قرار رقم  430مؤرخ في  4سبتمبر  3102يحدد كيفيات تطبيق
األحكام المتعمقة بالتأىيل الجامعي
إن وزير التعميم العالي و البحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرقدسي رقـ  235-03المؤرخ في  06شواؿ  0322الموافؽ  3سبتمبر  3103والمتضمفتعييف ألضدء الدكوم
 بمقتضى المرسوـ التيايذي رقـ  343-87المؤرخ في  33ربيع الاديي  0308الموافؽ  06أوت 0887المتعمؽ بدلتكويف في الدكتوراه ومد بعد التدرج المتب ص والتأهيؿ الجدمعي المعدؿ والمتمـ
 بمقتضى المرسوـ التيايذي رقـ  368-12المؤرخ في  33جمدد الاديي  0333الموافؽ  32أوت 3112بتيظيم د وسيرهد المعدؿ والمتمـ
الذي يددد م دـ الجدمع والقوالد البد
 بمقتضى المرسوـ التيايذي رقـ  388-14المؤرخ في  00رجب  0335الموافؽ  05أوت  3114الذي يدددبتيظيمه وسيره
م دـ المركز الجدمعي والقوالد البد
 بمقتضى المرسوـ التيايذي رقـ  411-14المؤرخ في  36ذو القعدة  0335الموافؽ  33سبتمبر 3114بتيظيم د وسيرهد ال سيمد المددة  20ميه
الذي يددد م دـ المدرس بدرج الجدمع والقوالد البد
 بمقتضى المرسوـ التيايذي رقـ  021-17المؤرخ في  36ربيع الاديي  0338الموافؽ  2مدي 3117والمتضمف القديوف ااسدسي البدص بداستدذ البددث
 بمقتضى المرسوـ التيايذي رقـ  020-17المؤرخ في  36ربيع الاديي  0338الموافؽ  2مدي 3117والمتضمف القديوف ااسدسي البدص بداستدذ البددث الداقـ
 بمقتضى المرسوـ التيايذي رقـ  354-17المؤرخ في  06شعبدف  0338الموافؽ  08أوت  3117والمتضمفيظدـ الدراسدت لمد وؿ لمى ش ددة الميسديس وش ددة المدستر وش ددة الدكتوراه
 بمقتضى المرسوـ التيايذي رقـ  66-02المؤرخ في  07ربيع ااوؿ  0323الموافؽ  21جدياي  3102الذييددد الديدت وزير التعميـ العدلي والبدث العممي
يقـــــــــرر

المادة األولى :تطبيقد ادكدـ المددة  035مف المرسوـ التيايذي رقـ  343-87المؤرخ في  33ربيع الاديي
 0308الموافؽ  06أوت  0887المعدؿ و المتمـ و المذكور ألاله ي دؼ هذا القرار إلى
تدديد كيايدت تطبيؽ اادكدـ المتعمق بدلتأهيؿ الجدمعي لألستدذ البددث و البددث الداقـ
المذكوريف في المددة  000المذكور ألاله.
المـادة  :3يجب أف يستوفي المترش لمتأهيؿ الجدمعي الشروط التدلي :
 أف يكوف أستتدذا بدداد أو بدداد داقمد في وضعي يشدط داقـ لد المؤسس التي يمدرس ب د يشدطه
 أف يكوف مابتد في الرتب التي يشلم د.
المـادة  :2تددد دورتد إيداع ممادت الترشي لمى التوالي مف البدمس لشر إلى الاالايف مف ش ر سبتمبر ومف
البدمس لشر إلى الاالايف مف ش ر ييدير مف السي الجدمعي .
المـادة  :3يشتمؿ ممؼ ترشي ااستدذ البددث لمتأهيؿ الجدمعي لمى مد يمي :
 -0طمب مكتوب

 -3يسب مف مقرر التابيت في الرتب
 -2ش ددة لمؿ دديا
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 -3يسب لف الش ددات الجدمعي المد ؿ لمي د
 -4يسب لف أطرود الدكتوراه
 -5بيدف السيرة الذاتي يوض مبتمؼ مرادؿ المسدر الم يي لممترش
 -6الوادقؽ المتضمي مجموع ألمدؿ المترش لمتأهيؿ الجدمعي ال سيمد :
 مقدؿ لممي و /أو ميشور لممي يشر بعد ميدقش أطرود الدكتوراه في مجم لممي معترؼ ب د
وذات لجي قراءة.
 المؤلادت البيدااوجي الميجزة ( مؤلادت مطبولدت دروس لمى البط  )...وتابت لمى ااقؿ
بمطبول .
 المقدالت العممي اابر إف وجدت الميشورة في مجالت لممي معترؼ ب د وذات لجي قراءة.
 المدابالت العممي في المؤتمرات واليدوات العممي إف وجدت مرفق بش ددة المشدرك
 المؤلادت العممي إف وجدت

 براءات اإلبتراع إف وجدت
 ممبص يتكوف مف بمس ( )4إلى لشرة ( )01اددت يبرز فيه المترش مجموع ألمدله
العممي والبيدااوجي .
المػددة  : 14يشتمؿ ممؼ ترش البددث الداقـ لمتأهيؿ الجدمعي لمى مد يمي :
 -0طمب مكتوب
 -3يسب مف مقرر التابيت في الرتب
 -2ش ددة لمؿ ديا
 -3يسب لف الش ددات الجدمعي المد ؿ لمي د
 -4يسب لف أطرود الدكتوراه
 -5بيدف السيرة الذاتي يوض مبتمؼ مرادؿ المسدر الم يي لممترش
 -6الوادقؽ المتضمي مجموع ألمدؿ المترش لمتأهيؿ الجدمعي ال سيمد :
 مقدؿ لممي و /أو ميشور لممي يشر بعد ميدقش أطرود الدكتوراه في مجم لممي معترؼ ب د
وذات لجي قراءة.
 يشدطدت البدث العممي والتطوير التكيولوجي مشاول بتقدرير سيوي معتمدة مف طرؼ المجمس
العممي
 المقدالت العممي اابر إف وجدت الميشورة في مجالت لممي معترؼ ب د وذات لجي قراءة.
 المدابالت العممي في المؤتمرات واليدوات العممي إف وجدت مرفق بش ددة المشدرك
 المؤلادت العممي إف وجدت
 براءات اإلبتراع إف وجدت
 ممبص يتكوف مف بمس ( )4إلى لشرة ( )01اددت يبرز فيه المترش مجموع ألمدله
العممي والبيدااوجي .
المـادة  :5يودع ااستدذ البددث ممؼ ترشده في امديي ( )7يسخ لد ال يكؿ المكمؼ بدلتأهيؿ الجدمعي في
المؤسس التي يمدرس ب د يشدطه والتي تسممه ددال و ؿ إيداع بعد مراقب المطدبق التيظيمي
لمممؼ.
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المـادة

المـادة

المـادة

المـادة

المـادة

المـادة

يتوجب لمى المؤسس الجدمعي التي يمدرس ب د يشدطه ليدمد تكوف اير مؤهم لتسميـ التأهيؿ
الجدمعي إرسدؿ ممؼ الترش إلى مؤسس جدمعي مؤهم في ميداف إبت دص المترش ياضؿ أف
تكوف ااقرب مف مؤسسته اا مي في أجؿ امديي ( )7أيدـ بعد إيقضدء دورات اإليداع المذكور في
المددة  2ألاله و إلالـ المترش بذلؾ.
 :6يودع البددث ممؼ ترشده في امديي ( )7يسخ لد المؤسس التي يمدرس ب د يشدطه والتي تسممه
ددال و ؿ إيداع بعد مراقب المطدبق التيظيمي لمممؼ.
يرسؿ ممؼ الترش إلى مؤسس جدمعي مؤهم في ميداف إبت دص المترش ياضؿ أف تكوف ااقرب
إلى مؤسسته اا مي في أجؿ امديي ( )7أيدـ بعد إيقضدء دورات اإليداع المذكورة في المددة 2
ألاله والالـ المترش بذلؾ.
 :7ليدمد تكوف المؤسس التي ييتمي إلي د المترش مؤهم يرسؿ مماه إلى الكمي أو المع د أوالقسـ لد
المدرس في أجؿ امديي ( )7أيدـ إبتداء مف إيت دء دورات اإليداع.
ليدمد تكوف المؤسس التي ييتمي إلي د المترش اير مؤهم يرسؿ مماه في اجؿ امديي ( )7أيدـ مف
إيت دء دورات اإليداع إلى مؤسس مؤهم التي تتولى إيداله لد وددة التعميـ و البدث المعيي بالؿ
امديي ( )7أيدـ مف إستالمه.
 :8يتعيف لمى ال يقدت العممي المعيي بالؿ بمس لشر ( )04يومد إبتداء مف تدريخ إستالـ الممؼ مف
يف لكؿ مترش يكوف اددهـ مف
طرؼ وددة التعميـ و البدث إقتراح االا ( )2مرريف متب
بدرج المؤسس .
يبمغ المقرروـ ممؼ المترش في أجؿ ال يتعد امديي ( )7أيدـ إبتداء مف تدريخ توقيع مقرر تعييي ـ
مف طرؼ رقيس المؤسس الجدمعي .
يعتبر إستالـ الممؼ مف طرؼ المرريف بمادب إلتزاـ بتقديـ تقرير تقييمي ليه في اآلجدؿ المدددة في
المددة  01أديده.
 :01يكمؼ المقرروف بتقييـ الجودة العممي و أ دل االمدؿ الميجزة و تقدير مستو الكادءة العممي و
البيدااوجي لممترش .
يعد المقرروف كؿ وادد لمى ددة تقري ار تقييميد لمممؼ المعروض لمي ـ و يرسؿ ما ال في ظرؼ
مكتوـ إلى مدير وددة التعميـ و البدث في أجؿ ال يتجدوز االايف ( )21يومد إبتداء مف تدريخ إستالـ
الممؼ.
 :11يتولى مسؤوؿ وددة التعميـ و البدث إستدلدء ال يق العممي المعيي في أجؿ امديي أيدـ مف أجؿ
دراس تقدرير تقييـ المترشديف.
ليدمد يكوف ممؼ المترش موضوع االا تقدرير إيجدبي تقترح ال يق العممي المعيي دييد لجي تأهيؿ.
يبمغ اإلقتراح إلى رقيس المؤسس لي در في أجؿ ال يتعد امديي ( )7أيدـ مف تدريخ إجتمدع ال يق
العممي مقر ار يعيف فيه ألضدء لجي التأهيؿ ويربص فيه لممترش أف يقدـ ألمدله أمدم د.
 :03ليد رفض ممؼ المترش بسبب تقرير سمبي مف قبؿ أدد المقرريف يبمغ بأسبدب الرفض مف قبؿ
مسؤوؿ وددة التعميـ و البدث.
يمكف المترش بعد مرالدة التداظدت إيداع طمب جديد لد مؤسسته اا مي في دورة الترشيددت
القددم .
وفي هذه الددل يعرض مماه لمى مقرريف مف اير الذيف تـ تعييي ـ سماد.
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