و الوزير اJكلف بالصحة.

الفصل األولالفصل األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

66 : : يــكــلف رئــيس  اJــصــلــحــة االســتــشــفــائــيــة اJـادة اJـادة 
اجلامعيةr زيادة على مهام التدريس والصحةr �ا يأتي :
- الـسـهـر علـى حسـن سيـر اJـصـلـحـة اJـوضـوعة حتت

rإشرافه واالنضباط العام فيها
- اقـتــراح بـرنــامج نــشـاطــات اJـصــلــحـة ســواء كـانت
في اJــيـاديـن الـبــيـداغــوجـــيــة والـعــلـمــيـة والــصـحــيـةr عــنـد
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بــــدايـــة كــل ســــنـــــةr عــــلــى اجملــــلــس الـــعـــــلــــمـي لـــلـــــكــــلـــــيــــة
واJـــــركــــــز االســــتـــــشـــــفــــائـي اجلـــــامــــعـي أو اجملــــلـس الــــطـــــبي
للـمؤسـسـات االستـشـفائـيـة الضـامنـة لـنشـاط اسـتشـفائي

جامعي. 
rصلحة والسهر على تنفيذهاJإعداد مشاريع ا -

- تـنـسـيق نـشـاطـات الـتـدريس والـبـحث ونـشـاطـات
rصلحةJالصحة في ا

- اقـتـراح كـل وسـيـلـة أو إجـراء من شـأنــهـمـا تـسـهـيل
rصلحةJالسير الفعال في ا

- إعــداد تــقــريــر ســنـويr مــوجـه لــلــهــيــئــات اJــذكـورة
أعالهr حول تنفيذ البرنامج اJقرر.

67 : : يــــكـــلف رئـــيـس الـــوحـــدة االســـتــــشـــفـــائـــيـــة اJــادة اJــادة 
اجلـامــعـيــةr زيـادة عــلى مــهـام الــتـدريـس و الـصــحـةr وحتت

سلطة رئيس اJصلحةr �ا يأتي :     
- الــسـهــر عـلى حــسن ســيـر الــوحــدة اJـوضــوعـة حتت

r إشرافه واالنضباط العام فيها
- الــسـهــر عــلى حــسن ســيــر الـتــدريس والــنــشــاطـات

r الصحية  في الوحدة
Xاقـتـراح  كل وسـيـلـة أو إجـراء من شـأنـهـمـا حتـس -

rصلحةJفعالية سير الوحدة على رئيس ا
rــصــلــحــةJمــوجه لــرئــيـس ا rإعــداد تـــقــريــر ســنـــوي -

حول تنفيذ البرنامج اJقرر.

الفصل الثانيالفصل الثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

اJــادة اJــادة 68 :  : يــعـــX رئــيس  اJــصـــلــحــة االســـتــشــفـــائــيــة
اجلــامـــعــيــة عـن طــريق اJـــســابــقـــة  عــلى أســاس الـــشــهــادات

: Xواألعمال العلمية والبيداغوجية من ب

rXاجلامعي Xاألساتذة االستشفائي -
Xاجلــامــعــيـ Xاألســاتــذة احملــاضــرين االسـتــشــفــائــيـ -
قـسم "أ" الـذين يـثـبـتـون سـنـتـX (2)  من اخلـدمــة الـفـعـلـيـة

بهذه الصفة.
حتـدد كــيــفـيــات تـنــظــيم اJـســابــقـة وإجــرائــهـا  بــقـرار
مـشـتـرك بـX الــوزيـر اJـكـلف بــالـتـعـلـيـم الـعـالي والـوزيـر

اJكلف بالصحة. 

اJـادة اJـادة 69 : : في انـتـظــار تـنـظــيم مـسـابـقــات االلـتـحـاق
بـاJـنــصب الـعـالي لـرئــيس اJـصـلـحـةr �ــكن تـعـيـX رئـيس

: Xنصب بالنيابة من بJمصلحة لشغل ا
r Xاجلامعي Xاألساتذة االستشفائي -

Xاجلــامــعــيـ Xاألســاتــذة احملــاضــرين االسـتــشــفــائــيـ -
r"قسم "أ" و " ب

Xاجلــامـعــيـ Xـســاعــدين االســتـشــفــائـيــJاألســاتــذة ا -
الــذيـن يــثــبــتــون ثالث (3) ســنــوات  مـن اخلــدمــة الــفــعــلــيـة

بهذه الصفة.
 حتــدد كــيــفــيــات الــتــعـيــX  بــصــفــة رئــيس مــصــلــحـة
بــالـنـيـابــة بـقـرار مـشــتـرك بـX الـوزيــر اJـكـلف بـالــتـعـلـيم

العالي والوزير اJكلف بالصحة.

اJــــادة اJــــادة 70 : : يــــعــــلن الــــتــــعــــيــــX فـي اJــــنــــصب الــــعــــالي
لـرئـيـس وحـدةr بـعــد الـتــسـجــيل في قـوائم الــتـأهــيل الـتي
تــعــدّ بــاالشــتــراك بــX الــوزيــر اJـكــلـف بــالـتــعــلــيم الــعــالي
والوزير اJكلف بالصحةr وتفتح على التوالي لكل من :

rXاجلامعي Xاألساتذة االستشفائي -
Xاجلــامــعــيـ Xاألســاتــذة احملــاضــرين االسـتــشــفــائــيـ -

r "قسم "أ" و " ب
Xاجلــامـعــيـ Xـســاعــدين االســتـشــفــائـيــJاألســاتــذة ا -
الــذين يــثــبــتــون ســنــتــX (2) من اخلـــدمــة الـــفــعـــلــيـــة بــهــذه

الصفة.
حتـــدد كـــيـــفـــيـــات إعـــداد قـــوائـم الـــتـــأهـــيل لاللـــتـــحـــاق
�نـصب رئيس وحـدة بقرار مـشتـرك بX الوزيـر اJكلف

بالتعليم العالي والوزير اJكلف بالصحة. 

اJادة اJادة 71 : : يعلن التـعيX في اJناصب العليا لرئيس
مـــصـــلـــحـــة ورئــيـس وحــدة بـــقـــرار مـــشــتـــرك بـــX الـــوزيــر

اJكلف بالتعليم العالي والوزير اJكلف بالصحة.

اJــادة اJــادة 72 : : يــعــلـن الــتــعــيــX بــصــفــة رئــيس مــصــلــحــة
بــالـنـيـابــة بـقـرار مـشــتـرك بـX الـوزيــر اJـكـلف بـالــتـعـلـيم

العالي والوزير اJكلف بالصحة.

ال تـــتـــعـــدى الــنـــيـــابـــة في مـــنـــصب رئـــيس مـــصـــلـــحــة
استـشفـائية جـامعـية مدة سـنتX (2) قـابلـة للـتجـديد مرة
واحـدة Jدة سـنة وهي الـفتـرة الـتي يفـتح  بعـدها اJـنصب

على اJسابقة.

Xاالسـتـشفـائـي  Xـادة 73 : : �كـن األساتـذة الـبـاحثـJـادة اJا
اجلـامـعـيـX التـرشح  لاللـتـحـاق بـاJـناصب الـعـلـيـا لـرئيس
مـصلـحـة ورئيس وحـدة اJـفتـوحـة للـمـسابـقـة  خارج مـكان
rتـعـيــيـنـهم في أي مـؤســسـة أو هـيـكل اسـتــشـفـائي جـامـعي
بـغض النظـر عن األحكـام  اJتـعلقـة باJـدد الدنيـا لنـشاطهم
في مــنـــاصب تـعــيــيــنــهـــم احملــددة في اJــــواد 33 و46 و 55

أعاله.  
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الباب الرابعالباب الرابع
تصنيف الرتب و الزياداتتصنيف الرتب و الزيادات

االستداللية للمناصب العليا االستداللية للمناصب العليا 

الفصل األولالفصل األول
تصنيف الرتبتصنيف الرتب

اJادة اJادة 74 : : تطبـيقا ألحـكام اJادة 118 من األمر رقم 06 - 03 اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15 يـوليو
سـنـة 2006 واJـذكـور أعالهr   يـحـدد تـصـنـيف الـرتب الـتــابـعــة ألسـالك األســاتـذة الـبـاحـثـX االسـتــشـفــائـيــيـن اجلـامـعــيــيـن

طبقا للجدول اآلتي :

الباب اخلامس الباب اخلامس 
أحكام خاصةأحكام خاصة

78 : : يــــــــــدمـج األســــــــــاتـــــــــــــذة الــــــــــبــــــــــاحــــــــــثــــــــــــون اJـــــــــادة اJـــــــــادة 
rاالســتــشـــفــائــيـــــون اجلــامــعــيـــــون من جــنـــســيــــة أجـــنــبــيــة
الـعـامـلــون بـاجلـزائـر واحلـائـزون  إحـدى الـرتب اJـنـصـوص
عــــلـــيــــهـــا فـي هـــذا الــــقـــانــــون األســـاسـيr الـــذين اكــــتـــســــبـــوا
اجلـنـسـيــة اجلـزائـريـةr في الـرتـبـة احملــــصل عـلـيـهـــا ابـتـداء

من تاريخ اكتسابهم اجلنسية اجلزائرية . 

اJـادةاJـادة 79 : : يـوظف بصـفـة أسـتـاذ استـشـفـائي جـامعي
أو بــصـفـة أســتـاذ مـحــاضـر اســتـشـفــائي جـامــعيr األسـاتـذة
الــبـــاحـــثـــون االســتـــشـــفــائـــيـــون اجلــامـــعـــيــون مـن جــنـــســـيــة
جـــزائـــريـــة الـــذين يـــثـــبــتـــون عـــلى الـــتـــوالي رتـــبـــة أســـتــاذ
اسـتـشـفـائي جـامـعي أو رتـبـة أسـتـاذ مـحـاضـر اسـتشـفـائي
Xجــــامــــعي أو رتــــبــــة مــــعـــتــــرف �ــــعــــادلــــتـــهــــا إلحــــدى هــــاتـــ

الرتبتX محصل عليها في اخلارج.

اJـادةاJـادة  80 :  : يدمـج أو يـوظفr حـسب احلـالـةr األسـاتذة
الــبــاحــثــون االســتــشــفــائــيــون اجلــامــعــيــون اJــذكــورون في
اJــادتــX 78 و 79 أعالهr ويــــرســـــمــــون فـي نــــفس الـــــتــــاريخ
بــقــرار مـــشــتــرك بــX الــوزيــر اJــكــلف بـــالــتــعــلــيم الــعــالي

والوزير اJكلف بالصحة.

التصنيفالتصنيف
الرتبالرتباألسالكاألسالك

الرقم االستدالليالرقم االستداللي
 األدنى األدنى

أستاذ استشفائي جامعي

أستاذ محاضر استشفائي جامعي

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

   أستاذ استشفائي جامعي
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي

قسم " أ "
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي

قسم " ب "
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي

1480

1280

1200

1055

خارج الصنفخارج الصنف

قسم فرعي 7
قسم فرعي 6

قسم فرعي 5

قسم فرعي 3

اJادة اJادة 75 : : حتدد كيفيـات مكافأة النشاطات الصحية
الـــتي يــقـــوم بـــهــا األســـاتــذة الـــبـــاحــثـــون االســتـــشـــفــائـــيــون

اجلامعيون �رسوم.

اJــادة اJــادة 76 :  : زيــادة عــلى مــرتـب األســتــاذ االســتــشــفــائي
اجلـامـعيr يــتـقـاضى األسـتــاذ االسـتـشـفـائي اجلــامـعي اJـمـيّـز
تعويضا عن التميّز يحدد مبلغه وكيفيات دفعه  �رسوم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الزيادة االستداللية للمناصب العلياالزيادة االستداللية للمناصب العليا

اJــــادة اJــــادة 77 : : تــــطــــبـــيــــقـــا ألحــــكــــام اJـــادة 3 من اJـــرســـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 307 اJـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اJــوافق 29 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2007 واJـــذكـــور أعالهr حتــدد
الـزيـادة االســتـداللـيــة لـلـمــنـاصب الـعــلـيـا اJـطــابـقـة ألسالك
األســـاتــذة الــبــاحــثــX االســـتــشــفــائــيــيــن اجلــامــعــيــX وفــقــا

للجدول اآلتي : 

اJنصب العالياJنصب العالي
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

رئيس مـصلـحـة استـشـفائـية
جامعية

رئــيس وحـــدة اســـتــشـــفــائـــيــة
جامعية

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

اJستوىاJستوى

705

495

14

12

14



28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1823
4 مايو سنة  مايو سنة 2008 م م

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

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

درجة أستاذ استشفائي جامعي �يّز. 

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

اJكلف بالتعليم العالي والوزير اJكلف بالصحة.

الباب السادسالباب السادس
أحكام نهائيةأحكام نهائية

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

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

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

اJرسوم.

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

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

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

الباحثالباحث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

rالعلمي
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 11 اJــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اJـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واJتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
r2002-1998 الــبــحث الــعـــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لــــشـــاغــــلي اJــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اJـــؤســــســـات واإلدارات
r العمومية

15


	الكتاب الثالث.pdf
	الكتاب الثالث.pdf
	الكتاب الثالث.pdf
	الكتاب الثالث.pdf
	5.pdf
	الكتاب الثالث.pdf
	Combined.pdf
	1.pdf








