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4 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1427 هـ هـ

24 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2006  م م

مــــرسرســــوم توم تــــنــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 06 -  - 487 م مــــؤرخ في ؤرخ في 3 ذي احل ذي احلــــجّــــة
عـامام 1427 اI اIــــوافق وافق 23  دي  ديــــســــمــــبــــر سر ســــنــــة ة s2006 يs يــــعــــدلدل
اIاIــــــرسرســــوم الوم الــــــتــــــنــــــفــــيــــــذيذيّ رقم  رقم 98 -  - 254 اI اIــــؤرخ في ؤرخ في 24
ربربــــــيع اليع الــــــــثــــــاني عاني عــــــام ام 1419 اI اIــــــــوافق وافق 17  غ  غــــــــشت سشت ســــــــنــــــة
1998 واI واIــــتـعـلـق بق بـالالـتــــكـوين في الوين في الــــدكدكـتـوراه وموراه ومــــا با بـعـد

التدرج اIتخصص والتأهيل اجلامعي.التدرج اIتخصص والتأهيل اجلامعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس احلكومة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

s العلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورs ال ســيّـــمــا اIـــادّتــان 85 - 4

sو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـي رقم 06 - 175
اIــؤرّخ في 26 ربـــيع الـــثّـــاني عــام 1427 اIــوافق 24 مـــايــو

sرئيس احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2006 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـي رقم 06 - 176
اIــؤرّخ في 27 ربـــيع الـــثّـــاني عــام 1427 اIــوافق 25 مـــايــو

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2006 وا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 260
اIـــــؤرّخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اIـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الــذي يـحــدّد صالحـيــات وزيـر الــتـعــلـيم الــعـالي

sوالبحث والعلمي
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اIــؤرّخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اIــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واIــتــعـلق بــالــتـكــوين في الــدكــتـوراه ومــا بــعـد
الــــتــــــدرج اIــــتـــــخــــــصص والـــــتــــأهــــيل اجلـــــامــــعـيs اIــــعـــدّل

 sتمّمIوا
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4 ذو احلج ذو احلجّة  عام ة  عام 1427 هـ هـ

24 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2006  م م

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اIـــــــــادة األولى :اIـــــــــادة األولى : تـــــــــعـــــــــدّل اIــــــــادّة 132 مـن اIـــــــــرســـــــــوم
الـتـنـفـيـذي رقم 98 - 254 اIـؤرّخ في 24 ربـيع الـثـانـي عام
1419 اIــــــوافق 17 غــــــشـت ســــــنـــــة s1998 اIـــــــعــــــدّل واIــــــتــــــمّم

واIذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :
"اIـادة 132 : لـلــمــتــرشـحــX اIــسـجــلــX بـانــتــظـام في
التـكوين لنـيل شهادة دكـتوراه الدولـة عند تـاريخ سريان
هذا اIرسوم s أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة I 2007ناقشة

أطروحاتهم.
يـــــتــــــســـــلـم اIـــــتـــــرشــــــحـــــون اIــــــذكـــــورون أعـاله الـــــذين
يــــنـــاقــــشـــون أطــــروحــــاتـــهم بــــعـــد نــــفــــاذ هـــذا األجل  شــــهـــادة

الدكتوراه  طبقا ألحكام هذا اIرسوم".
اIاداIادّة ة 2 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرر  بـاجلزائر في 3 ذي احلـجة عام 1427 اIوافق 23

ديسمبر سنة 2006.
عبد العزيز بلخادم



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 78 3 ذو احلجذو احلجّة عام ة عام 1428 هـ هـ
12 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2007 م م

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

 rتمّمHعدّل واHا rتخصص والتأهيل اجلامعيHالتدرج ا
يرسم ما يأتي:يرسم ما يأتي:

اHـــــــــادة األولى :اHـــــــــادة األولى : تـــــــــعـــــــــدّل اHــــــــادّة 132 مـن اHـــــــــرســـــــــوم
الـتـنـفـيـذي رقم 98 - 254 اHـؤرّخ في 24 ربـيع الـثـانـي عام
r ـــــتـــــمّمHـــــعـــــدّل واHا r1998 ـــــوافق 17 غـــــشـت ســـــنــــةH1419 ا

واHذكور أعالهr وحترّر كما يأتي :
"اHـادة 132 : لـلــمــتــرشـحــW اHــسـجــلــW بـانــتــظـام في
التـكوين لنـيل شهادة دكـتوراه الدولـة عند تـاريخ سريان
هذا اHرسوم r أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة H 2008ناقشة

أطروحاتهم.
ويـــــتــــســـــلم اHـــــتـــــرشــــحـــــون اHــــذكـــــورون أعاله الـــــذين
يناقـشون أطروحاتهم بعد 31 ديسـمبر سنة 2008  شهـادة

الدكتـوراهr طبقا ألحكام هذا اHرسوم".

اHاداHادّة ة 2 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلــزائـر في أوّل ذي احلـجّـة عـام 1428 اHـوافق
10 ديسمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

مـرسرسـوم تنوم تنـفـيذييذيّ رقم  رقم 07 - - 387   م   مـؤرؤرّخ في أوخ في أوّل ذي احلجةل ذي احلجة
يــــعــــدلدل  rي r2007 ــــوافق وافق 10 دي ديــــســــمــــــبــــر سر ســــنــــة ةHا Hعــــام ام 1428 ا
اHاHــــرسرســــوم الوم الــــــتــــنــــفــــيــــذي رقم ذي رقم 98 - - 254  اH  اHــــؤرؤرّخ في خ في 24
ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1419 اHوافق  اHوافق 17 غشت سنة  غشت سنة 1998
واHواHـتعلق بالتعلق بالـتكوين في التكوين في الـدكتوراه وما بدكتوراه وما بـعد التدرجعد التدرج

اHتخصص والتأهيل اجلامعي.اHتخصص والتأهيل اجلامعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

r العلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 4

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اHـؤرّخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

rرئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اHـؤرّخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 260
اHـــــؤرّخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اHـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الــذي يـحــدّد صالحـيــات وزيـر الــتـعــلـيم الــعـالي

rوالبحث العلمي



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 26 صفر عام  صفر عام 1430 هـ هـ
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2009 م م

مــــرسرســــوموم ت تــــنــــفـيــــذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 89  مـؤرؤرّخ في خ في 21 ص صــــفــــر عر عـامام
1430 اH اHــــــــــــوافق وافق 17  فــــــــــــبــــــــــــرايرايــــــــــــر سر ســــــــــــنــــــــــة ة p p2009 يــــــــــــعـعـــــــــــدلدل

اHاHــــرسرســــوم الوم الــــــتــــنــــــفــــيـيـــــذي رقم ذي رقم 98 -  - 254 اH اHــــؤرخ في ؤرخ في 24
ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1419 اHوافق  اHوافق 17 غشت سنة  غشت سنة 1998
واHواHــــــــتــــــعــــــــلق بلق بــــــــالالــــــتــــــــكــــــويويـن في الن في الــــــــدكدكــــــتــــــــوراه وموراه ومــــــا با بــــــــعـعـــــــد

التـدرج اHتخصـص والتأهـيـل اجلامعـي.التـدرج اHتخصـص والتأهـيـل اجلامعـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األوّل
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

pالعلمي



26 صفر عام  صفر عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1012
22 فبراير  سنة فبراير  سنة 2009 م م

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 94 - 260
اHـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اHـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الــذي يـحــدد صالحـيــات وزيـر الــتـعــلـيم الــعـالي

pوالبحث العلمي

- 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
الــــتـــــدرج اHــــتــــخــــصــص والـــــتــــأهـــــيـل اجلــــامــــعــيp اHــــعـــدل

pتممHوا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــــــاداHــــــــادّة األولى : ة األولى :  تــــــــعـــــــدل اHـــــــادة 132 مـن  اHــــــــرســـــــوم
التـنفـيذي رقم 98 - 254  اHؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام
1419 اHــــــوافق 17 غــــــشـت ســــــنـــــة p1998 اHـــــــعــــــدل واHــــــتــــــمم

واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHـادّة 132 :    لـلــمـتــرشـحـW اHــسـجـلــW بـانــتـظـام في
التـكوين لنـيل شهادة دكـتوراه الدولـة عند تـاريخ سريان
هذا اHـرسومp أجل أقصاه 31 ديسـمبـر سنة H 2010نـاقشة

أطروحاتهم.

ويـــــتــــســـــلم اHـــــتـــــرشــــحـــــون اHــــذكـــــورون أعاله الـــــذين
يـناقـشون أطـروحـاتهم بـعد 31 ديسـمبـر سنة 2010 شـهادة

الدكتوراه طبقا ألحكام هذا اHرسوم".

2  :    :  يــــــنـــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 21 صـــفـــر عــام 1430 اHــوافق 17
فبراير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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12 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2010 م م

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 -

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".



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 52 3 شوال عام  شوال عام 1431 هـ هـ
12 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2010 م م

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



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 16 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1432 هـ هـ
20 أبريل سنة أبريل سنة 2011 م م

- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئـــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 nأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقــم 254-98
اJــؤرخ في 24 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1419 اJــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واJــتـعــلق بــالــتــكـويـن في الــدكـتــوراه ومــا بــعـد

nتممJعدل واJا nتخصص والتأهيل اجلامعيJالتدرج ا
nوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـــــــــاداJـــــــــادّة األولى : ة األولى :  تـــــــــعــــــــدل اJــــــــادة 132 مـن اJـــــــــرســــــــوم
الـتـنــفـيـذي رقــم 98-254 اJـؤرخ في 24 ربـيع الــثـاني عـام
1419 اJــــــوافق 17 غــــــشـت ســــــنــــــة n1998 اJـــــــعــــــدل واJــــــتــــــمم

واJذكور أعالهn وحترر كما يأتي :

"اJـادّة 132 : لــلــمــتــرشـحــX اJــســجـلــX بــانــتــظـام في
التكـوين لنـيل شهـادة دكتوراه الـدولة عـند تـاريخ سريان
مــفــعــول هــذا اJــرســومn أجل أقــصـاه 31 يــولــيــو ســنـة 2012

Jناقشة أطروحاتهم.
ويــــتـــــســـــلم اJـــــتـــــرشـــــحــــون اJـــــذكـــــورون أعاله الـــــذين
يـنــاقـشـون أطــروحـاتــهم بـعـد 31 يـولـيــو سـنـة 2012 شـهـادة

الدكتوراه طبقا ألحكام هذا اJرسوم".

2  :  :  يــســري مــفــعــول هــذا اJــرسـوم ابــتــداء من اJـاداJـادّة ة 
أول يناير سنة 2011.

اJاداJادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــرفي 13 جــــــمــــــادى األولـى عـــــام 1432
اJوافق 17 أبريل سنة 2011.

  أحمد أويحيى أحمد أويحيى

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 11 -  - 164  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 13  جـــمـــادىجـــمـــادى
n2011 ــــــوافق 17 أبــــــريـل ســـــــنــــــة  أبــــــريـل ســـــــنــــــةJــــــوافق  اJاألولى األولى عــــــام عــــــام 1432 ا
يــعــدل اJـرســوم الــتـنــفــيــذي رقم يــعــدل اJـرســوم الــتـنــفــيــذي رقم 98-254 اJـؤرخ في اJـؤرخ في
24 ربــيع الــثــانـي عـام  ربــيع الــثــانـي عـام 1419 اJــوافق  اJــوافق 17 غــشت ســـنــة غــشت ســـنــة

1998 واJـتعـلـق بـالتـكـويـن في الدكــتــوراه وما بـعـد واJـتعـلـق بـالتـكـويـن في الدكــتــوراه وما بـعـد

التـدرج اJتخصـص والتأهيـل اجلامعـي.التـدرج اJتخصـص والتأهيـل اجلامعـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

nإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
nالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورn ال ســـيّــــمـــا اJـــادّتـــان 3-85
nو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اJــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اJـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واJتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
n2002-1998 الــبــحث الــعـــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي

nتممJعدل واJا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اJـؤرخ في 18 ذي
احلــجـة عـام  1419 اJـوافق 4 أبــريل سـنـة 1999 واJــتـضـمن

nتممJعدل واJا nالقانون التوجيهي للتعليم العالي


