
مقّدمة

تحوالً جذریاً في أسالیب التدریس وأنماط - منذ الربع األخیر من القرن الماضي–شھد الّتعلیم العالي في مختلف دول العالم 
الّتعلیم ومجاالتھ، وھذا استجابة لجملة من التحدیات التي واجھتھ، أّدت إلى توجیھ االستثمار في مجاالت المعرفة والبحث 

.االقتصادیة في األسواق العالمیة على مدى قدرة المعرفة البشریة على اإلنتاجالعلمي إضافة العتماد المنافسة

وفي السنوات األخیرة، زاد االھتمام بجودة عضو ھیئة التدریس بصفتھ أحد المعاییر األساسیة لضبط نوعیة التعلیم في 
امعي، یرتبط ارتباطا وثیقا بما یتوفّر لھ مختلف مؤسسات الّتعلیم العالي، إذ تؤكد الدراسات واألبحاث أّن نجاح أي تعلیم ج

كفاءاتھم ...) سواء أتعلق ذلك بالتدریس أم بالبحث العلمي(من عناصر جّیدة من أعضاء ھیئة الّتدریس، فجودة أدائھم 
وإنتاجھم العلمي، یؤثر تأثیرا كبیرا في أداء المؤسسة الجامعیة ویظھر ذلك جلیا في درجة تحقیقھا لألھداف المسّطرة 

.سبقام

وتأسیسا على ما تقّدم فاّن أھمیة دور األستاذ الجامعي في خدمة المجتمع، تظھر من خالل األدوار والمھام التي یقوم بھا 
وأیضا في البحث -التي یحتاجھا المجتمع في مؤسسات الدولة وفي القطاع الخاص-في إعداد الموارد البشریة المؤھلة 
ات المجتمع،وانطالقا من كون األستاذ الجامعي في الجزائر، یعد موظفا یمارس مھامھ العلمي الذي یساھم بھ في تلبیة حاج

التي تعد من بین المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمھني، وذات الطابع اإلداري التي -داخل الجامعة
لة من النصوص التشریعیة فإنھ یخضع لقوانین عامة وأخرى خاصة، تتضمن جم–تضمن مھمة التكوین العالي 

والتنظیمیة، تنظم مختلف مراحل مساره المھني، وتحتوي على األحكام القانونیة المطبقة على كل رتبة ینتمي إلیھا كل 
العلمیة، ما یدفعنا إلى والدرجةالوظیفیةالرتبفیما یخصللتدرجأستاذ جامعي، من منطلق أن وظیفة ھذا األخیر،تخضع

:طرح التساؤل التالي

النصوص التشریعیة واألسالیب واإلجراءات التنظیمیة ذات االرتباط بتسییر الموارد البشریة التي یخضع لھا بیعةما ط
األستاذ الباحث في المؤسسة الجامعیة الجزائریة؟

وعلیھ نھدف في ھذا المقال، إلى استعراض أبرز تلك النصوص التشریعیة والتنظیمیة، وما تعلّق منھا بطریقة الّتوظیف، 
.وطبیعة المھام، ونظام الحوافز، وتطورات المسار الوظیفي، واإلعداد والتكوین

أساتذة الّتعلیم الجامعي والوضع العالمي الّراھن) 1

لقد بات إسھام التعلیم الجامعي في عملیة التنمیة بجمیع أبعادھا االقتصادیة واالجتماعیة والّثقافیة عامال من العوامل 
تنمیة اإلنسانیة وتطویر القدرات الذاتیة لإلنسان، فنتیجةلالنفجار المعرفي والّتقدم العلمي المساعدة على تحقیق ال

بما تشملھ من التطّورات العلمیة والتقنیة - والتكنولوجي السریع الذي عرفھ العالم الیوم، أصبحت فیھ المعرفة 
.مصدراً رئیساً للثروات الوطنیة في الّدول المتطّورة- واالختراعات

اء ھذه الّتحدیات، صار من الطبیعي أن تصبح مؤّسسات الّتعلیم العالي مطالبة ببذل مزید من الجھد، وامتالك مقّومات وإز
التطویر المستمر، وتجوید أدائھا وذلك بھدف زیادة فعالیتھا في تحقیق أھدافھا وعلى رأسھا تخریج الموارد البشریة 

ّیھا وتطورھا وتقّدمھا العلمي، ویؤّكد ھذه النظرة ما جاء في تقریر التنمیة المؤھلة تأھیال جیدا، لما لھ من أثر على ُرق
، من تمیز التعلیم العالي بأھمیة خاصة في اكتساب المعارف والقدرات المتقّدمة، خاصة في 2003اإلنسانیة العربیة لسنة 

.1عالقتھا بنشاط البحـــــث والتطویر التقني

لقد أسفر التحول إلى اقتصادیات ما بعد : "نیسكو حول حالة الّتعلیم العالي في العالم الیومویؤّكد ذلك ما جاء في تقریر الیو
أُحصي في 2007ففي عام. الفترة الصناعیة عن طلب كثیف على الّتعلیم العالي وتزاید التسجیالت بسرعة جنونیة

، وقبل الیوم بنصف 2000با عما كان في عام٪ تقری50ملیون طالب في المرحلة العلیا، أي بزیادة تبلغ نسبتھا150العالم
أّما . قرن فقط، كانت الدراسة بعد المرحلة الثانویة، مقصورة في أكثریة البلدان على نخبة قلیلة من الذكور على األغلب

رتفعت وعلى نطاق العالم، ا. ٪ كثیرا ما ُتعتَبر أمرا حیویا للنمو االقتصادي50أو40الیوم، فإّن مشاركة الشبان بنسبة
، نسبة المسّجلین في مرحلة الّتعلیم العالي من الشباب الذین في عمر االلتحاق 2007٪ عام26إلى2000٪ عام19من

2."وأصبحت الطالبات منخرطات في ھذه المرحلة التعلیمیة بأكثریة طفیفة، یتوقع لھا أن تزداد. بالجامعة

علیم العالي مطالبة ببذل مزید من الجھد، وامتالك مقّومات وإزاء ھذه التحّدیات من الطبیعي أن تصبح مؤسسات التّ 
وذلك بھدف زیادة فعالیتھا في تحقیق أھدافھا، وضمان زیادة قدراتھا التنافسیة التي . التطویر المستمر، وتجوید أدائھا



كبیر بأداء أعضاء ھیئة تؤھلھا بالفعل إلى التفّوق والتمّیز، فأداء الجامعة لوظائفھا بشكل إیجابي وفّعال یرتبط إلى حد
التدریس فیھا لوظائفھم، كما أّن تقدمھا ورقّیھا یرتبط بكفاءتھم وإنتاجھم العلمي، إضافة إلى كونھم ھم الذین یترجمون 
الخطط واألھداف المسطرة إلى واقع ینعكس فیھ أداء خریجیھم مستقبالً، وھنا تظھر أھمیة عملیة تسییر وإدارة الموارد 

تلك األنشطة اإلداریة المتعلقة -جمال الدین محمد مرسيكما یعّرفھا–لمؤسسة الجامعیة، باعتبارھا البشریة داخل ا
بحصول المنظمة على احتیاجاتھا من الــــــــموارد البشریــــة، والحفاظ علیھا بما یمكن من تحقیق األھداف التنظیمیة 

3.بأعلى مستویات الكفاءة والفعالیة

الیوم، فقد شھد تعداد األساتذة الجامعیین على المستوى العالمي عّدة تطّورات منذ ثمانینیات القرن وبالعودة لواقعنا 
:العشرین یبرزھاالجدول اآلتي

)1995- 1980(تعداد األساتذة الجامعیین على المستوى العالمي :)01(جدول رقم 

1980198519901995السنــــــــــــــــــــــــــة

3.788.0004.332.0005.068.0005.916.000الجامعاتتعداد أساتذة

Source : UNESCO(1998) : Perspectives statistiques mondiales de l’enseignement supérieur
: 1980-1995, paris, France, 5-9octobre1998, p.29

ملیون طالب في 82إلى 1980ملیون طالب في51لیتزاید عددھم نظرا لالرتفاع الكبیر في أعداد الطلبة التي انتقلت من 
، وبناء على تلك المعطیات شھد تعداد أساتذة الجامعات تطّورا ملحوظا في بدایات القرن الحالي فقد انتقل من 19954

.الجدول اآلتي یبین تلك التطورات، و2010في 10.983.000إلى2007باحثا في 9.485.000

)2010-2007(تطور تعداد أساتذة التعلیم الجامعي في العالم ): 02(جدول رقم 

2007200820092010السنة

9.485.00010.110.00010.393.00010.983.000)بالملیون(عدد األساتذة

:من إعداد شخصي بناًء على إحصائیات:المصدر

Unesco : Recueil de données mondiales sur l’éducation (2009,2010, 2011,2012), Institut de
Statistique de L ’Unesco, Montréal, Québec, Canada

ما - وفي ھذا اإلطار ینبغي اإلشارة ھنا، إلى تأكید عدید المؤتمرات والتوصیات على أھمیة دور أساتذة التعلیم الجامعي 
وبالتالي ضرورة توفیر السبل والظروف المالئمة لتدعیم ذلك الدور، فقد -تعلق بالبحث العلمي، التدریس، خدمة المجتمع

، جملة من التوصیات 1997الصادرة في " ات التدریس في الّتعلیم العاليتوصیة الیونیسكو بشأن أوضاع ھیئ"تضمنت 
:نذكر منھا



إّن تحقیق التقّدم في میادین التعلیم العالي والتعمق العلمي والبحوث یعتمد إلى حد كبیر على البنى األساسیة وعلى -
م العالي ودرایتھم الفنیة وكذلك على صفاتھم الموارد البشریة والمادیة المتاحة، وعلى مؤھّالت ھیئات التدریس في التعلی

.اإلنسانیة والتربویة والتقنیة المدّعمة بالحریة األكادیمیة والمسؤولیة المھنیة واإلدارة الجماعیة واالستقالل المؤسسي

لتعمق ینبغي أن تتوفر ألعضاء ھیئات التدریس في الّتعلیم العالي أفضل ظروف عمل تسمح بتعزیز فعالیة التعلیم وا-
.العلمي والبحث والعمل االمتدادي وتمّكنھم من االضطالع بمھامھم المھنیة

إّن تفاعل األفكار والمعلومات بین ھیئات التدریس في التعلیم العالي في جمیع أنحاء العالم، أمر أساس لتحقیق التنمیة -
غي تمكین أعضاء ھیئات التدریس في التعلیم العالي السلیمة للتعلیم العالي والبحوث، وینبغي تعزیزه بنشاط ولھذه الغایة ینب

من المشاركة طوال حیاتھم المھنیة، في االجتماعات الدولیة المتعلقة بالتعلیم العالي أو البحوث، ومن السفر إلى الخارج 
5.دون أي قیود سیاسیة، أو من استخدام شبكة انترنیت أو عقد مؤتمرات بواسطة الفیدیو لھذا الغرض

ضم أكثر من ؤتمر العالمي للتعلیم العالي الذي عقدتھ منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة، والذيأما الم
فقد تضمن بیانھ النھائي جملة . 2009یولیو / تموز8إلى5بلداً، وانعقد في مقر الیونسكو من 150مشارك من نحو 1000

:من النقاط، نذكر منھا

ّین على مؤسسات التعلیم العالي أن تستثمر في تدریب أعضاء ھیئة التدریس والموظفین، كي یتع-
.یتمكنوا من االضطالع بالمھام الجدیدة التي یفرضھا تطور نظم التعلیم والّتعلم

حثین األكفاء المھرة ویقتضي ضمان الجودة في التعلیم العالي، اإلقرار بأھمیة اجتذاب المعلّمین والبا-
.والملتزمین واالحتفاظ بھم

تطویر تدریب المعلمین قبل الخدمة وأثناءھا من خالل مناھج دراسیة تؤھلھم إلعداد الطالب كي -
6.یصبحوا مواطنین مسؤولین

أساتذة التعلیم العالي في البلدان العربیة)2

، انتقل مجموع 2010- 1970أّما على صعید الدول العربیة فقدعرفت ارتفاعا كبیرا في تعدادھا السكاني ففي الفترة ما بین 
7.ملیون نسمة598إلى 2050ملیون نسمة مع توقعات وصولھ في 359ملیون نسمة إلى 128السكان من 

... من سكان العالم% 5العالم ویسكنھا حوالي من مساحة% 10دولة،تغطي مساحتھا حوالي22ویتكون العالم العربي من 
وقد اھتمت جّل الّدول العربیة وبدرجات مختلفة بالتعلیم والبحث العلمي خالل العقود األخیرة من القرن الماضي، وازداد 

ر لكن ھذا التطو.. جامعة217ھذا االھتمام ترسخا خاصة مع بدایة القرن الواحد والعشرین، فوصل عدد الجامعات إلى 
- 2جامعة لكل ملیون ساكن في الوطن العربي، في حین یبلغ معدل الجامعات مابین 0.72یبقى دون المطلوب حیث یعطي 

جامعة 02جامعات لكل ملیون ساكن، الیابان 06الوالیات المتحدة األمریكیة (جامعة لكل ملیون ساكن في الدول المتقدمة 6
8).لكل ملیون ساكن

لى الحجم الكبیر من المتطلبات المعیشیة والتنمویة التي یتوجب توفیرھا لضمان التكفل الحسن وبالتالي یمكننا اإلشارة إ
والتي تعّد من أبرز الّتحدیات التي ستواجھ منظومة التعلیم الجامعي بما فیھا من أعضاء ھیئة - بھذه األعداد من السكان

:لحوظا كما یبرزه الجدول اآلتي، وقد شھد تعداد األساتذة في الجامعات العربیة تطورا م- التدریس

2010-2005تعداد أساتذة التعلیم الجامعي في البلدان العربیة):03(جدول رقم 

20052006200820092010السنة



269.938280.000302.000322.000343.000عدد األساتذة

:من إعداد شخصیبناًء على إحصائیات:المصدر

Unesco : Recueil De Données Mondiales Sur L’éducation (2007.2009, 2010, 2011,2012),
Institut de statistique de l ’UNESCO, Montréal, Québec, Canada

قطاع التعلیم العالیبالجزائراألساتذة الباحثون في) 3

یحتّل األستاذ الباحث في قطاع التعلیم العالي في الجزائر مكانة ھامة في ھذه المرحلة التعلیمیة، ولقد عرف تعداد أساتذة 
التعلیم العالي في الجزائر تطورا كبیرا منذ االستقالل إلى غایة یومنا ھذا، وكان ذلك مالزما للتطورات التي عرفتھا 

اع أعداد المؤسسات والمراكز الجامعیة، إضافة إلى ارتفاع معدالت قید الطلبة في ھذه من ناحیة ارتف–الجامعة الجزائریة 
بالتطور، إذ كان عددھم آنذاك 1962وفي ھذا الصدد لم یتوقف ارتفاع عدد األساتذة المكلفین بالتأطیر منذ -المرحلة 

ذا في مختلف الرتب سنة أستا40.000مرة متجاوزا رقم 2.3، لیتضاعف 2000في سنة 17.460، لیصل إلى 298
2011.

مرة بین سنتي 135كما سجل تزاید عدد األساتذة الدائمین خالل الخمسین سنة األخیرة بشكل ملحوظ، إذ تضاعف 
9%.40، مع التذكیر بأن نسبة العنصر النسوي ضمن إطار مھنة التدریس في التعلیم العالي بلغت 2011و1962

:ألساتذة، فقد عرفأما عن میزات ھذا التطور بحسب رتب ا

أستاذا التعلیم العالي 66، حیث أرتفع عددھم من 2011و1962مرة بین 48تعداد فئة أساتذة التعلیم العالي تضاعفا بـ -
%08إلى%03، من 1980، كما تزایدت نسبة تمثیلھم إلى مجمل الھیئة التدریسیة منذ 2011في 3186إلى 

لیصل 1990في 1612إلى1962أستاذا محاضرا في 13مرة، إذ انتقل من 124تزاید تعداد األساتذة المحاضرین بـ-
% 18إلى1980سنة % 6أستاذا محاضرا، وارتفعت نسبة تمثیلھم من 7652إلى 2011عام ) من جمیع الفئات(عددھم 

.2011سنة 

اعدا، إذ تمثل حالیا أستاذا مس28782إلى 1962أستاذا في 74فانتقل تعدادھا من ) ب(و) أ(أما فئة األساتذة المساعدین -
.من التعداد الكلي للھیئة التدریسیة في الجامعات الجزائریة% 72

، فإنھم الیوم ال یمثلون )1980و1970بین سنتي % 60بحوالي(أما بالنسبة إلى المعیدین الذین كانوا یمثلون األغلبیة -
لتكشف آخر 10.الدكتوراه أو كلیھماحیث تمكن معظمھم تدریجیا من الحصول على شھادة الماجستیر أو % 01سوى 

أستاذا في 46454، 2011/2012أرقام الدیوان الوطني لإلحصائیات، على أن التعداد الكلي لألساتذة قد بلغ السنة الجامعیة 
11.أستاذا أجنبیا68مختلف الرتب، من بینھم 

)2011-1962(ائر یمثل تطور تعداد األساتذة في قطاع التعلیم العالي في الجز) 04(جدول رقم 
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:من إعداد شخصیبناًء على المعطیات المستمّدة من:المصدر

سنة في خدمة 50التـعلیم الــــعالي والـــبحث الــعلمــي في الجزائـــر،: وزارة الّتعلیم الــــــــعالي والـــبحث الــــعلمي-
.2012، الجزائر،)2012-1962(التنمیة 

).مدیریة التخطیط والتوجیھ العلمي(التقاریر اإلحصائیة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -

- Office national des statistiques(2012): l’algérie en quelques chiffre,n12, algérie,2012

القوانین والتشریعات الخاصة باألساتذة الباحثین في قطاع التعلیم العالي في الجزائر) 4

تناط ) من تدریس للطلبة وتكوینھم، البحث العلمي، خدمة المجتمع(إّن األدوار المرتبطة بالمؤسسة الجامعیة : یمكن القول
في حجمھا األكبر بأعضاء ھیئة التدریس باعتبارھم یمّثلون حجر الزاویة في المسیرة الجامعیة، حیث ال یمكن للجامعة أن 

ّعالة بمعزل عن توفّر القوى البشریة المؤّھلة والموارد المالیة الالزمة، لذلك تعمد تؤدي وظائفھا وتحقّق أھدافھا بصورة ف
الجامعات إلى تحدید أدوار ومسؤولیات أعضاء ھیئة التدریس فیھا، ویتوقع منھم أن یؤدوا أدوارھم بصورة فردیة او 

.12دافھا المرجوةجماعیة مما یجعل بالتالي عملیة االستثمار في مؤسسات التعلیم العالي تحقق أھ

:انطالقا من كون األستاذ الباحث في الجزائر یخضع ألحكام عدة قوانین عامة وتشمل:القوانین العامة) 4-1

ویوّضح القواعد القانونیة األساسیة المطّبقة على الموّظفین الذین یمارسون :القانون األساسي العام للوظیفة العمومیة ) أ
والضمانات الممنوحة لھم في إطار تأدیة مھامھم في خدمة الدولة، وقد ارات العمومیة المؤسسات واإلدفينشاطھم

جویلیة 16إلى غایة القانون الحالي الصادر في 1966جوان 02عرف بدوره عدة تعدیالت منذ صدوره ألّول مرة في
خاّصة، ساسي یرتبط بقوانین أساسیةتطبیق أحكام ھذا القانون األإلى أن تحدید"، والذي تشیر المادة الّثالثة فیھ 2006

، وبالّتالي یمكن أن تنّص قوانینھم -ومن بینھا سلك أساتذة الّتعلیم العالي–أسالك الموّظفین نظرا لخصوصیات بعض
13.األساسیة الخاّصة على أحكام استثنائیة في مجال الحقوق والواجبات وسیر الحیاة المـھـنیة واالنضباط العام

یھدف القانون الّتوجیھي للّتعلیم العالي إلى تحدید األحكام األساسیة المطّبقة على :القانون الّتوجیھي للّتعلیم العالي) ب
المرفق العمومي للتعلیم العالي، وقد عرف بدوره عدة تطورات بدءا من مرحلة االستقالل حیث كان قطاع التعلیم العالي 

وصوال إلى القانون 24/09/1983ر القانون األساسي النموذجي للجامعة الصادر في تابعا لوزارة التعلیم مرورا بصدو
وقد جاءت فیھ بعض األحكام العاّمة الخاّصة باألساتذة الجامعیین السیما 04/04/1999التوجیھي للتعلیم العالي الصادر في 

طّبقة على أساتذة الّتعلیم العالي تحّدد في من الباب الخامس، التي تضّمنت إشارة إلى أّن األحكام الخاّصة الم55المادة 
.14قوانین خاّصة بھم

المؤرخ 98-11یعدل ویتمم القانون رقم2008فبرایر سنة23مؤّرخ في08-05قانون رقم) ج
- 1998والمتضمن القانون التوجیھي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي،1998غشت22في

2002.

، بحیث تّم ربط الھدف من البحث العلمي 2012-2008بالفترة 2002-1998لقانون كّل إحالة للفترة الخماسیة عّوض ھذا ا
للبالد، كما تضّمن السعي االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والعلمیة والتكنولوجیةوالّتطویر التكنولوجي بتحقیق التنمیة

أستاذا باحثا مع حلول عام 28000طني للبحث وذلك بإشراك أكثر من مشاركة األساتذة الباحثین في المسعى الوإلى 



دائمون أو باحثون یعملون األساتذة، بحیث یقوم بنشاطات البحث العلمي تلك، باحثونمن% 60وھو ما یمثل 2012
.15عقود محددة من بین أسالك األساتذة الباحثینبوقت جزئي یوظفون بموجب

)2012- 2008(الباحثین ومشاریع البحث في الجزائر تعداد ): 05(جدول رقم 

السنوات

الباحثون

20082009201020112012

1472018863250722657928079األساتذة الباحثون

21002700330039004500األساتذة الدائمون

1682021563283793047932579المجموع

عدد المشاریع 
الجدیدة

20003200365017323732

غشت سنة 22المؤّرخ في 98-11یعّدل ویتّمم القانون رقم 2008فبرایر سنة 23مؤّرخ في 08-05قانون رقم :المصدر
الجریدة 2002-1998والمتضّمن القانون التوجیھي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي 1998

37- 03.، ص27/02/2008، 10دالرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، عد

جاءت فیھ إشارة لكیفیة الّتنظیم اإلداري : الـمرسوم التنفیذي المحّدد لمھام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظیمھا وسیرھا) د
لمختلف ھیاكل الجامعة من مجلس إدارة ومجلس علمي وكذا كلیات ومعاھد، وتبیان مشاركة األساتذة في تلك الھیاكل، من 

16. ام الموكلة إلیھم في تسییر الجامعةخالل المھ

ویتـضـمن 03/05/2008في 08- 130صدر المرسوم التنفیذي رقم :األساسي الخاص باألستاذ الباحثالقانون)4-2
الخدمة لدى أّن األساتذة الباحثون یتواجدون في وضعیة: "، ومما جاء فیھ17القانون األساسي الخاص باألستاذ الباحث

اإلداري التي تضمن مھمة والثقافي والمھني والمؤسسات العمومیة ذات الطابعات العمومیة ذات الطابع العلميالمؤسس
، كما شمل توضیحا لألحكام الخاصة المطّبقة على الموّظفین المنتمین ألسالك األساتذة الباحثین وتحدید "التكوین العالي

لھا، لكن قبل الّتطرق لھذه األحكام، سنبرز معاییر التوظیف في سلك شروط االلتحاق بالرتب ومناصب الشغل المطابقة 
.التدریس الجامعي وبعض األحكام العاّمة المرتبطة بھ

معاییر توظیف األساتذة في قطاع الّتعلیم العالي في الجزائر) 5

التي تعّد - للتعلیم العالي " ب"م یتّم انتقاء المترّشحین في المسابقات على أساس الّشھادة لاللتحاق برتبة أستاذ مساعد قس
من بین حاملي شھادة الماجستیر وحاملي شھادة -الرتبة األولى في المسار الوظیفي التي یشغلھا الملتحق بھیئة الّتدریس

الذین لھم األولویة في الحصول على المنصب الذي یتم فتحھ، ویتم التقییم واالنتقاء على أساس عدة معاییر - دكتوراه
المنشور المتعلق بمعاییر االنتقاء في المسابقات على أساس الشھادة للتوظیف في رتب الوظیفة العمومیة یبرزھا 

18:وتشمل



)نقاط5إلى0(مالءمة شعبة اختصاص تكوین المترشح مع متطلبات الرتبة المراد االلتحاق بھا -5-1

)إلى نقطتین0(تطابق تخصص الشھادة مع متطلبات الرتبة المراد االلتحاق بھا 5-1.1

ترّتب تخّصصات المترّشحین حسب األولویة التي تحّددھا المؤسسة أو اإلدارة العمومیة المعنیة والمذكورة في قرار أو 
:وتنقّط التخّصصات كما یلي. مقرر فتح المسابقة على أساس الشھادة

.قطةن0.5: 4التخصصنقطة واحدة،: 3التخصصنقطة ونصف: 2التخصصنقطتان،: 1التخصص-

.نقطتان": مشرف"أو " حسن"نقاط، تقدیر 3": مشرف جدا"أو " حسن جدا"تقدیر ):نقاط3إلى0(تقدیر الّشھادة 5-2.1

نقطتان، التسجیل : التسجیل األّول في الدكتوراه):نقاط5إلى0(التكوین المكمل للشھادة المطلوبة في نفس الّتخّصص -5-2
.نقاط5: ثالث في الدكتوراهنقاط، التسجیل ال3: الثاني في الدكتوراه

)إلى نقطتین0(األشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في مجال تخّصصھ -5-3

.نقطة عن كّل إصدار أو مداخلة، في حدود نقطتین0.5:منشورات أو مداخالت دولیة-

.ةنقطة عن كّل إصدار أو مداخلة، في حدود نقطة واحد0.25:منشورات أو مداخالت وطنیة-

)نقاط4إلى0(الخبرة المھنیة المكتسبة من طرف المترّشح -5-4

.نقاط4نقطة عن كّل سنة من التدریس بعد الحصول على الشھادة المطلوبة لاللتحاق بالرتبة المعنیة، في حدود 0.5-

.نقاط4یة، في حدود نقطة عن كّل سنة من التدریس قبل الحصول على الشھادة المطلوبة لاللتحاق بالرتبة المعن0.25-

)نقاط4إلى0(المقابلة مع لجنة االنتقاء -5-5

نقطة : القدرة على التواصل- نقطة واحدة، : وضوح وسالسة الخطاب- نقطة واحدة، : القدرة على الّتحلیل والّتلخیص
.نقطة واحدة: نقطة للمھارات العلمیة الخاصة- واحدة، 

ن األساسي لألستاذ الباحث، یوّظف األساتذة الباحثون الناجحون بصفة مترّبص بعد الّنجاح في المسابقة وطبقا ألحكام القانو
بعد انتھاء مّدة الّتربص التجریبي، یرّسم المتربصون أو یخضعون لفترة . ویلزمون بتأدیة تربص تجریبي مّدتھ سنة واحدة

عویض إذ تخضع بالضرورة تربص تجریبي أخرى لنفس المدة ولمرة واحدة فقط، أو یسّرحون دون إشعار مسبق أو ت
اقتراحات تمدید التربص والتسریح لرأي ھیئة التقییم البیداغوجیة والعلمیة األعلى مباشرة، ویعلن عن ترسیم األساتذة 

:الباحثین من طرف

ة اللجنة العلمی-: مسؤول المؤّسسة باقتراح من عمید الكلیة أو من مدیر المعھد أو من رئیس قسم المدرسة بعد أخذ رأي-
19.الجامعيللقسم بالنسبة للكلیة أو المدرسة أو المجلس العلمي للمعھد بالنسبة للمعھد لدى الجامعة ومعھد المركز

مھام وواجبات األساتذة الباحثین) 6

القانون األساسيھذاأحكامتسري علیھمالذینالباحثوناألساتذةأّما فیما یخّص الحقوق والواجبات، فیخضع
، یضاف إلیھا-الذي أشرنا إلیھ آنفا-ص، للحقوق والواجبات المنصوص علیھا في القانون األساسي للوظیفة العمومیةالخا

للتعلیم األحكام المتعلّقة بخصوصیة مناصبھم، من منطلق أّنھم یؤّدون من خالل الّتعلیم والبحث مھّمة الخدمة العمومیة
تسري على مستخدمي التعلیم العالي الذین : "ون التوجیھي للتعلیم العالي إذ جاء فیھامن القان50العالي وھو ما تؤّكده المادة 

یعملون في المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمھني، األحكام المطّبقة على عمال المؤّسسات واإلدارات 
:یتعّین علیھم القیام بما یأتيالصفةوبھذه،20"العمومیة

إعطاء تدریس نوعي ومحّین مـرتبط بتطّورات العلم والمعارف والتكنولوجیا والطرق البیداغوجیة ومطابقا للمقاییس 6-1
.األدبیة والمھنیة



.المشاركة في إعداد المعرفة وضمان نقل المعارف في مجال التكوین األّولي والمتواصل6-2

.وقدراتھم لممارسة وظیفة أستاذ باحثالقیام بنشاطات البحث التكویني لتنمیة كفاءاتھم 6-3

:من الدروس طبقا للمعادلة اآلتیة192ضمان خدمة الّتدریس وفقا للحجم الساعي السنوي المرجعي المحدد بـ 6-4

.وتساوي ساعتین من األعمال التطبیقیة) من األعمال الموجھة(ساعة من الدروس تعادل ساعة ونصف 

في إطار الّتكوین العالي في الطور األّول لممارسة اإلشراف الذي یتطلّب متابعة دائمة یمـكن دعوة األساتذة الباحـثین 6-5
:للطالب وبھذه الّصفة

یساعدون . (یساعدون الطالب في عملھ الّشخصي تنظیم وتسییر جدول توقیتھ وتعلّم وسائل العمل الخاصة بالجامعة6-6
لببلیوغرافیة واستعمال المكتبة، واكتساب تقنیات الّتقییم والّتكوین التحّكم في اآلالت ا) الطالب في أداء عملھ الّتوثیقي

.الذاتي

الذي یوضح 2009ینایر3الـمؤّرخ في 09-03ویمكننا في النقطة الخاصة باإلشراف اإلشارة إلى المـرسوم التنفیذّي رقم 
األولى من العالي لفائدة طلبة السنةاإلشراف من قبل مؤسسة التعلیم مھمة اإلشراف ویحّدد كیفیات تنفیذھا، إذ ینّظم

الطور األول، وھذه المھمة یضمنھا األستاذ الباحث الممارس في المؤسسة، في إطار التزام فردي بینھ وبین مسؤول 
المؤسسة بحد أقصاه تسعة أشھر في السنة، وأربع ساعات في األسبوع، كما یخضع المشرف إلى تقییم دوري من فریق 

نشاط بتقدیم تقریر عن نشاطاتھ كّل ثالثة أشھر، ویراعى في تقییمئیس القسم، ولھذا الغرض یلزممیدان التكوین ور
21.التقییم تجدید االلتزام أو إلغاءهالمشرف تقدیر مدى رضا الطلبة، یترّتب عن نتیجة

یمكندعوة األساتذة الباحثین لممارسة نشاطات البحث العلمي في فرق أو مخابر البحث وإدارتھا وكذا تأطیر التكوین 6-7
.في الدكتوراه، تمارس ھذه النشاطات في إطار التزام فردي مرفق بدفتر شروط خاضع لتقییم سنوي

وقطاعات األنشطة األخرى، لضمان دراسات وخبرة یمكن دعوة األساتذة الباحثین في إطار اتفاقیات بین مؤسساتھم 6-8
.وضبط مناھج تتطلبھا احتیاجات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

.ال یرّخص لألساتذة الباحثین ممارسة أي نشاط مربح6-9

تھم وبھذه الصفة، یتعّین علیھم إعداد تقریر سنوي عن نشاطا. یخضع األساتذة الباحثون إلى تقییم متواصل ودوري6-10
.العلمیة والبیداغوجیة عند نھایة السنة الجامعیة بغرض تقییمھ من طرف الھیئات العلمیة والبیداغوجیة المؤھلة

: الحق(أما في الجانب المتعلق بالحقوق فباإلضافة الى الحقوق المنصوص علیھا في القانون األساسي للوظیفة العمومیة 
یة والتقاعد، التكوین وتحسین المستوى والترقیة في الّرتبة خالل الحیاة بعد أداء الخدمة في راتب، الحمایة االجتماع

:فألسالك التعلیم العالي حقوق نذكر منھا...).المھنیة

یتعّین على اإلدارة أن تنّظم بصفة دائمة تكوینا متواصال لفائدة األساتذة الباحثین یھدف إلى تحسین مستواھم ولتطویر -
.حیین معارفھم في مجال نشاطاتھممؤھالتھم المھنیة، وكذا ت

االستفادة من رخص الغیاب دون فقدان الراتب للمشاركة في المؤتمرات والملتقیات ذات الطابع الوطني أو الدولي التي -
.تتصل بنشاطاتھم ا لمھنیة

النظافة واألمن یستفید األساتذة الباحثون من الشروط الضروریة لتأدیة مھامھم وترقیتھم الجامعیة وكذا شروط-
.المرتبطة بطبیعة نشاطاتھم

22.ال یمكن تحویل األستاذ الباحث إالّ بطلب منھ-

أسالك األساتذة الباحثین في قطاع الّتعلیم العالي في الجزائر) 7

الك تشمل، إلى أربعة أس-طبقا لما حّدده القانون األساسي لألستاذ الباحث-تتوّزع أسالك األساتذة الباحثین في الجزائر
.إضافةإلى تأسیس درجة األستاذ الممیز



سلك الــمعیدین7-1

.لم تعد ھناك إجراءات التوظیف في ھذا السلك، فھو في طریق الزوال

.ضمان األعمال الموجھة أو األعمال التطبیقیة حسب الحجم الساعي:المھام

.الت لجان االمتحاناتتصحیح أوراق االمتحانات التي یكلّف بھا والمشاركة في مداو- 

.المشاركة في أشغال لجنتھ البیداغوجیة- 

سلك األساتذة المساعدین7-2

"ب"أستـــاذ مــساعــد قســم 7-2-1

:بمقّرر من مسؤول المؤّسسة" ب"یوظف بصفة أستاذ مساعد قسم :شروط الّتوظیف والّترقیة) أ

.ھادة دكتوراه في العلوم أو شھادة معترف بمعادلتھاعلى أساس الشھادة الحائزون شھادة دكتوراه دولة أو ش-

.عن طریق المسابقة على أساس الشھادة، الحائزون شھادة الماجستیر أو شھادة معترف بمعادلتھا-

.على األقل" قریب من الحسن"یجب أن تكون شھادة الماجستیر المحصل علیھا أو الشھادة المعترف بمعادلتھا بتقدیر -

على أساس الشھادة، المعیدون الذین تحصلوا بعد توظیفھم على شھادة الماجستیر أو " ب"تاذ مساعد قسم یرقى بصفة أس-
.شھادة معترف بمعادلتھا

.األساتذة المساعدون المرسمون والمتربصون" ب"یدمج في رتبة أستاذ مساعد قسم -

المھام) ب

.ساعي القانونيضمان األعمال الموجھة أو األعمال التطبیقیة حسب الحجم ال-

.تصحیح أوراق االمتحانات التي یكلف بھا-

.المشاركة في مداوالت لجان االمتحانات-

.المشاركة في أشغال لجنتھ البیداغوجیة- 

.استقبال الطلبة ثالث ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم- 

"أ"أستـــاذ مــساعــد قســم 7-2-2

:بمقّرر من مسؤول المؤّسسة". أ"یرقّى في رتبة أستاذ مساعد قسم :شروط الترقیة) أ

المرسم والذي یثبت ثالثة تسجیالت متتالیة في الدكتوراه، بناء على اقتراح من عمید الكلیة، " ب"األستاذ المساعد قسم -
للكلیة والمدرسة أو المجلس اللجنة العلمیة للقسم بالنسبة: أو من مدیر المعھد أو من رئیس قسم المدرسة بعد أخذ رأي

بالنسبة للمعھد لدى الجامعة.العلمي للمعھد

أو عند االقتضاء في شكل أعمال موجھة أو أعمال تطبیقیة حسب الحجم /ضمان التدریس في شكل دروس و:المھام)ب
.الساعي المحدد، استقبال الطلبة ثالث ساعات في األسبوع للنصح والتوجیھ

.تصحیح أوراق االمتحانات التي یكلف بھاتحضیر وتحیین دروسھ،-

.المشاركة في مداوالت لجان االمتحانات، المشاركة في أشغال اللجنة البیداغوجیة-

سلك األساتذة المحاضرین7-3



"ب"أستــاذ مـحاضــر قســم 7-3-1

:بمقّرر من مسؤول المؤسسة" ب"یرقّى بصفة أستاذ محاضر قسم :شروط الترقیة) أ

.المرسم الحاصل على شھادة دكتوراه في العلوم أو شھادة معادلة" ب"لمساعد قسم األستاذ ا-

.الحاصل على شھادة دكتوراه في العلوم أو شھادة معترف بمعادلتھا" أ"األستاذ المساعد قسم -

المھام) ب

.ضمان التدریس في شكل دروس حسب الحجم الساعي المحدد-

.المطبوعات والكتب وكل مستند بیداغوجي آخرتحضیر وتحیین الدروس، ضمان إعداد -

.ضمان حسن سیر االمتحانات التي یكلف بھا-

المشاركة في مداوالت لجان االمتحانات وتحضیر المواضیع وتصحیح أوراق االمتحانات، المشاركة في أشغال فرقتھ -
.أو لجنتھ البیداغوجیة/و

.تقبالھم ثالث ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھمضمان تأطیـر نشـاطات التكوین الخارجي للطلبــة واس-

"أ"أستــاذ مـحاضــر قســم7-3-2

:بمقّرر من مسؤول المؤسسة" أ"یرقّى بصفة أستاذ محاضر قسم :شروط الترقیة) أ

.الذي یثّبت تأھیال جامعیا أو درجة معترف بمعادلتھا" ب"األستاذ المحاضر قسم -

.الحاصل على دكتوراه دولة أو على شھادة معترف بمعادلتھا" أ" األستاذ المساعد قسم -

.المرّسم والحاصل على دكتوراه دولة أو على شھادة معترف بمعادلتھا" ب"األستاذ المساعد قسم -

المھام) ب

.ضمان الّتدریس في شكل دروس حسب الحجم الساعي المحّدد-

.تحضیر وتحیین الدروس-

.ضمان إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بیداغوجي آخر-

.ضمان حسن سیر االمتحانات التي یكلف بھا-

المشاركة في مداوالت لجان االمتحانات وتحضیر المواضیع وتصحیح أوراق االمتحانات والمشاركة في أشغال فرقتھ -
.أو لجنتھ البیداغوجیة/و

البیداغوجیة في مجاالت إعداد برنامج التعلیم ووضع أشكال تكوین جدید وتقییم المشاركة في نشاطات التصور والخبرة-
.البرامج والمسارات

.ضمان تأطیر األساتذة المساعدین في إعداد وتحیین األعمال الموجھة واألعمال التطبیقیة-

.ضمان تأطیر التكوین البیداغوجي لألساتذة المتربصین-

.ویــن الخارجي للطلبــة واستقبالھم ثالث ساعات في األسبوع للتوجیھضمــــان تأطیر نشاطات التك-

سلك األساتذة7-4



رتبة أستاذ7-4-1

تؤسس لجنة جامعیة وطنیة تتكفّل بتقییم النشاطات والمنشورات العلمیة والبیداغوجیة لألساتذة :شروط الترقیة) أ
ّد معاییر التقییم وشبكة التنقیط المتعلقة بھا وتعرضھا على المرشحین للترقیة لرتبة أستاذ، والتي تع" أ"المحاضرین قسم 

.الوزیر المكلف بالتعلیم العالي للموافقة علیھا

ویتّم تعیین أعضاء اللجنة بقرار من الوزیر المكلّف بالتعلیم العالي من بـین األساتذة الباحثین المنتمین لسلك األساتذة الذین 
.فة على األقلیثبتون ثالث سنوات أقدمیة بھذه الص

الذین یثبتون خمس سنوات " أ"یرقّى إلى رتبة أستاذ، بعد أخذ رأي اللجنة الجامعیة الوطنیة األساتذة المحاضرون قسم -
نشاط فعلي بھذه الصفة والمسجلون في قائمة التأھیل الُمعدة من قبل الوزیر المكلّف بالتعلیم العالي، وتعلن الترقیة إلى رتبة 

.الوزیر ا لمكلّف بالتعلیم العالي أو عند االقتضاء بقرار مشترك مع الوزیر المعنيأستاذ بقرار من 

المھـام) ب

.ضمان التدریس في شكل دروس حسب الحجم الساعي المحّدد، تحضیر وتحیین الدروس -

.ضمان إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بیداغوجي آخر-

ضمان حسن سیر االمتحانات التي یكلف بھا المشاركة في مداوالت لجان االمتحانات وتحضیر المواضیع وتصحیح - 
.أوراق االمتحانات

.أو لجنتھ البیداغوجیة/المشاركة في أشغال فرقتھ و-

جدید وتقییم البرامج ضمان نشاطات التصّور والخبرة البیداغوجیة في مجاالت إعداد برنامج التعلیم ووضع أشكال تكوین -
.والمسارات

.ضمان تأطیر األساتذة المساعدین في إعداد وتحیین األعمال الموجھة واألعمال التطبیقیة-

ضمان تأطیر التكوین البیداغوجي لألساتذة المتربصین، استقبال الطلبة ثالث ساعات في األسبوع من أجل نصحھم -
وتوجیھھم

رتبة أستاذ ممیز7-4-2

تؤّسس لجنة وطنیة للتمّیز تكلّف بتقییم النشاطات والمنشورات العلمیة والبیداغوجیة لألساتذة المرّشحین :ّترقیةشروط ال) أ
للتعیین في درجة أستاذ ممّیز، والتي تعّد معاییر التقییم وشبكة التنقیط المتعلقة بھا وتعرضھا على الوزیر المكلف بالتعلیم 

ن أعضاء اللجنة بقرار من الوزیر المكلف بالتعلیم العالي من بین األساتذة الباحثین الذین العالي للموافقة علیھا، ویتّم تعیی
.یثبتون درجة أستاذ ممّیز

:یعین في درجة أستاذ ممّیز، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنیة للتمیز األساتذة الذین یستوفون-

.خمس عشرة سنة من الخدمة الفعلیة بصفة أستاذ- 

.أو رسائل الدكتوراه إلى غایة مناقشتھا بصفة مشرف، وذلك منذ التعیین في رتبة أستاذ/تأطیر مذكرات الماجستیر و- 

نشر مقاالت في مجالت علمیة ذات سمعة معترف بھا منذ تعیینھم في رتبة أستاذ،-

.أو مطبوعات منذ تعیینھم في رتبة أستاذ/نشر كتب ذات طابع علمي وسندات و-

:یكلف األستاذ الممّیز بما یأتيعلى المھام الموكلة لألساتذة زیادة: المھام)أ

.ضمان محاضرات وحلقات وورشات على مستوى التكوین في الدكتوراه-

.استقبال طلبة الدكتوراه من أجل نصحھم وتوجیھھم-



.المشاركة في تحدید محاور البحث ذات األولویة في میدانھم-

أو البیداغوجي إلى جانب األسالك المشار إلیھا، توجد /واالستشارة والخبرة أو التنسیق العلمي وضمان مھام الدراسات -
:قائمة للمناصب العلیا المطابقة ألسالك األساتذة الباحثین، وتشمل

المناصب العلیا المطابقة ألسالك األساتذة الباحثین في الجزائر): 06(جدول رقم

المھامشروط التعیینالمنصب

مسؤول فریق 
میدان التكوین

یعین مسؤول فریـق میــدان التكــویـن لمدة 
سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، مــن ) 3(ثالث 

" أ " بیــن األساتــذة أو األساتذة المحاضرین قسم 
بقرار من الوزیر المكلف بالتعلیم العالي أو عند 
االقتضاء بقرار مشترك مع الوزیر المعني، بناء 

بعد أخذ رأي على اقتراح من مسؤول المؤسسة
.المجلس العلمي

.تنشیط أعمال فریق میدان التكوین-

.اقتراح البرنامج البیداغوجي لمسارات التكوین- 

إعداد ممرات بین مسارات التكوین للسماح بالتوجیھ التدریجي للطلبة، وضع مناھج - 
.بیداغوجیة متوافقة

ام المسارات وإبداء الرأي فیما یخص تنظیم تقییم أشكال التكوین والتدریس والسھر على انسج- 
.جدوى مسار التكوین أو تعدیلھ

السھر على االنسجام العام للتربصات المنصوص علیھا في التكوین ومساعدة رئیس القسم في - 
.التسییر البیداغوجي للتكوین العالي في التدرج

مسؤول فریق 
شعبة التكوین

یـن لمدة ثالث یعین مسؤول فریــق شعبـــة التكو
من بین . سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة) 3(

" ب "و" أ " األساتــذة المحاضرین قسمي 
بمقرر من مسؤول ." أ" واألساتذة المساعدین قسم 

المؤسسة، بناء على اقتراح من عمید الكلیة أو من 
بعد أخذ رأي مدیر ا لمعھد أو من رئیس القسم

.عھد أو ا لمدرسةالمجلس العلمي للكلیة أو الم

.تنشیط أعمال فریق شعبة التكوین-

.اقتراح قائمة االختصاصات التي تكّون الشعبة- 

.اقتراح فتح أو غلق اختصاصات في الشعبة- 

.متابعة وضع اإلشراف في الطور األول- 

.وضع طریقة إنجاز ومتابعة التربصات-

.اقتراح إجراءات بیداغوجیة من أجل السیر الحسن للجذوع المشتركة للتكوین العالي للتدرج- 

مسؤول فریق 
االختصاص

) 3(یعین مسؤول فریق االختصاص لمدة ثالث 
سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة من بین األساتذة

" أ" الباحثین الذین یثبتون رتبة أستاذ مساعد قسم 
قل، بمقرر من مسؤول المؤسسة، بناء على على األ

اقتراح من عمید الكلیة أو من مدیر المعھد أو من 
بعد أخذ رأي المجلس العلمي للكلیة رئیس القسم

.أو المعھد أو المدرسة

.تنشیط أعمال فریق االختصاص-

.السھر على إنجاز أھداف التكوین في االختصاص الذي یكلف بھ- 

.من شأنھ تحسین برنامج تكوین االختصاصاقتراح كل تدبیر- 

.ترقیة وتنشیط آلیات اإلدماج ا لمھني للمتخرجین- 

.اقتراح تدابیر بیداغوجیة من أجل السیر الحسن الختصاصات التكوین العالي للتدرج- 

یتضمن القانون األساسي الخاص باألستاذ 130-08تنفیذي رقمالـمرسوم: من إعداد الباحث بناء على مواد:المصدر
.، الجزائر2008ماي04، السنة الخامسة واألربعون،23، الجریدة الرسمیة، عدد الباحث



كما تجدر اإلشارة إلى وجود أحكام خاصة لبعض الحاالت االستثنائیة أشارت إلیھا مواد الباب الخامس من القانون 
:األساسي لألستاذ الباحث وتنص على

التي -اج كّل أستاذ باحث من جنسیة أجنبیة عامل في الجزائر والذي اكتسب الجنسیة الجزائریة والحائز إحدى الرتب إدم-
.في الرتبة المحّصل علیھا ابتداء من تاریخ اكتساب الجنسیة الجزائریة- ذكرناھا آنفا

ین یثبتون رتبة أستاذ أو رتبة أستاذ یوظف بصفة أستاذ أو أستاذ محاضر، األساتذة الباحثون من جنسیة جزائریة الذ-
حیث یتم إدماجھم أو توظیفھم حسب الحالة ویرّسمون في . محاضر أو رتبة معترف بمعادلتھا محّصل علیھا في الخارج

نفس التاریخ بقرار من الوزیر المكلف بالتعلیم العالي أو عند االقتضاء بقرار مشترك مع الوزیر المعني باإلضافة إلى 
مذكورة بالنسبة لألستاذ الباحث ضمن مھامھ كأستاذ فإّنھ یتولى مھام أخرى في مختلف ھیئات الجامعة، إذ نسجل المھام ال

وجود ممثلي األساتذة في كل من مجلس إدارة الجامعة، المجلس العلمي للجامعة، مجلس الكلیة، المجلس العلمي للكلیة، 
23.فر فیھم الشروط القانونیة في تولي مناصب إداریةواللجنة العلمیة للقسم، كما یسمح لألساتذة ممن تتو

تصنیف رتب ونظام تعویضات األساتذة الباحثین في الجزائر) 8

تصنیف رتب األساتذة الباحثین في الجزائر8-1

-باستثناء سلك المعیدین–تصّنف رتب األساتذة الباحثین وفقا لشبكة استداللیة للمرتبات في أقسام فرعیة خارج الصنف 
.مصحوبة بأرقام استداللیة دنیا وأرقام استداللیة للدرجات توافق ترقیة األستاذ في رتبتھ

.ین في الجزائرتصنیف الرتب التابعة ألسالك األساتذة الباحث: یمثل) 07(جدول رقم 

التصنیف

األسالكالرتب
الصنــفالـرقــم االستداللي األدنــى

7قسم فرعي 1480

خارج التصنیف

أستاذأستاذ

أستاذ محاضر"أ"أستاذ محاضر 6قسم فرعي 1280

"ب"أستاذ محاضر 4قسم فرعي1125

أستاذ مساعد"أ"أستاذ مساعد 3قسم فرعي 1055

"ب"أستاذ مساعد 1قسم فرعي 930

مــعـیدمــعیــد13الصنف578



یتضمن القانون األساسي الخاص 130-08مرسوم تنفیذي رقم:الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة:المصدر
.27.، الجزائر، ص2008ماي04، السنة الخامسة واألربعون،23، الجریدة الرسمیة، عدد باألستاذ الباحث

:وفیما یخص الترقیة، تحدد وتائر الترقیة في الدرجات المطبقة على األساتذة الباحثین كما یأتي

.حسب المدة الدنیا بالنسبة لألساتذة-

.دد الدنیا والمتوسطة بالنسبة لألساتذة المحاضرینحسب الم- 

.حسب المدد الدنیا والمتوسطة والقصوى بالنسبة لألساتذة المساعدین-

).ثالث سنوات ونصف(، المدة القصوى )ثالث سنوات(، المدة المتوسطة )سنتان ونصف(مع العلم أّن المدة الدنیا 

24:نظام تعویضات األساتذة الباحثین في الجزائر8-2

:یستفید الموظفون المنتمون ألسالك األساتذة الباحثین من المنح والتعویضات اآلتیة

منحة تحسین االداء البیداغوجي والعلمي، تعویض الخبرة البیداغوجیة، تعویض التوثیق، تعویض التأطیر والمتابعة 
.ميالبیداغوجیة،تعویض التأھیل العل

منحة تحسین األداء البیداغوجي والعلمي)أ

من الراتب الرئیسي وتدفع كل ثالثة % 40: إلى%0: تحسب منحة تحسین األداء البیداغوجي والعلمي بنسبة متغیرة من
:أشھر، وتخضع االستفادة من ھذه المنحة لسلّم تنقیط یراعى فیھ المعاییر اآلتیة

.احترام توقیت األعمال البیداغوجیة الموكلة-

.احترام آجال إنجاز البرنامج البیداغوجي، المشاركة الفعلیة في أعمال الھیئات البیداغوجیة والعلمیة-

.المشاركة الفعلیة في نشاطات تقییم الطلبة استعمال التكنولوجیات الحدیثة في النشاطات البیداغوجیة والبحث-

ألستاذ الباحث من طرف رئیس قسم الكلیة أو المعھد لدى الجامعة أو المعھد لدى المركز الجامعي أو رئیس ویتم تنقیط ا
.القسم لدى المدرسة خارج الجامعة التي ینتمي إلیھا أو من طرف مدیر ملحقة الجامعة

بتداء من تاریخ تبلیغھ ببطاقة یرفع تظلم األستاذ الباحث المتعلق بالتنقیط حسب الحالة في أجل ال یتعدى ثمانیة أیام ا
التنقیط، ویمكنھ في حالة عدم الرد على تظلّمھ أو عدم رضاه بمضمون الرد رفع األمر إلى مدیر الجامعة في أجل ال 
یتعدى خمسة عشر یوما ابتداء من تاریخ الرد على التظلّم أو من تاریخ تقدیم التظلّم في حالة عدم الرد علیھ، ویكون 

بالنسبة للتظلّم الذي - من طرف مدیر الجامعة أو مدیر المركز الجامعي أو مدیر المدرسة خارج الجامعةالمّتخذ- القرار
25.یرفع من طرف األستاذ الباحث نھائیا

من الراتب األساسي % 4یدفع تعویض الخبرة البیداغوجیة شھریا بنسبة :تعویض الخبرة البیداغوجیة)ب
التوثیق، التأطیر والمتابعة البیداغوجیة، التأھیل العلمي فتدفع شھریا حسب : أما التعویضات الخاصة بـعن كّل درجة، 

:الرتب والمبالغ والنسب المبّینة في الجدول اآلتي

.تعویضات التوثیق، التأطیر والمتابعة البیداغوجیة، التأھیل العلمي لدى األساتذة الباحثین: یمثل) 08(جدول رقم 



مبلغ تعویض الرتبةالسلك
التوثیق

بالدینار الجزائري

تعویض التأطیر والمتابعة 
البیداغوجیة

تعویض التأھیل العلمي

/%300020مــعـیدمــعـید

أستاذ 
مساعد

أستاذ مساعد ب 
"

600025%10%

%15%800030"أ"أستاذ مساعد 

أستاذ 
محاضر

أستاذ محاضر 
"ب 

1200045%25%

أستاذ محاضر 
"أ"

1400050%30%

%40%1600060أستاذأستاذ

یتضمن تأسیس نظام تعویضي لفائدة 252- 10مرسوم تنفیذّي رقم:الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة:المصدر
.12. ، الجزائر، ص2010أكتوبر20، 60الجریدة الرسمیة، العدد األستاذ الباحث،

26.عن كل سنة نشاط%1.4كما تحتسب األقدمیة المكتسبة من األساتذة الباحثین في إطار تعویض الخبرة المھنیة بنسبة 

التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس) 9

مؤسسات التعلیم العالي إلى واقع ینعكس في أداء خریجیھم إن قیام أعضاء ھیئة التدریس بترجمة الخطط واألھداف في 
وما یبنى على ھذا من سمعة للخریجین والمؤسسة أو الجامعة التي تخّرجوا منھا، یستوجب علیھم التكّیف مع . مستقبالً 

عّد إحدى فالتغییرات في وظیفة التدریس في الجامعة ت"مختلف المتغّیرات والّتطورات التي تطرأ في مجال تخّصصھم، 
السمات البارزة في مجمل التغییرات التي تشھدھا المؤسسات الجامعیة في عالم الیوم التي زاد الطلب علیھا للمساھمة في 

وكذا المجتمع في ضوء التغییرات االجتماعیة واالقتصادیة التي تمر بھا تلبیة احتیاجات األعـــداد الضخمـــة للطلبـــة، 
27".مختلف المجتمعات

وفي الوقت الحاضر، أصبح نجاح األستاذ الجامعي في أدائھ التدریسي مرتھن بمدى تمّكنھ من مادة تخّصصھ وإلمامھ 
بالطرق واألسالیب التدریسیة بكافة أنواعھا حتى یمكنھ اختیار المناسب منھا، وبمدى وعیھ بأحدث تقنیات المعلوماتیة 

كة اإلنترنت، لتوافقھا مع النمو السریع والمتزاید ألعداد الطّالب واستخدامھا، وخاصة تلك القائمة على الحاسوب وشب
دراسة إلى أّن معدل الوقت المدخر في التدریس بلغ 254وقدرتھا على خفض الوقت الالزم للتدریس، فقد توّصلت نتائج 

28.بعد استخدام ھذه التقنیات% 30

ل المساھمة في الرفع من مستوى أدائھ، بما یخولھ من القیام لذلك تعّد التنمیة المھنیة لألستاذ الباحث من أبرز العوام
بالمھام الموكلة إلیھ بكّل كفاءة وفعالیة، ویقصد بالتنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس عملیات تھدف إلى تطویر مھاراتھم 

منّظمة لتدریب أعضاء عملیات مؤسسیة : "لتكون أكثر كفاءة وفعالیة لسد حاجات الجامعة والمجتمع، أو ھي ، وسلوكھم



ھیئة التدریس وإعدادھم، وتستھدف تجدید أدائھم المھني ورفع جودتھ في مجاالت التدریس والبحث العلمي وخدمة 
إضافة إلى مساعدتھم في النمو واالرتقاء بقدراتھم ومھاراتھم الذاتیة باستخدام أسالیب متنّوعة، لھا صفة الّشمول ، المجتمع

29."ة والمرونة والتكّیف مع متغّیرات العصر وتحّدیاتھوالّتكامل واالستمراری

تكوین وتحسین مستوى األساتذة الباحثین في الجزائر) 9-1

إّن نسبة كبیرة من األساتذة الذین یشرفون على التدریس بالجامعات الجزائریة تكونوا بطریقة تقلیدیة تعرفھا : یمكننا القول
مد بالدرجة األولى على الحصول على الدرجات العلمیة كالماجستیر والدكتوراه، الجامعات الجزائریة منذ نشأتھا، وتعت

فمعظمھم لم یتكّونوا كأساتذة للتدریس، بل تكّونوا في میدان البحث العلمي بحكم أّن ھاتین الدرجتین تؤّھالن الحاصل 
ألولى ماجستیر یباشرون مھامھم في علیھما لممارسة البحث ولیس لممارسة التدریس، فقد نجد أحیانا الطلبة في السنة ا

القدرة على التدریس التدریس دون أي تكوین في ھذا الجانب، ومّما الشك فیھ أّن المؤھل العلمي العالي لیس دلیال على
.الجید، ففي حاالت كثیرة نجد باحثین متمیزین في البحث والتألیف، ولكنھم یجدون صعوبات كبیرة في مجاالت التدریس 

المناھج والمقّررات أصبح من الضروري التركیز على تطویر) د.م.ل(تطبیق الجامعة الجزائریة لنظام الـــ وفي ظل"
الدراسیة في كافة التخّصصات، وكذا تحسین طرائق الّتدریس ووسائل التقویم المعتمدة من خالل برامج التنمیة المھنیة، 

والالفت أّن قانون ... عال إیجابیا فیھ بممارساتھ التدریسیة المتجّددةحتى یكون األستاذ الجامعي مواكبا لھذا التحّول وفا
األستاذ الباحث یملي على ھذا األخیر ضرورة التركیز على ممارساتھ البحثیة إلى جانب ممارساتھ التدریسیة، بحیث 

30."...ختلفةوقضایا المجتمع المیطبعھا التمّیز والدقّة والموضوعیة وإمكانیة المساھمة في حّل مشكالت

من القانون األساسي لألستاذ الباحث 22وفي إطار التكوین والتنمیة المھنیة لألساتذة الباحثین في الجزائر، نّصت المادة 
على وجوب أن تنّظم اإلدارة وبصفة دائمة تكوینا متواصال لفائدة األساتذة الباحثین بھدف تحسین مستواھم وتطویر 

31.نشاطاتھممؤھالتھم المھنیة وتحیین معارفھم في مجال 

، من أبرز اآللیات المعتمدة في ھذا المجال إذ یتّم )القصیرة والطویلة المدى(وتعّد تربصات تحسین المستوى في الخارج 
برمجة ترّبصات تحسین المستوى بالخارج المدرجة في مخّططات التكوین وتطویر المؤسسات العمومیة ومراكز البحث، 

طار التعاون الدولي والشراكة ما بین الجامعات، إضافة إلى مختلف الملتقیات العلمیة على أساس االتفاقیات المبرمة في إ
.والورشات والندوات واألیام الدراسیة، التي یتّم فیھا تبادل الخبرات والتجارب بین أساتذة مختلف الجامعات

أشھر06الّتكوین اإلقامي في الخارج الذي یزید عن)أ

سنوات من الخدمة 03برنامج موّجھ لألساتذة الباحثین الذین یحضرون أطروحة دكتوراه، والذین یثبتون أقدمیة وھو
الفعلیة، ویتم انتقاؤھم من طرف المجلس العلمي لمؤّسسات التعلیم العالي التابعة للوزارة الوصیة، ومن قبل اللجان 

:فّات الكاملة المستوفیة لجمیع شروط القبولالمختّصة للندوات الجھویة للجامعات، بعد دراسة المل

.التسجیل لتحضیر شھادة الدكتوراه بالجزائر-

.تقدیم رسالة استقبال أصلیة عن ھیئة جامعیة أو بحث بالخارج ذات قدرات علمیة وتكنولوجیة عالیة-

ن طرف مدیري مخابر جزائریــــــة اإلشراف الثنائــي لألطـــروحة وإثــبات خطـــّة عمــل علمیة مصادق علیھا م-
32.وأجنبیة، مع تحدید موضوع البحث ومدى تقّدم البحث واألھداف المنتظرة من التكوین

:وتمنح للمستفید من الّتكوین بالخارج من جملة من االمتیازات، نذكر منھا

.تلقّي منحة دراسیة تحسب مّدتھا باثني عشر شھرا عن كّل سنة جامعیة-

.حّصل على تسبیق مالي یغّطي ثالثة أشھر عند الذھاب للتكوینالت-

.التكفّل بمصاریف الحمایة االجتماعیة للمستفید من طرف اإلدارة أو المؤسسة األصلیة-

إذا كانت تكالیف طباعة األطروحة على عاتق المستفید، یتّم تعویضھا من طرف الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة -
لفترة ال تتعّدى سنة -إن توّجب على المستفید متابعتھا في إطار دراستھ–التكفّل بمصاریف البرامج التدریبیة المختصة، 

33.واحدة من الّتكوین



)التكوین القصیر المدى(برنامج تحسین المستوى بالخارج ) ب

التأھیل المـــدرجة فـي برامج التكویـــــن یمكــــن لألساتذة الباحثیـــن االستـــفادة من تــــرّبصات قصــیرة المــــدى و
اتفاقیات، شـــــــراكة دولیــــة (وتحسین المستوى لدى مؤسسات وھیئات التـــــكوین والبحــــــث في إطـــــار منظـّـــــــم 

لعلمیة مع ، حسب االعتمادات المالیة المتاحة على مستوى المؤسسة المستخدمة، وبعد األخذ برأي المجالس ا)وغیرھا
:تقدیم

تسجیل في أطروحة الدكتوراه، خطة عمل مصادق علیھا من طرف المشرف، رسالة استقبال أصلیة من ھیئة جامعیة -
.أو بحث ذات قدرات علمیة وتكنولوجیة عالیة

لمیة إقامة ع(ترّبصات تحسین المستوى والتأھیل، تربصات قصیرة المدى : وتشتمل برامج التكوین قصیرة المدى على
).لمّدة تقل أو تساوي ستة أشھر(، العطل العلمیة )ذات مستوى عالي

كما یمكن لألساتذة الباحثین االستفادة من عطل علمیة لمدة ال تتجاوز سبعة أیام بعنوان التكوین قصیر المدى قصد 
ملتقى أو مؤتمر علمي ذي المشاركة في الملتقیات والمؤتمرات العلمیة، شرط أن یكونوا مدعوین لتقدیم مداخلة في إطار

طابع دولي وفائدة مؤّكدة، علما بأّن المستفیدین من ھذه البرامج، یتحّصلون على مبالغ مالیة قابلة للتحویل قصد تعویض 
34.مصاریف تلك الترّبصات 

وبي والیابان تضم بلدان االتحاد األور: المنطقة األولى:وتتوزع قائمة مناطق البلدان التي یجرى فیھا التربص كاآلتي
في حین . وسویسرا والوالیات المتحدة األمریكیة وكوریا والصین واإلمارات العربیة المتحدة والكویت واألردن وروسیا

35.باقي البلدان: المنطقة الثانیةتضم

أشھر أو تقل عنھا) 06(مبلغ التعویض المتعلّق بالتكوین وتحسین المستوى في الخارج لمدة تساوي ): 09(جدول رقم

المنطقة الثانیةالمنطقة األولىالمدة

من الیوم األول إلى الیوم 
العاشر كامال

للیوم الواحددج 10.000للیوم الواحددج 12.000

من الیوم الحادي عشر إلى
الیوم التاسع والعشرین كامال

مبلغ جزافي قدره
دج للیوم الواحد 4.000دجو120.000

ابتداء من الیوم الحادي عشر

دج 100.000مبلغ جزافي قدره 
ابتداء دج للیوم الواحد3.000و

.من الیوم الحادي عشر

شھر واحد والمضاعف الكامل 
للشھر

.للشھردج 160.000دج للشھر200.000

دج200.000مبلغ جزافي قدره.وجزء من الشھرشھر واحد 
ابتداء من الیوم دج للیوم الواحد 6.000و

الحادي والثالثین

دج 160.000مبلغ جزافي قدره 
دج5.000و

.ابتداء من الیوم الحادي والثالثین



ربیع األول 27، یعّدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2011دیسمبر25قرار وزاري مشترك مؤرخ في :المصدر
الذي یحّدد مبلغالتعویض القابل للّتحویل، والمتعلق بالتكوین وتحسین المستوى بالخارج لمدة 2004مایو 14الموافق 1425

، 71ریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، عددأشھر أو تقل عنھا،الجریدة الرسمیة للجمھو6تساوي أو تقل عن 
.39، ص28/12/2011الجزائر،

تقییم األساتذة الباحثین في الجزائر) 9-2

كما یبرز المتمیزین من األساتذة، . یفید تقییم أداء عضو ھیئة الّتدریس الجامعي في تطویر مستوى الّتدریس في الجامعة
داخل الجامعة وخارجھا، كما یمكن االستفادة من نتائج التقییم في أخذ قرارات سواء بمستوى تدریسھم أم بإظھار التزامھم

كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك فیما یخّص منحة المردودیة التي یستفید منھا األستاذ الباحث في (متعلقة بالترقیات، والحوافز 
لى أّن األساتذة الباحثین یخضعون إلى ، ودائما في نفس السیاق، یؤكد القانون األساسي لألستاذ الباحث ع)الجزائر

عن نشاطاتھم العلمیة والبیداغوجیة عند نھایة السنة ودوري، وبھذه الصفة یتعّین علیھم إعداد تقریر سنويتقییممتواصل 
36.الجامعیة بغرض تقییمھ من طرف الھیئات العلمیة والبیداغوجیة المؤھلة

د األساتذة لتقریر عن مجمل نشاطاتھم السنویة، لم تحّدد إلى غایة اآلن كیفیات لكن المالحظ أّن ھذا اإلجراء الخاص بإعدا
تطبیقھ وھو اإلجراء المرتبط بالصالحیات الممنوحة للوزیر المكلّف بالتعلیم العالي وعلى رأسھا إصدار قرار في ھذا 

نتحال وتزویر النتائج أو غش في الشأن، كماتجدر اإلشارة إلى اعتبار قیام الباحثین أو مشاركتھم في عمل ثابت لال
بمثابة أخطاء مھنیة . األعمال العلمیة المطالب بھا في رسائل الدكتوراه أو في أي منشورات علمیة أو بیداغوجیة أخرى

37.من الدرجة الرابعة

38.تسریحالتنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة ال: ویقابل ھذا النوع من األخطاء المھنیة، عقوبات تأدیبیة، قد تشمل

خاتمة

تعّد التغییرات في وظیفة الّتدریسفي الجامعة، إحدى الّسمات البارزة في مجمل التغییرات التي تشھدھا المؤسسات الجامعیة 
في عالم الیوم، ما زاد الطلب علیھا للمساھمة في تلبیة احتیاجات األعـــداد الضخمـــة للطلبـــة وكذا المجتمع في ضوء 

.تماعیة واالقتصادیة التي تمّر بھا مختلف المجتمعاتالمتغّیرات االج

وعلى رأسھا عدم استقرار أسعار المحروقات،ولجوء -وقد فرضت المتغیرات الدولیة واإلقلیمیة التي تشھدھا الجزائر
ع االتحاد الدول المستھلكة للبحث عن مصادر طاقویة بدیلة منخفضة التكلفة، اقتراب التفعیل النھائي التفاق الشراكة م

األوربي ومفاوضات االنضمام إلى منظمة التجارة العالمیة إلى جانب ضرورة تنویع المداخیل من خارج قطاع 
البحث العلمي تفعیلھذا الوضع من خاللالمساھمة في التعامل مععلى الجامعة الجزائریة،ضرورة-المحروقات

تتناسب ومتطلبات ھذه المرحلة، مع الحرص على تخریج دیدةوتطویر مھارات الطلبة واستحداث تخّصصات دراسیة ج
إطارات بشریة تمتلك مھارات التعامل مع كافة المستجدات التي تشھدھا وستشھدھا الجزائر مستقبال وباألخص فتح المجال 

على التنافس أمام االستثمار األجنبي، ما یفرض على المؤّسسات الوطنیة العمومیة والخاصة منھا، حتى تكتسب القدرة 
.والحفاظ على وجودھا

وبنظرة بسیطة إلى طبیعة الموارد البشریة التي ذكرناھا آنفا، ولوجود عالقة ارتباطیة بین نوعیة المھارات والكفاءات 
والمستویات التعلیمیة والتكوینیة التي تخلق وتنّمي تلك الكفاءات، یبرز لنا جلیا دور األساتذة الباحثین في الجامعات 

ائریة، في إعداد خریجین ذوي مؤھالت عالیة یتسمون بالمرونة وامتالك المعارف والمھارات التي تمكنھم من الجز
مجاراة التطور في سوق العمل، باإلضافة إلى مساھمة النشاطات التي یقوم بھا أولئك األساتذة في مجال البحث العلمي 

، في مختلف المجاالت االجتماعیة، العلمیة والتكنولوجیة، والتطویر التكنولوجي، في عملیة تنمیة المجتمع الجزائري
.االقتصادیة، الثقافیة

بما تضمنتھ من إیجابیات -التي أشرنا إلیھا في ھذا المقال–لكن بالرغم من وجود تشریعات ولوائح قانونیة منّظمة لعملھم 
أّن العدید من الدراسات المیدانیة والتقاریر، كتحدید األسالك والرتب والمھام وأسالیب التطور في المسار الوظیفي، إالّ 

:أبرزت وجود عراقیل كثیرة تؤّثر في مستوى أداء األساتذة الباحثین بالجزائر، وقد یعزى السبب إلى عوامل عّدة، منھا



ارنة مق- انخفاض المكانة االجتماعیة لألستاذ الباحث، وھو األمر الذي یمكن إرجاعھ إلى تدّني قیمة األجور والمنح -
كاقتناء المراجع الحدیثة (وتأثیر ذلك في قدراتھ على البحث العلمي - بخصوصیة المنصب الذي یشغلھ األستاذ الباحث

).مثال

ارتفاع أعداد الطالب وتأثیر ذلك على مھام األساتذة التدریسیة، خاصة إذا اقترن األمر بضعف قدرات االستیعاب داخل -
.مرافق الجامعات

اعیة ومن بینھا مشكلة السكن، بعد مكان العمل عن مكان اإلقامة، وصعوبات إجراء عملیة التحویل من المعوقات االجتم-
.جامعة ألخرى

وبناء علیھ وللتعامل مع ھذه الوضعیة، من الضروري توفیر بیئة العمل السلیمة التي تنّظمھا تشریعات ولوائح تنظیمیة 
رتبطة بدورھا بالتوّجھ العام للدولة، ما یقتضي إعادة تحیین وتعدیل مرنة، تتكّیف مع توّجھات المؤسسة الجامعیة الم

البعض من تلك النصوص التشریعیة والتنظیمیة الخاصة باألستاذ الباحث، لتتواكب مع المستجدات التي طرأت على قطاع 
:نذكر من بینھا التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر

حول المطلب المتعلق بالمسار المھني لألستاذ الباحث، لتشاور بین الوصایة وممثلي األساتذة الباحثینجلسات ا-
اقتراح استحداث رتب جدیدة وإجراءات للترقیة بین تلك تعدیل القانون األساسي لألستاذ الباحث، من خاللواقتراح
.الرتب

).دكتوراه- ماستر- لیسانس( ثین من حاملي الدكتوراه من خریجي النظام الجدید قضیة توظیف األساتذة الباح-

.مسألة األساتذة المساعدین الذین لم ینھوا أطروحات دكتوراه العلوم مع تجاوزھم لآلجال القانونیة لذلك-

مكانة االجتماعیة لألستاذ الباحث، كإعادة النظر في باإلضافة إلى ضرورة توفیر جمیع العوامل المساھمة في الرفع من ال
قیمة األجر والمنح، توفیر السكن أو المساعدة على الحصول علیھ، وھذا حتى یتفّرغ تماما لمھامھ التدریسیة والبحثیة، 

.وخدمة المجتمع


