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مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 -  - 231 مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 شـو شـوّال عـامال عـام
1431 اHوافق  اHوافق 2 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة p p2010 يتضمن القانونيتضمن القانون

األساسي لطالب الدكتوراه.األساسي لطالب الدكتوراه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

pالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3

pو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 11 اHــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اHـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واHتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
p2002 - 1998 الــبـحث الــعــلـمي والــتـطــويــر الـتــكـنــولـوجي

pتممHعدل واHا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 170
اHـؤرخ في 9 ذي الـقــعـدة عـام 1410 اHـوافق 2 يـونـيــو سـنـة
1990 الــــذي يـــحــــدد شـــروط تــــخـــصــــيص اHــــنح الــــدراســـيـــة

pتممHعدل واHا pومبلغها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اHــؤرخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اHــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واHــتــعـلق بــالــتـكــوين في الــدكــتـوراه ومــا بــعـد

pتممHعدل واHا pتخصص والتأهيل اجلامعيHالتدرج ا
- 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 -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد
الــقـانــون األسـاسـي لـطــلـبــة الـدكــتــوراه الـذين لــهم قـدرات
خــاصـــة فـي مـجـــال الـبــحـثp طــبـقــا ألحـكـام الــقـانـون رقم
98 - 11 اHـؤرخ في 29 ربـيع الـثـانـي عام 1419 اHـوافق 22

غــــشـت ســــنــــة 1998 واHــــتـــــضــــمن الـــــقــــانـــــون الــــتــــوجـــــيــــهي
والــبــرنــامج اخلــمــاسي حــول الــبــحث الــعــلــمي والــتــطــويـر
الـــتـــكــــنـــولـــوجي p2002 - 1998 اHـــعـــدل واHــــتـــممp ال ســـيـــمـــا

التقرير العام اHلحق به.
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يـــســـتــفـــيـــد طــالـب الــدكـــتـــوراه الــذي يـــتـــولى فـــعــلـــيــا
نـــشــاطــات الــتــعــلــيم من مــكــافــأة حتــسب طــبــقــا لــلــتــنــظــيم

اHعمول به.

اHـــــاداHـــــادّة ة 7  :  : تـــــخــــــضـع نـــــشــــــاطــــــات الـــــبــــــحـث لـــــطــــــالب
الــدكـتــوراه لـتــقــيـيم ســنــوي من اجملـلـس الـعــلـمـي Hـؤســسـة

التسجيل.

اHـاداHـادّة ة 8  :  : �ـكن طـلــبـة الـدكــتـوراه الــذين لـهم قـدرات
خـاصـة في مــجـال الـبـحـثp الـقـيـام بــتـربـصــات واHـشـاركـة

في تظاهرات علمية وطنية و/أو دولية.

9  :   : �ـــــــكن طــــــالـب الــــــدكــــــتـــــــوراه خالل إجنــــــاز اHـــــاداHـــــادّة ة 
pـــشــــرف عـــلـى األطـــروحـــةHبـــعــــد األخـــذ بــــرأي ا pأطــــروحـــتـه
pالـقـيـام بتـربص في إدارة أو مـؤسـسـة عـمومـيـة أو خـاصة
في إطار اتـفاقيات بـW مؤسسـة التعـليم العـالي والهيكل

اHستقبلp إذا كانت طبيعة أعمال بحثه تتطلب ذلك.

10  :   : �ـــكن طــــالب الـــدكــــتـــوراه اHـــشــــاركـــة في اHــاداHــادّة ة 
تـظــاهـرات عـلــمـيــة وطـنـيــة و/أو دولـيــة إذا تـقـدم �ــداخـلـة
ذات عالقـة �ـوضـوع أطـروحـته الـتي تـقـبـلـهـا جلـنـة تـنظـيم
الـــتـــظـــاهــــرة الـــعـــلــــمـــيـــةp بـــعــــد األخـــذ بـــرأي اHــــشـــرف عـــلى

األطروحة وموافقة اجمللس العلمي للمؤسسة.

زيـــادة عـــلـى الـــشـــروط اHـــذكـــورة أعـالهp �ـــكن طـــالب
الــدكــتــوراه األجــيــر اHــشــاركـة فـي الــتـظــاهــرات الــعــلــمــيـة

الوطنية و/أو الدولية بعد موافقة هيئته اHستخدمة.

تـــتــــكـــفل مــــؤســـســـة تــــســـجـــيـل أطـــروحـــة الــــدكـــتـــوراه
بنفقات اHشاركة في التظاهرات العلمية.

اHاداHادّة ة 11  :  : تتحمل مـؤسسة التسجـيل تكاليف طبع
أطـروحــة طـالب الـدكـتـوراه غـيـر األجـيـر وسـحـبـهـا بـالـعـدد

اHطلوب قانونا.

اHـاداHـادّة ة 12  :  : تـدفع اHـكافـأة اHـنصـوص عـليـهـا في اHادة
6 أعالهp كل ثالثة (3) أشهر.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : تسـجـل االعـتـمـادات اHتـعـلقـة بـاHـصاريف
اHــــــنــــــصــــــوص عــــــلــــــيــــــهــــــا فـي اHــــــواد 6 و 10 و 11 من هـــــــذا
اHـــرســـومp في مـــيــزانـــيـــة تـــســيـــيـــر مــؤســـســـة الــتـــســـجــيل

اHعنية.

اHاداHادّة ة 14 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 23 شـــوّال عـــام 1431 اHــــوافق 2
أكتوبر سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

اHـاداHـادّة ة 2 :   :  يـعـد طـالـبـا في الـدكـتـوراه في مـفـهـوم هذا
الــــقــــانــــون األســـــاسيp كـل طــــالب مــــســـــجل بــــانـــــتــــظــــام في
مــؤسـسـة لـلـتـعــلـيم الـعـاليp من أجـل احلـصـول عـلى شـهــادة
الدكـتـوراه فـي إطــار اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقـم 98 - 254
اHــؤرخ فـي 24 ربـيع الــثــاني عـام 1419 اHـوافق 17 غـشت
ســنــة p1998 اHـــعــدّل واHـتــمّم أو اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
08 - 265 اHـــــؤرخ في 17 شـــــعـــــبــــــان عــــام 1429 اHـــــوافق 19

غشت سنة 2008  واHذكورين أعاله.

اHـاداHـادّة ة 3  :  : يـجب أن يـنـدرج مــوضـوع أطـروحـة طـالب
الــــدكــــتــــوراه ضــــمن مــــيــــاديـن أو مــــحــــاور أو مــــواضــــيع أو
مــشـــاريع الـــبــحـث الــتي تـــتـــكــفل بـــهـــا مــؤســـســة جـــامــعـــيــة
لــلــتـــعــلـــيم الــعـــالي أو مــؤســـســة لــلـــبــحث الـــتي ســجـل بــهــا

أطروحته. 

ويــجب أن يــدمج طـالب الــدكــتـوراه في فــرقــة بـحث
أو مخبر بحث إلجناز أعمال البحث.

اHـاداHـادّة ة 4 : :  يــســتـفــيـد طــالب الــدكـتــوراه من الــوسـائل
اHــتــاحــة لــلــقــيــام بــنــشــاطــاته في اHــؤســســة الــتي يــنــتــمي

إليها.

pـادّة ة 5  :   : يـســتـفــيـد طــالب الــدكـتــوراه غـيــر األجـيـرHـاداHا
من اHـنـحـة اHـذكـورة في اHـادة 17 من اHـرسـوم الـتـنـفـيذي
رقم 90 - 170 اHؤرخ في 9 ذي القـعدة عام 1410 اHوافق 2

يونيو سنة p1990 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

وفي حــالـة تـقـيـيـم غـيـر مـرض تــوقف االسـتـفـادة من
اHنحة.

غـيــر أنه �ـكن تــمـديـد االســتـفــادة من اHـنـحــة ابـتـداء
من السنة اHوالية في حالة احلصول على نتائج مُرضية.

اHــاداHــادّة ة 6  :   : �ـــكن أن يـــكـــلف طـــالـب الـــدكـــتـــوراه غـــيــر
األجـيـر لـلـقـيـام بـنشـاطـات الـتـعـلـيـم باHـشـاركـة فـي تـأطـير
األعمال التطـبيقية أو األعمال اHوجهة في التدرج أو في
الــطــور األولp في مــؤســســة الــتــعـلــيـم الـعــالي الــتي ســجل

لديها أطروحته.

تــمــــارس نــشـاطــات الــتــعـلــيم فـــي حـــدود ثــالث (3)
سـاعـات في األسـبـوعp بـحـضـــور أسـتــاذ مـكـلـف بـاألعـمال

اHوجهة أو األعمال التطبيقية.

يــــعـــفى طـــالـب الـــدكـــتـــوراه مـن الـــقـــيــــام بـــنـــشـــاطـــات
الــــتـــــعـــــلــــيـم خالل الـــــســـــنــــة األخـــــيـــــرة من الـــــتــــســـــجـــــيل في

الدكتوراه.


