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مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 10 -  - 202  مؤرخ في  مؤرخ في 30 رمضان عام رمضان عام
1431 اHـوافق  اHـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة p  p2010  يــعـدل ويـتـمميــعـدل ويـتـمم

اHـرســـوم الــتـنــفـيــذي رقم اHـرســـوم الــتـنــفـيــذي رقم 98 -  - 254 اHـــؤرخ فـي  اHـــؤرخ فـي 24
ربــيـع الـــثــاني عـــام ربــيـع الـــثــاني عـــام 1419 اHــوافـق  اHــوافـق 17 غـــشــت ســنــة غـــشــت ســنــة
1998  واHــتـعــلق بــالــتــكـويـن في الــدكـتــوراه ومــا بــعـدواHــتـعــلق بــالــتــكـويـن في الــدكـتــوراه ومــا بــعـد

التدرج اHتخصص والتأهيل اجلامعيالتدرج اHتخصص والتأهيل اجلامعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 pإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

pالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

 pو125 (الفقرة 2) منه
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اHؤرخ في 18 ذي
احلــجـة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل سـنـة  1999 واHــتـضـمن
pتممHـعــدل واHا pالـقانـون التوجــيـهـي لـلتــعـلــيـم العــالي

pادة 53 منهHال سيما ا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

pتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اHــؤرخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اHــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واHـتــعـلـق بـالـتــكـويـن في الـدكــتـوراه ومــا بـعــد
pتممHعدل واHا pتخصـص والتأهـيـل اجلامعـيHالتـدرج ا

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 08 - 130
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

 pالباحث
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 08 - 131
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHـــتــــضـــمن الـــقــــانـــون األســـاسي اخلــــاص بـــالـــبـــاحث

 pالدائم
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 265
اHــؤرخ في 17 شــعــبــان عــام 1429 اHــوافق 19 غــشت ســنــة
2008 واHــتـضـمن نــظـام الـدراسـات لــلـحـصــول عـلى شـهـادة

pاستر وشهادة الدكتوراهHالليسانس وشهادة ا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
يـرسـم  مـا يـأتـي :يـرسـم  مـا يـأتـي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــعـــدل هــــذا اHــــرســــوم ويـــتــــمم بــــعض
أحــكـام اHــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم 98 - 254  اHـؤرخ في 24
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1419 اHــــوافق 17 غــــشت ســــنــــة 1998 
واHــتــعــلـق بــالــتـــكــوين في الـــدكــتــوراه ومــا بـــعـــد الــتـــدرج

اHتخصـص والتأهـيـل اجلامعـيp اHعدل واHتمم.

2 : : تـــــــعـــــــدل وتــــــــتـــــــمم اHـــــــادة 4 مـن اHـــــــرســـــــوم اHــــــاداHــــــادّة ة 
التـنفـيذي رقم 98 - 254  اHؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام
1419 اHــــــوافق 17 غــــــشـت ســــــنـــــة p1998 اHـــــــعــــــدل واHــــــتــــــمم

واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

Wادّة 4 : �نح التأهـيــل اجلـامعي ألساتـذة باحثــHا"
وبــاحــثــــW دائـمــــW يــنــشـــطـــون في مــنـاصـب عـمــلــهم من
جلـنة تأهـيلp طبقا للشروط احملددة في اHادة 116 من هذا

اHرسوم.
ال �ــكـن قــبــول الــتــرشـح لــلــتــأهــيـل اجلــامــعي إال بــعــد
مـــضي ســنـــة عــلى األقـل ابــتــداء مـن تــاريخ احلـــصــول عــلى

شهادة الدكتوراه".
اHــــــاداHــــــادّة ة 3 :: تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اHــــــادة 64 من اHـــــــرســــــوم
التـنفـيذي رقم 98 - 254  اHؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام
1419 اHــــــوافق 17 غــــــشـت ســــــنـــــة p1998 اHـــــــعــــــدل واHــــــتــــــمم

واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHـادّة 64  : يـكـون اHـشرف عـلى أطـروحـة الـدكـتوراه
pأسـتـاذا باحـثـا حـائــزا رتـبـــة أســتـاذ أو أسـتـاذ مـحـاضــر

قسم "أ".
كـمـا �ـكن أن يـكـون بـاحـثـا دائـمـا حـائـزا رتـبـة مـديـر
بــــحـث أو أســــتـــــاذ بـــــحثp قـــــسم "أ"p حـــــائـــــزين  الـــــتــــأهـــــيل

اجلامعي وفقا ألحكام هذا اHرسوم.
.............(الباقي بدون تغيير)..............".

اHـــــاداHـــــادّة ة 4 : : تـــــعــــــدل وتـــــتـــــمـم اHـــــادة 109 مـن اHـــــرســـــوم
التـنفـيذي رقم 98 - 254  اHؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام
1419 اHــــــوافق 17 غــــــشـت ســــــنـــــة p1998 اHـــــــعــــــدل واHــــــتــــــمم

واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHادّة 109 : يـسـمح التـأهـيل اجلامـعي كـما هـو مـحدد
في اHــــــادة 4 أعـالهp حلــــــائــــــزه بــــــاإلشــــــراف عــــــلـى أطــــــروحـــــة
دكـــتـــوراه أو مـــذكــــرة مـــاجـــســـتـــيــــر أو مـــذكـــرة مـــاســـتـــر أو

مشروع بحث أو مشاريع بحث أو فرقة بحث".
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- وبـــنـــاء عــلى الـــدّســـتــورp ال ســـيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 272
اHـــــؤرخ في 30 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1422 اHـــــوافق 18
pـتـضـمن إنـشـاء جــامـعـة سـكـيـكـدةHسـبــتـمـبـر سـنـة 2001 وا

pتممHعدل واHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اHــــؤرخ في 24  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة  عـــام 1424 اHــــوافق 23 
غــشت ســنــة 2003 الــذي  يــحــدد مــهـــام اجلــامــعــة والــقــواعــد
اخلـاصــة بـتـنــظـيــمـهــا وسـيــرهـا p اHــعـدل واHــتـممp ال ســيّـمـا

pادتان 3 و 25 منهHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــــــاداHــــــــادّة األولى :ة األولى : تــــــــعـــــــدل وتــــــــتـــــــمّـم اHــــــــادة األولـى من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 01 - 272 اHـؤرخ في 30 جـمـادى
الثـانيـة عام 1422 اHوافق 18 سـبـتمـبر سـنة p2001 اHـعدل

واHتمم واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHــادّة األولى :  طــبــقـــا ألحــكــام اHــادة 3 مـن اHــرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 03 - 279 اHـؤرخ في 24  جــمـادى الـثــانـيـة
عــام 1424 اHــوافق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعـــدل واHــتــمم
واHذكـور أعالهp تـنشـأ مـؤسسـة عـمومـية ذات طـابع عـلمي
وثـقافي ومهـني تتـمتع بـالشـخصيـة اHعـنويـة واالستقالل

اHاليp تسمى "جامعة سكيكدة".
يــحـــدد عـــدد الــكـــلـــيــات الـــتي تـــتـــكــون مـــنـــهــا جـــامـــعــة

سكيكدة واختصاصهاp كما يأتي :
pكلية العلوم -

pكلية التكنولوجيا -
pكلية احلقوق والعلوم السياسية -

- كـــلـــيــة الـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديــة والـــتـــجــاريـــة وعـــلــوم
pالتسيير

pكلية اآلداب واللغات -
- كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية".

2  :    :  تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اHــــــادة 3 مـن اHــــــرســـــوم اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــتــنـفــيــذي رقم 01 - 272 اHـؤرخ في 30 جــمــادى الــثــانــيـة
عام 1422 اHـوافق 18 سـبـتمـبر سـنة p2001 اHعـدل واHـتمم

واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة ة 5 : : تـــــعــــــدل وتـــــتـــــمـم اHـــــادة 111 مـن اHـــــرســـــوم
التـنفـيذي رقم 98 - 254  اHؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام
1419 اHــــــوافق 17 غــــــشـت ســــــنـــــة p1998 اHـــــــعــــــدل واHــــــتــــــمم

واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHــادّة 111  : يـــخص الــــتـــأهـــيـل اجلـــامـــعـي األســـاتــــذة
الـــبـــاحـــثــW بـــرتـــبـــة أســـتـــاذ مـــحــاضــــرp قـــســم "ب" الـــذيـن

ينشطـون في مناصب عملهم.
pبرتـبـة أستـاذ بحث Wالـدائمـ Wكمـا يـخص البـاحثـ

قسم "ب" الذين ينشطون في مناصب عملهم.
.............(الباقي بدون تغيير)..............".

اHاداHادّة ة 6 :: تتمم اHادة 112 من اHرسـوم التنفيذي رقم
98 - 254  اHــؤرخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اHــوافق

pــــذكــــور أعالهHــــتــــمم واHــــعـــدل واHا p1998 17 غــــشت ســــنــــة

وحترر كما يأتي :

"اHـادّة 112 : �ـنح الــتـأهــيل اجلـامــعي بــقـوة الــقـانـون
لألســـــاتــــذة الــــبــــاحــــثــــW والــــبــــاحــــثـــــW الــــدائــــمــــW الــــذيــن
يـنـشـطـون في مـنـاصب عـملـهمp احلـائـزين شهـادة دكـتوراه

دولة أو أية شهادة معترف �عادلتها".

7 : :  تــسـتــبــدل تــســمـيــة أســتــاذ مــؤهل وأســتـاذ اHـاداHـادّة ة 
بـحثp عــلى الــتـواليp بــأسـتــاذ مــحـاضــرp قـسم "أ" وأســتـاذ

بحثp قسم "أ" مؤهلp في صلب النص كلّه.

اHـــــاداHـــــادّة ة 8 : :  تـــــلــــــغى أحــــــكـــــام اHـــــادة 110 مـن اHـــــرســـــوم
التـنفـيذي رقم 98 - 254  اHؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام
1419 اHوافق 17 غـشت سنة 1998 واHتعـلق بالـتكوين في

الـــدكــتـــوراه ومــا بـــعــــد الــتــــدرج اHــتـــخــصــص والــتـــأهـــيـل
اجلامعـيp اHعدل واHتمم.

اHاداHادّة ة 9 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 30 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 9
سبتمبر سنة 2010.

  أحمد أويحيى  أحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 10 -  - 203  مؤرخ في  مؤرخ في 30 رمضان عام رمضان عام
1431 اHـوافق  اHـوافق 9 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة p  p2010  يـعــدل ويـتمميـعــدل ويـتمم

اHــرســوم الـــتــنــفـــيـــذي رقم اHــرســوم الـــتــنــفـــيـــذي رقم 01 -  - 272 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 30
جمـادى الثانية عام جمـادى الثانية عام 1422 اHوافق  اHوافق 18 سبـتمبر سـنـة سبـتمبر سـنـة

2001 واHتضمن إنشاء جامعة سكيكدة واHتضمن إنشاء جامعة سكيكدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
pالعلمي


