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وبــهـــذه الـــصــفـــةq تـــكــتـــسي مـــهــمـــة اإلشـــراف جــوانب
عديدةq منها على اخلصوص :

- اجلــــــــــــــانـب اإلعــالمـي واإلداريq ويـــــــــــــــأخــــــــــــــذ شــــــــــــــكـل
qاالستقبال والتوجيه والوساطة

- اجلــانب الــبــيــداغــوجـيq ويــأخــذ شــكل اIــرافــقــة في
الـتعـلم وتنـظيم الـعمل الـشخصـي للطـالب ومسـاعدته في

qبناء مساره التكويني
- اجلانب اIنهـجيq ويأخذ شكل تلـقW مناهج العمل

qبصفة فردية وجماعية qاجلامعي
- اجلـــــانـب الــــتـــــقـــــنيq ويـــــأخـــــذ شـــــكل الـــــتـــــوجـــــيه في

qاستعمال األدوات والدعائم البيداغوجية
- اجلـــانب الـــنــفـــسيq ويـــأخــذ شـــكل حتـــفــيـــز الـــطــالب

qوحثه على متابعة مساره التكويني
- اجلانب اIـهنيq ويـأخذ شـكل مسـاعدة الـطالب على

إعداد مشروعه اIهني.

اIـاداIـادّة ة 3  :  : يـنـظم اإلشراف من قـبل مـؤسـسة الـتـعـليم
العالي لفائدة طلبة السنة األولى من الطور األول.

يـتــعـيّـن عـلى اIــؤســسـة إعالم الــطــلـبــة بـالــتــرتـيــبـات
اIوضوعة في مجال اإلشراف.

حتـدد كيـفيـات تنـظـيم اإلشراف وتـقيـيمه بـقرار من
الوزير اIكلف بالتعليم العالي.

اIــــاداIــــادّة ة 4 : :  يــــضـــمـن األســـتــــاذ الـــبــــاحث اIــــمـــارس في
اIؤسسة مهمة اإلشراف.

�ـــكـن دعـــوة اIـــســــجـــلــــW لـــنـــيـل شـــهـــادة اIــــاســـتـــر أو
الـــدكــتـــوراه في اIـــؤســســـةq عــنـــد احلــاجـــةq لــلـــقــيـــام �ــهـــمــة
اإلشراف حتت مسؤولية أستاذ باحث مكلف باإلشراف.

حتـدد شــروط اخـتـيــار اIـشـرفــW بـقــرار من الـوزيـر
اIكلف بالتعليم العالي.

اIـاداIـادّة ة 5  :  : يـقـتـرح فـريق مـيـدان الـتـكـوين اIـنـصوص
عــلـيـه في اIـادة 60 مـن اIـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 08 - 130
اIؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اIوافق 3 مايو سنة
2008 واIــــــذكــــــور أعـالهq عــــــلـى رئــــــيـس الــــــقـــــــسمq قـــــــائــــــمــــــة

اIشرفqW إلبداء الرأي فيها.
يـعرض رئـيس الـقـسم القـائـمـة على عـمـيـد الكـلـية أو

مدير اIعهد للموافقة عليها.

اIـاداIـادّة ة 6  :   : تــضـمـن مـهــمــة اإلشــراف في إطــار الــتـزام
فـــردي بــW اIـــشــرف ومـــســؤول اIـــؤســـســة بـــحــــد  أقـــصــاه
تــــســــعـــــة (9) أشـــــهـــر فـي الـــســــنـــةq وأربع (4) ســـاعـــات في

األسبوع.
يـــحـــدد الـــوزيـــر اIــــكـــلف بـــالــــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي �ـــوذج

االلتزام الفردي.

مــــــرسرســــوم وم تــــــنــــــفــــيــــــذيذيّ رقم رقم 09 -  - 03 مــــؤرؤرّخ فيخ في6 مــــــحــــــرّم ع عــــامام
1430 اI اIــــوافق وافق 3  ي  يــــنــــــايايــــر سر ســــــنــــة ة q q2009 يـــوضح مـــهـــمــةيـــوضح مـــهـــمــة

اإلشراف ويحدد كيفيات تنفيذها.اإلشراف ويحدد كيفيات تنفيذها.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

qالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اIـــادّتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اIؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اIـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واIــتــضـمن

qتممIعدل واIا qالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 84 - 296 اIــؤرخ في 20
ربــــيـع األول عــــام 1424 اIـــــوافق 13 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 1984
واIــتــعــلق �ــهـــام الــتــدريس والــتــكــويـن بــاعــتــبــارهــا عــمال

qتممIعدل واIا qثانويا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اIــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اIــوافق 15 نــوفــمــبــر

 qالوزير األول Wتضمن تعيIسنة 2008 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اIــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اIــوافق 15 نــوفــمــبــر

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيIسنة 2008 وا
- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 01 - 293
اIـؤرخ في 13 رجب عـام 1422 اIـوافـق أول أكـتــوبـر ســنـة
2001 واIـتــعـلق �ـهــام الـتـعــلـيم والـتــكـوين الـتي يــقـوم بـهـا

أساتـذة التـعلـيم والتـكوين الـعالـيW ومـستـخدمو الـبحث
qوأعـــوان عــمـــومـــيــون آخـــرون بـــاعـــتــبـــارهـــا عــمال ثـــانـــويــا

qتممIا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 130
اIؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اIوافق 3 مايو سنة
2008 واIــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

qادة 8 منهIالسيما ا qالباحث
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى :  يــــهـــدف هــــذا اIــــرســـوم إلـى تـــوضــــيح
مهمة اإلشراف وحتديد كيفيات تنفيذها.

اIــاداIــادّة ة 2 :   :  يــعـــد اإلشــراف مــهـــمــة مــتـــابــعــة ومـــرافــقــة
دائــمــة لــلــطــالب بــهــدف تــمــكـيــنـه من االنــدمــاج في احلــيـاة
اجلــامــعــيـة وتــســهــيل حــصـولـه عـلـى اIـعــلــومــات حــول عـالم

الشغل.
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مــكـافـأة حتـسـب عـلى أسـاس الـشــهـادة احملـصل عــلـيـهـاq وفق
الــسـعــــر الــســـاعي احملــــدد في اIـادة 4 مـن اIـرســـوم  رقــم
84 - 296 اIــؤرخ في 20 ربــيـع األول عـام 1424 اIــوافق 13

أكتوبر سنة q1984 اIعدل واIتمم واIذكور أعاله.

12  :   : تـــــدفع مـــــكـــــافـــــأة اإلشـــــراف كل ثـالثــــة (3) اIــــاداIــــادّة ة 
أشهر.

اIـــــاداIـــــادّة ة 13  :    :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 6 مــــحــــرّم عــــام 1430 اIــــوافق 3
يناير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم توم تــــنــــــفــــيــــذيذيّ رقم رقم 09 -  - 04 مــــؤرؤرّخ فيخ في 7 مــــحــــرّم عم عــــامام
1430 اI اIـوافق وافق 4  ي  يـنـايايـر سر سـنـة ة q q2009 يــــحـدد إجدد إجـراءاتراءات

اكاكــــتـتــــاب الاب الـتــتــــــوقوقــــيـعــعــــــات الات الـشــــخـصــــيــيــــــة فــي صــة فــي صـــالــحالــح
اIاIــــتـتـــــرشرشــــحـيـيــن لالنن لالنــــتــــخــــخـــــاب لاب لــــرئرئــــاسـاســـــة اجلة اجلــــمــــهــــوريــوريـــة

والتصديق عليها.والتصديق عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى تــقــريــر وزيــرالــدولــةq وزيــر الــداخــلــيـة

qواجلماعات احمللية
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورq الســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�قـتضى األمر رقم 97 - 07 اIؤرخ في 27 شوال
عام 1417 اIوافق 6 مـارس سنة 1997 واIتـضمن الـقانون
qـتــممIــعــدل واIا qــتــعــلق بــنــظـام االنــتــخــابــاتIالــعــضــوي ا

qادة 159 منهIالسيما ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اIــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

qتممIا qبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اIــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

qتممIا qبالوالية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اIــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اIــوافق 15 نــوفــمــبــر

 qالوزير األول Wتضمن تعيIسنة 2008 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اIــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اIــوافق 15 نــوفــمــبــر

 qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيIسنة 2008 وا

اIــــاداIــــادّة ة 7  :   : تــــضع اIــــؤســـســــة حتت تــــصـــرف اIــــشـــرف
وسائل ضمان مهمتهq وتقدم له على اخلصوص :

qفضاء مالئما لالتصال بالطالب -
- الـــنـــصـــوص الــــتـــنـــظـــيــــمـــيـــة الــــتي تـــنـــظـم الـــســـيـــر

qالبيداغوجي واإلداري للمؤسسة
- اIعـلومات اIتـعلقـة بأشكال الـتكوين اIـقترحة من

qمؤسسات التكوين العالي األخرى
- كل مـــعـــلــومـــة مـــفـــيـــدة حـــول احملــيـط االجـــتــمـــاعي -
االقـتــصـادي لــتـوجــيه الـطــالب في اخـتــيـاراته فـي مـسـاره

التكويني وفي مشروعه اIهني.

اIــــاداIــــادّة ة 8  :   : يـــخــــضـع اIـــشــــرف إلى تــــقــــيــــيم دوري من
فريق ميدان التكوين ورئيس القسم.

ولهذا الـغرضq يـلزم بـتقـد© تقـرير عن نشـاطاته كل
ثالثة (3) أشهر.

يـراعى في تـقـيـيم نـشـاط اIـشـرف تـقـديـر مـدى رضـا
الطلبة.

يـــتــرتب عـن نــتـــيـــجــة الـــتــقـــيـــيم جتـــديــد االلـــتــزام أو
إلغاءه.

qــادّة ة 9  :   : حتـــدث جلــنــة لــدى كـل مــؤســســة جـــامــعــيــةIــاداIا
تـدعـى "جلـنـة اإلشــراف"q يـرأسـهــا مـســؤول اIـؤسـســة. تـعـد
اللجـنة تقريـرا سنويا تـقو�يا لـعمليـة اإلشرافq وترفعه
إلى الوزيـر اIـكلف بـالـتعـليـم العـالي. ويجـب أن يتـضمن
هــذا الـــتــقـــريــر عـــلى اخلــصـــوص تــقـــيــيـم اIــوارد اIـــســخــرة
والـــنــتـــائج اIـــتــحـــصل عـــلــيـــهــاq وذلك إلرســـاء اIــمـــارســات

البيداغوجية احلسنة وتعميمها.

حتــدد تــشــكــيـلــة جلــنــة اإلشـراف وســيــرهــا بــقـرار من
الوزير اIكلف بالتعليم العالي.

اIـاداIـادّة ة 10  :   : يــسـتــفـيــد األسـتــاذ الـبــاحث الـذي يــضـمن
فـعــلــيــا مــهــمـة اإلشــراف من مــكــافــأة حتــسب اســتـنــادا إلى
الـسعـر الـسـاعي احملـدد في اIادة 5 من اIـرسـوم التـنـفـيذي
رقــم 01 - 293 اIؤرخ في 13 رجب عام 1422 اIوافق أول

أكتوبر سنة q2001 اIتمم واIذكور أعاله.
ال �ــكـن جتــاوز احلــجم الــســاعـي األســبــوعي بــعــنــوان
الـــتـــعـــلـــيـم  بـــاعـــتـــبــــاره عـــمال ثـــانــــويـــاq واإلشـــرافq احلـــجم
الــــســــاعي األســــبــــوعي اIــــنــــصــــوص عــــلــــيه فـي اIـــادة 7 من
اIــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقــم 01 - 293 اIــؤرخ في 13 رجب
عام 1422 اIوافق أول أكـتوبر سنة q2001 اIتـمم واIذكور

أعاله.

اIاداIادّة ة 11  :   : يـستـفيـد اIسـجلـون لنـيل شهـادة اIاسـتر
أو الـدكتوراهq الذين يـضمنون فـعليا مـهمة اإلشرافq من


