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:مقدمة

ناءبفيالهامةالمؤسساتاحدىالجامعةتمثّل
الىالمسعهذاولبلوغوتشييدها،العصريةالدولة
مخابروهياكلمنالضروريةالشروطتوفيريكفي

بيئةغيابفيفقطبشريةومواردومراجع،
ةوجودالجامعةرقيفيبدورهاتساهمتشريعية
.خدماتها



ةمتعددتغيراتالجزائريةالجامعةشهدتلذلك
مها،تحكالتيالتنظيميةالقوانينيخصفيما
الوظيفةقانون:التغيراتتلكأبرزولعل

جانتهانتيجةبهاقامتالتيوتلكالعمومية،
علىوالقائمالعلياللدراساتالجديدالنظام
ماأودكتوراهماستر،ليسانس،)أطوارثالثأساس
(L.M.Dبنظاماختصار  تسميتهعلىيصطلح



أهمابرازعلىالمداخلةهذهخاللمنوسنعكف

التشريعاتهذهفياألستاذتخصالتيالجوانب

حقوقهازبإبرمنهاتعلّقماسيماالالمستجدّةالجامعية

العملعلىلتحفيزهأساسياعامالباعتبارهاوواجباته

إطارخارجمعنويأوماديمساسأيمنوحمايته

نمالجامعياألستاذوواجباتحقوقهيفما.القانون

الساريةوالتنظيميةالتشريعيةالنصوصخالل
وظيفته؟مجالفيالمفعول



15/7/2006فيالمؤرخ06/03األمرويعتبر

يةالعمومللوظيفةالعاماألساسيالقانونالمتضمن
يفالعامةالوظيفةمجالتحكمالتيالعامةالشريعة
ساسيةاألالقانونيةالقواعدتحديديخصفيماالجزائر
األساسيةوالضماناتالموظفين،علىالمطبقة

خدمةفيمهامهمتأديةإطارفيلهمالممنوحة
أحالتذاتهاألمرمن3المادةأنغيرالدولة،
ظفينالموأسالكبمختلفالخاصةاألساسيةللقوانين
تطبيقيةكيفتحديديخصفيمابمراسيمتُتّخذوالتي
.العموميبالوظيفالخاصالقانونأحكام



:حقوق وواجبات األستاذ

بجملة منذ دخوله في فترة التربصيتمتع األستاذ :األستاذحقوق / أوال
.من الحقوق

 (06/03من األمر 94م)في الحصول على بطاقة مهنية الحق

 مع ضرورة أن ( 06/03من األمر 32م)في الراتب بعد أداء الخدمة الحق
ميثاق )الوظيفةيكون هذا الراتب متماشيا مع األهمية التي تكتسيها هذه 

(األخالقيات واآلداب الجامعية

 لمتعلقة في تبليغه بكل القرارات المتعلقة بوضعيته اإلدارية االحق
(06/03من األمر 96م)بالتعيين والترسيم والترقية وإنهاء المهام

 33م)في الحماية االجتماعية والتقاعد، والخدمات االجتماعيةالحق ،
(06/03من األمر 34

 (06/03من األمر36م)في االضراب الحق



من26م)عليهالمفروضالتحفّظواجباحترامحدودفيالرأيحّريةفيالحق
(06/03األمر

آلراءابسببسواء)نوعهكانمهماتمييزأيدوناألساتذةبينالمساواةفيالحق
(06/03األمرمن27م)(االجتماعيةأوالشخصيةظروفهممنظرفأيبسببأواألصلأوالجنسأو

كونيأندونالنقابية،التنظيماتأوالجمعياتأولألحزاباالنتماءفيالحق
ياسيةسانتخابيةلعهدةالترشححالةوفيالمهنية،حياتهمعلىتأثيرأيلذلك
قبلاعنهعبّرالتيباآلراءالمهنيةالموظفحياةتتأثرأنيمكنالنقابيةأو
(06/03األمرمن29،35و28م)العهدةتلكأثناءأو

لهيتعّرضاعتداءأوقذفأوشتمأوإهانةأوتهديدأيمنالحمايةفيالحق
ىعلالحصولفيوحقهنوعه،كانمهمابمناسبتهاأووظيفتهممارسةأثناء

(06/03األمرمن30م)مضمونضررأصابهإذاماحالفيتعويض

مرتكبمنتعويضعلىللحصولالموظفمحلالدولةتحلّ الحالةهذهوفي
أمامرةمباشدعوىبرفعالقيامفيالحقنفسهللغرضتملككمااألفعال،تلك

األمرمن30/2م)المختصةالقضائيةالجهةأماممدنيكطرفتأسيسهاعنالقضاء
06/03).



ينسبملما–عليهتسلّطالتيالمدنيةالعقوباتمنالحمايةفيالحق
ّرضتعماإذا-لهالموكلةالمهامعنمنفصاليعتبرشخصيخطأإليه

(06/03األمرمن31م)الخدمةفيخطأبسببالغيرمنقضائيةلمتابعة

هامهمتأديةمنلتمكينهالضروريةالشروطمناالستفادةفيالحق
مةوالسالوالصحةالكرامةشروطتوفيرظلفيالجامعيةوترقيته
المرسوممن5م)نشاطهبطبيعةالمرتبطةواألمنوالنظافةوالمعنويةالبدنية

أيمنوخاليةآمنةعملبيئةفيوالحق(06/03األمرمن37موكذا،08/130
(جامعيةالواآلداباألخالقياتميثاق)الجامعيةواآلدابباألخالقياتالتزمطالماتدخل

صالتخصّ يوافقخاصإطارفيمربحنشاطأيممارسةفيالحق

وراهالدكترسالةتحضيربصددهمالذينالمساعدينلألساتذةيحق
(08/130المرسوممن7م)للتدريسالساعيحجمهمتكييفمناالستفادة



(06/03األمرمن191م)أسبوعياللراحةكامليومفيالحق

ةالمدفوعالعطلوأياماألسبوعي،الراحةيوم)القانونيةالراحةأيامفيالحق
الحققانونيةراحةيومفيعملالذيوللموظف(06/03األمرمن39،192،194م)(األجر
(06/03األمرمن193م)نفسهاللمدةتعويضيةراحةفي

ةللضرورنشاطاتهلمباشرةعطلةفيالمتواجداألستاذاستدعاءإمكانيةمع
من200م)ةالسنويالعطلةأثناءايقافهاأوالعملعالقةإنهاءيمكنالللمصلحةالملحة

(06/03األمر

ةالمشاركهومبررهمكانإذاالراتبفقداندونالغيابرخصمناالستفادةحق
اطاتهمبنشتتّصلالتيالدوليأوالوطنيالطابعذاتوالملتقياتالمؤتمراتفي

.(08/130المرسوممن13م)المهنية

مةوالمساهالمعارفتجديدقصدسنةلمدةعلميةعطلةمناالستفادةفيالحق
هذهالطواعتبارهممعالوطنيةالعلميةوالتنميةالبيداغوجيالنظامتحسينفي

اضرينالمحاألساتذةرتبةفيالممارسةسنواتوتُجمعنشاط،وضعيةفيالسنة
.أستاذبصفةالممارسةسنواتمع"أ"قسم



حاالتلاليهااللجوءعندالعملفياإلضافيةالساعاتتتعدّىالأنفيالحق
م)للعملالقانونيةالمدةمن%20عناستثنائيةوبصفةالقصوىالضرورة

(06/03األمرمن189

فيعضووظيفةلممارسةالقانونبقوةانتدابمناالستفادةفيالحق
يفةوظفيأوإقليمية،جماعةأووطنيةمؤسسةفيانتخابيةعهدةأوالحكومة

تميينالتيتلكغيرعموميةإدارةأومؤسسةفيعالمنصبأوللدولةعليا
ئاتهيأومؤسساتفيالدولةتمثيلأودائمة،نقابيةعهدةلممارسةأواليها،
تحضيردبصدهمالذينالمساعدينلألساتذةبالنسبةالتكوينمتابعةأودولية
األمرمن134م)الرتبةلهذهالحقيقيالتعدادمن%10حدودفيدكتوراهرسائل

منبطلبانتدابمناالستفادةأو.(08/130المرسوممن20وم15موكذا06/03
أخرىعموميةإدارةأومؤسسةلدىنشاطاتممارسةمنلتمكينهاألستاذ

أواتمؤسسلدىتأطيروظائفلممارسةأواألصلية،رتبتهغيررتبةفيأو/و
إطارفيمهمةلممارسةأورأسمالها،منجزءأوكلالدولةتملكهيئات
.(06/03األمرمن135م)دوليةهيئاتأومؤسساتلدىأوالتعاون



(06/03األمرمن138م)االنتداببعداالدماجفيالحق.

طرفمنكذلويتمبسنة،المقدرةالتربصفترةانتهاءبعدالترسيمفيالحق
رئيسمنأوالمعهدمديرمنأوالكليةعميدمنباقتراحالمؤسسةمسؤول

ةللكليبالنسبة)للقسمالعلميةاللجنةرأيأخذبعدوذلكالمدرسةقسم
الجامعةلدىللمعهدبالنسبة)للمعهدالعلميالمجلسرأيأو(والمدرسة

.(08/130المرسوممن16/2م)(الجامعيالمركزومعهد

لهذهالحقيقيالتعدادمن%05حدودفياالستيداععلىاإلحالةفيالحق
.(08/130المرسوممن20م)الرتبة

يستندوأن(06/03األمرمن38م)المهنيةحياتهخاللالرتبةفيالترقيةفيالحق
لنشاطاتةاألكاديميالتقديرمعاييرعلىالترقيةتتمأساسهعلىالذيالتقييم

قياتاألخالميثاق)بالجامعةالعالقةذاتاالحترافيةوالنشاطاتوالبحث،التدريس

(الجامعيةواآلداب

منهوبطلباألستاذرغبةعلىبناءإالالتحويلعدمفيالحق.



هتنظيماإلدارةعلىيتعيّنالذيالدائمالتكوينفيالحق
مؤهالتهموتطويراألساتذةمستوىتحسينقصدوضمانه
م)نشاطاتهممجالفيمعارفهموتحيينالجديدة،للمهامالمهنية

أجلمنوينبغي،(06/03األمرمن104والمادة38المادةوكذا،08/130المرسوممن22
مستمرتكوينمنلالستفادةالكافيالوقتمناألستاذتمكينذلك

(الجامعيةواآلداباألخالقياتميثاق)لمعلوماتهدوريوتجديد

علىاالطالعوحقإليهالمنسوبةباألخطاءاالخطارفيالحق
ضدهالتأديبيةالدعوىتحريكمنيوما15خاللالتأديبيالملف

(06/03األمرمن167م)

الشفويةأوالكتابيةمالحظاتهتقديممنالموظفتمكين
علىإحالتهحالةفيبمدافعواالستعانةالشهودواستحضار

الصادربالقراراخطارهوجوبمعاألعضاء،المتساويةاللجنة
(06/03األمرمن172حتى169م)أيام8يتعدىالأجلفي



حتىليالعائالطابعذاتالمنحومجملالرئيسيالراتبنصفتقاضيفيالحق
راتبالمنالمخصومالجزءاسترجاعلهويحقبالتوقيف،عليهالحكمحالفي
اإلداريةاللجنةتبتلمإذاأواليهالمنسوبةاألعمالمنتبرئتهتمتإذا

(06/03األمرمن173م)المحددةآجالفياألعضاءالمتساوية

حدواشهرأقصاهأجلفيالمختصةالطعنلجنةأمامتظلّمتقديمفيالحق
الدرجةنمتأديبيةبعقوبةعليهالحكمحالةفيالقرارتبليغتاريخمنابتداء
(06/03األمرمن175م)الرابعةأوالثالثة

حالةفيالتعيينصالحيةلهاالتيالسلطةمناالعتبارردطلبتقديمفيالحق
رارقاتخاذتاريخبعدسنةالثانيةأواألولىالدرجةمنلعقوبةمحالكانإذاما

ارقراتخاذتاريخمنسنتينبمرورالقانونبقوةاعتبارهويعادالعقوبة،
لمعنياملفمنللعقوبةأثركلويمحىجديدة،لعقوبةيتعّرضلمماالعقوبة

(06/03األمرمن176م)اعتبارهردعند

صريحوكتابيشكلفيتقديمهاعندإالبهااالعتدادوعدماالستقالة،فيالحق
(06/03األمرمن218م)



:األستاذواجبات/ثانيا
األستاذواجباتيخصفيمااإلشارةتجدر
كلفيهايشتركواجباتهناكأنإلىالجامعي
وهناكوتصنيفاتهم،رتبهماختلفتمهمااألساتذة
األستاذرتبةبحسبتختلفأخرىواجبات

الواجباتبيانبدايةيقتضيماوهوالجامعي،
تذةاألساتصنيفاتمختلفتحديدثمنالعامة،
لىعمنهمفئةكلواجباتبيانذلكضوءوعلى
:التاليالنحو



:الواجبات العامة/1

والنزاهةالخلقوحسنوالكفاءةللمهنيةمثاالاألستاذيكونأن
وأن(يةالجامعواآلداباألخالقياتميثاق)للجامعةمثاليةصورةيقدّموأنوالتسامح،

52م)ومرؤوسيهوزمالئهرؤسائهمععالقاتهفيواحترامبأدبيتعامل
(06/03األمرمن

األمرمن53م)مماطلةودونبلياقةالعامالمرفقمستعمليمعالتعامل

فيةالطلبجميعتجاهواالنصافالعدلمبدأتكريسعلىالعملمع(06/03
(الجامعيةواآلداباألخالقياتميثاق)الطعنوحقالشفافيةإطار

بتعادواالمهنتهأياهتمنحهاالتيالسلطةاستعمالفيالتعسفتجنب
ميثاقوكذا.الدستورمن22المادة)شخصيةأغراضلقضاءالجامعةتسخيرعن

(الجامعيةواآلداباألخالقيات

أومعةالجاإطارفيإليهالموكلةالماليةاالعتماداتلكلاألمينالتسيير
(الجامعيةواآلداباألخالقياتميثاق)آخرمهنينشاطأيأوالبحثنشاطات

(06/03األمرمن40م)احترامهاوفرضالدولةسلطةاحترام



أيودونوأمانةواستقالليةوكفاءة،وفعاليةبعنايةالمهامممارسة
الجامعيةلمؤسستهالعلياللمصلحةخدمةنيةوبحسنتمييزأوتحيّز

(06/03األمرمن41موكذاالجامعيةواآلداباألخالقياتميثاق)

رامواحتالدراسيلمقّررهالبيداغوجيةلألهدافواضحعرضتقديم
لّمسُ االمتحانات،مدّةاالختبارات،دورات)البيداغوجيالتدّرجقواعد

بطضقبلالطلبةاستقبالوتصحيحها،الوثائقمراجعةالتنقيط،
األخالقياتاقميث)(موضوعياتقييماالطلبةوتقييمنهائيةبصفةالعالمات

(الجامعيةواآلداب

أوهباتأوهدايااستالمأواشتراطأوطلبأيتقديمعناالمتناع
شخصبواسطةأومباشرةبطريقةكانتنوعأيمنامتيازاتأية
المتابعاتطائلةتحتوذلكمهامه،إطارفيخدمةتأديةمقابلآخر

(06/03األمرمن51م)الجزائية

معفىتتناالتياألفعالوتجنّبواالحتراماللياقةبسلوكاالتسام
(06/03األمرمن42م)الخدمةأوقاتخارجحتىمهامهطبيعة



اماالحترمعالمعرفةفيصادقةرغبةعلىالبحوثتأسيس
أعمالواحتراماالستدالل،فيوالموضوعيةالحجةلمبدأالتام

مانةباألوااللتزاموالطلبة،الجامعيينبزمالئهالخاّصةالبحث
لطرداالىتصلالتيالتأديبيةالعقوباتطائلةتحتالعلمية،
ثاقمي)مبرروغيرجسيمامهنياخطئاالعلميةالسرقةباعتبار
(الجامعيةواآلداباألخالقيات

رةاألسأعضاءلبقيةاألكاديميةالحرياتاحترامفيالمساهمة
علىالنظرلوجهاتالشريفةبالمجابهةوالقبولالجامعية
التقييمفيالتحيّزوعدمباإلنصافالتحليضرورةمعاختالفها،
(الجامعيةواآلداباألخالقياتميثاق).لزمالئهواألكاديميالمهني

علىالسهرخاللمن(06/03األمرمن48م)المهنيبالسرااللتزام
هيئاتالفيتتمالتيوالنقاشاتالمداوالتمضمونسريةاحترام
(الجامعيةواآلداباألخالقياتميثاق)فيهايشاركالتي



ألغراضأوشخصيةألغراضاستعمالهاوعدماإلدارةممتلكاتعلىالحفاظ
،49م)وأمنهااإلداريةالوثائقحمايةعلىالسهرعليهكماالمصلحة،عنخارجة

(06/03األمرمن50،51

يليبمايقومالصفةوبهذهالعاليللتعليمالعموميةالخدمةمهمةتأدية:

النشاطممارسةفيالعلياللمعاييرأمكنمااالمتثال،أجلمناالجتهاد•
(الجامعيةواآلداباألخالقياتميثاق)المهني

ارفوالمعالعلمبتطوراتومرتبطومحيّنواحترافينوعيتدريسإعطاء•
لمقاييسلومطابقاوالتعليميةالبيداغوجيةوالطرقوالتكنولوجياوالمستجدات

واآلدابياتاألخالقميثاق)واالستقالليةالنقديالحسعلىالبرهنةمعوالمهنيةاألدبية
(08/130المرسوممن4موكذاالجامعية،

ولياألالتكوينمجالفيالمعارفنقلوضمانالمعرفةاعدادفيالمشاركة•
وبعيداالعالميةوالمهنيةاألدبيةالمعاييرمعوتماشياناجعبشكلوالمتواصل

من4موكذاالجامعية،واآلداباألخالقياتميثاق)المذهبيةواالستمالةالدعايةأشكالجميععن
(08/130المرسوم

ةلممارسوقدراتهمكفاءاتهملتنميةالتكوينيالبحثبنشاطاتالقيام•
(08/130المرسوممن4م)باحثأستاذوضيفة



:خاللمندائمةمتابعةمنذلكيستدعيهوماالطلبةعلىاالشراففيالمساهمة•

الشخصيعملهفيالطالبمساعدة-
التوثيقيعملهأداءفيالطالبمساعدة-
من8م)يينالذاتوالتكوينالتقييمتقنياتاكتسابعلىالطالبمساعدة-

(08/130المرسوم

البحثمخابرأوفرقفيالعلميالبحثنشاطاتفيالمساعدة-
(08/130المرسوممن9م).الدكتوراهفيالتكوينتأطيروكذاوإدارتها

دئذوعنالوظيفيةأوالهيكليةالعلياالمناصبشغلفيالمساهمة-
هة،جمنالمسؤولياتهذهلطبيعةوفقاللتدريسالساعيحجمهميتغيّر

جهةنمثانويةبصفةوالتكوينالتعليمبمهامالقيامفيالحقويفقدون
.(08/130المرسوممن10م)أخرى

نميةالتاحتياجاتتتطلبهاالتيالمناهجوضبطخبراتاعدادفيالمساهمة•
المرسوممن11م)خدماتهممكافأةمنذلكنظيرويستفيدونواالجتماعيةاالقتصادية

08/130).



ويةثانبصفةوالتكوينالتعليمبمهامالقيامعناالمتناع•
من12م)مربحلنشاطالممارسينالباحثينلألساتذةبالنسبة

.(08/130المرسوم

منىويعفواحدةسنةلمدةتجريبيتربصبتأديةااللتزام•
أعلىتبةرإلىترقيتهمتّمتالذينالباحثوناألساتذةالتربص
المرسوممن18م)مباشرةأعلىسلكفيأوذاتهالسلكفيمباشرة

08/130).

عنالجامعيةالسنةنهايةعندسنويتقريربإعدادااللتزام•
لميةالعللهيئاتوتسليمهوالبيداغوجيةالعلميةنشاطاتهم

من23م)األستاذتقييممنتمكينهاقصدالمؤهلةوالبيداغوجية

.(08/130المرسوم



باتقريأعالهالمذكورةللواجباتمخالفةكلتعتبر:مالحظة
يهاعلالمنصوصالتأديبيةالعقوباتيوجبتأديبياخطئا

.06/03األمرمن185إلى177منالموادفيبالتفصيل

قياميعتبر08/130المرسوممن24المادةوحسب
يروتزولالنتحالثابتعملفيمشاركتهأوالباحثاألستاذ
لرسائفيبهاالمطالبالعلميةاألعمالفيغشأوالنتائج

خطئ ابيداغوجيةأوعلميةمنشوراتأيفيأوالدكتوراه
.الرابعةالدرجةمنمهنيا



II/األساتذةأسالكمنسلكأوتصنيفبكلاخلاصةالواجبات
ملادةحسب:األساتذةتصنيف أربعإىلالباحثوناألساتذةينقسم08/130املرسوممن28ا
:يليكماهيتصنيفات

ن سلك األساتذة المميّزي

سلك األساتذة 

نسلك األساتذة المحاضري

نسلك األساتذة المساعدي

سلك المعيدين



:سلك األساتذة المميّزين

:وتتمثّل مهام هذه الفئة فيما يلي

التدريس في شكل دروسضمان •

تحضير وتحيين دروسه•

إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر•

حسن سير االمتحانات التي يكلّف بهاضمان •

اناتفي مداوالت لجان االمتحانات وتحضير المواضيع وتصحيح أوراق االمتحالمشاركة •

أو لجنته البيداغوجية/المشاركة في أشغال فرقته و•

يقيةتأطير األساتذة المساعدين في إعداد وتحيين األعمال الموجهة واألعمال التطبضمان •

تأطير التكوين البيداغوجي لألساتذة المتربصينضمان •



امجبرنإعدادمجاالتفيالبيداغوجيةوالخبرةالتصّورنشاطاتضمان•
يروتأطوالمسارالبرامجوتقييمجديدتكوينأشكالووضعالتعليم

.(08/130المرسوممن54م)للطلبةالخارجيالتكويننشاطات

راهالدكتوفيالتكوينمستوىعلىوورشاتوحلقاتمحاضراتضمان•

وتوجيههمنصحهمأجلمنالدكتوراهطلبةاستقبال•

ميدانهمفياألولويةذاتالبحثمحاورتحديدفيالمشاركة•

أو/والعلميالتنسيقأووالخبرةواالستشارةالدراساتمهامضمان•
البيداغوجي

نصحهمأجلمناألسبوعفيساعات(3)ثالثالطلبةاستقبال•
وتوجيههم

أووطنيةالالهيئاتلدىالتمثيلبمهامللقيامالمميّزاألستاذدعوةويمكن•
.(08/130المرسوممنبعدهاوما2الفقرة54م)الدولية



(.08/130من المرسوم 47م )ويضم هذا السلك رتبة أستاذ : سلك األساتذة•

:األستاذ بما يليويكلّف 

التدريس في شكل دروسضمان •
وتحيين دروسهتحضير •
المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخرإعداد •
حسن سير االمتحانات التي يكلّف بهاضمان •
اناتفي مداوالت لجان االمتحانات وتحضير المواضيع وتصحيح أوراق االمتحالمشاركة •
أو لجنته البيداغوجية/المشاركة في أشغال فرقته و•
تأطير األساتذة المساعدين في إعداد وتحيين األعمال الموجهة واألعمال ضمان •

التطبيقية
تأطير التكوين البيداغوجي لألساتذة المتربصينضمان •
وضع نشاطات التصّور والخبرة البيداغوجية في مجاالت إعداد برنامج التعليم وضمان •

لطلبةنشاطات التكوين الخارجي لوالمسار وتأطير أشكال تكوين جديد وتقييم البرامج 
المرسوم من 49م )ساعات في األسبوع من أجل نصحهم وتوجيههم ( 3)الطلبة ثالث استقبال •

08/130.)



ويضم رتبتين: سلك األساتذة المحاضرين
"أ"األساتذة المحاضرين قسم-

”ب"األساتذة المحاضرين قسم-

:بما يلي" أ"قسم األستاذ المحاضر ويكلّف 

ضمان التدريس في شكل دروس-
تحضير وتحيين دروسه-
ضمان إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر-
ضمان حسن سير االمتحانات التي يكلّف بها-
المشاركة في مداوالت لجان االمتحانات وتحضير المواضيع وتصحيح أوراق االمتحانات-

أو لجنته البيداغوجية/المشاركة في أشغال فرقته و-
م ووضع المشاركة في نشاطات التصّور والخبرة البيداغوجية في مجاالت إعداد برنامج التعلي-

أشكال تكوين جديد وتقييم البرامج والمسارات
ةضمان تأطير األساتذة المساعدين في إعداد وتحيين األعمال الموجهة واألعمال التطبيقي-
ضمان تأطير التكوين البيداغوجي لألساتذة المتربصين-
ضمان تأطير نشاطات التكوين الخارجي للطلبة-
من المرسوم 44م )ساعات في األسبوع من أجل نصحهم وتوجيههم ( 3)استقبال الطلبة ثالث -

08/130.)



:بما يلي" ب"قسماألستاذ المحاضر ويكلّف 

ضمان التدريس في شكل دروس-

تحضير وتحيين دروسه-

ضمان إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر-

ضمان حسن سير االمتحانات التي يكلّف بها-

اق المشاركة في مداوالت لجان االمتحانات وتحضير المواضيع وتصحيح أور-
االمتحانات

أو لجنته البيداغوجية/المشاركة في أشغال فرقته و-

ضمان تأطير نشاطات التكوين الخارجي للطلبة -

م )ساعات في األسبوع من أجل نصحهم وتوجيههم ( 3)استقبال الطلبة ثالث -
(.08/130من المرسوم 41



ويضم رتبتين: سلك األساتذة المساعدين
"أ"األساتذة المساعدين قسم •
"  ب "األساتذة المساعدين •

:بما يلي" أ"قسم األستاذ المساعد ويكلّف 
أو عند االقتضاء في شكل/ضمان التدريس في شكل دروس و-

.أعمال موجهة أو أعمال تطبيقية
تحضير وتحيين دروسه-
تصحيح أوراق االمتحانات التي يكلّف بها-
المشاركة في مداوالت لجان االمتحانات-
المشاركة في أشغال فرقته أو لجنته البيداغوجية-
ساعات في األسبوع من أجل نصحهم ( 3)استقبال الطلبة ثالث -

(.08/130من المرسوم 37م ). وتوجيههم



:بما يلي" ب"قسم األستاذ المساعد ويكلّف 

ضمان األعمال الموجهة أو األعمال التطبيقية حسب الحجم -
الساعي

تصحيح أوراق االمتحانات التي يكلّف بها-

المشاركة في مداوالت لجان االمتحانات-

المشاركة في أشغال فرقته أو لجنته البيداغوجية-

ساعات في األسبوع من أجل نصحهم ( 3)استقبال الطلبة ثالث -
(.08/130من المرسوم 33م )وتوجيههم 



:سلك المعيدين

من29المادةحسبالزوالطريقفيسلكوهو
:التاليةبالمهامالمعيدويتكفّل08/130المرسوم

.التطبيقيةاألعمالأوالموجهةاألعمالضمان-

.بهايكلّفالتياالمتحانأوراقتصحيح-

.االمتحاناتلجانمداوالتفيالمشاركة-

لجنتهأوفرقتهأشغالفيالمشاركة-
البيداغوجية



:المصادر

جويلية15فيالمؤرخ15/7/2006فيالمؤرخ06/03األمر
46ر.ج)العموميةللوظيفةالعاماألساسيالقانونالمتضمن،2006

(2006جويلية16لـــــ

2008ماي3فيالمؤرخ08/130رقمالتنفيذيالمرسوم
ماي4لـــــ23ر.ج)الباحثباألستاذالخاصاألساسيالقانونالمتضمن

2008)

،2003أوت23فيالمؤرخ03/279التنفيذيالمرسوم
رهاوسيبتنظيمهاالخاصةوالقواعدالجامعةمهامتحديدالمتضّمن

(2003أوت24لـــــ51ر.ج)

اليالعالتعليموزارةعنصادرالجامعيةواآلداباألخالقياتميثاق
.2004أفريلالجزائر،–العلميوالبحث


